ÚVOD
Podduklianska knižnica vo Svidníku (ďalej PK alebo knižnica) je regionálna
knižnica, ktorá plní funkciu okresnej a mestskej knižnice. Pôsobí ako kultúrno-výchovné,
vzdelávacie, koordinačné, metodické, bibliografické a informačné centrum v rámci svojho
regiónu. Zabezpečuje knižnično-informačné služby aj v obciach regiónu Svidník formou
mobilnej knižnice - bibliobusu.
Svojou širokospektrálnou činnosťou knižnica umožňuje sústavné a dostupné kultúrne
vyžitie, zabezpečuje komunitné stretnutia a celkovo vedie k vyššej kvalite života jednotlivca
a hlavne pre obyvateľov mesta, okresu i regiónu zabezpečuje primárnu požiadavku –
všeobecnú dostupnosť k dokumentom a informáciám.
Knižnica je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja. V roku 2013 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 2013 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.
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.
Poskytovala špeciálne knižnično-informačné služby, a to rešeršné, písomné
bibliografické, regionálne informácie, medziknižničnú výpožičnú službu, prístup k vonkajším
informačným zdrojom prostredníctvom internetu a kópie knižničných dokumentov.
V hodnotenom období knižnica zaregistrovala 2507 používateľov a zaevidovala 89 234
výpožičiek, z toho 21 709 prezenčných.
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
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domova sociálnych služieb vo Svidníku (ďalej Domov dôchodcov) na vytvorenej pobočke
sprístupňovala knižničné dokumenty. Vidieckemu obyvateľstvu v regióne poskytovala
knižničné a informačné služby prostredníctvom bibliobusu.
Knižnica metodicky usmerňovala a poskytovala poradensko-konzultačné služby
knižniciam v okresoch Svidník a Stropkov, spolu 143 poradensko-konzultačných služieb,
z toho 35 telefonických, 100 elektronickou poštou, uskutočnené boli aj osobné konzultácie (8)
- priame stretnutia so starostami obcí v knižnici. Spracovala štatistiku za verejné knižnice
v regióne. Aj v roku 2013 knižnica vydávala knihovnícke periodikum Poddukliansky
knihovník v printovej i elektronickej forme, ktorá bola prístupná na webovej stránke
knižnice.
Podduklianska knižnica v roku 2013 vlastnými príspevkami propagovala svoje
aktivity, ktoré pridávala na celoslovenský internetový portál Tlačová agentúra knižníc
http://tak.dokniznice.sk/.
Počas roka boli nainštalované dve televízne obrazovky v oddelení služieb. Knižnica
zakúpila výstavné skrinky, prostredníctvom ktorých prezentovala svoje aktivity a inštalovala
výstavky. PK zabezpečila opravu bibliobusu v Levoči (január-február 2013).
PK koordinovala a kooperovala s knižnicami v rámci členstva v Spolku slovenských
knihovníkov a Slovenskej asociácie knižníc.
Pre občanov mesta i regiónu knižnica pripravila a zorganizovala kultúrno-spoločenské
a vzdelávacie podujatia, celkovo 245 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 6 824 účastníkov.
Knižnica uskutočnila 5. ročník podujatia JESEŇ S KNIHOU na pešej zóne vo Svidníku a
v rámci neho zaujímavé aktivity zamerané na podporu čítania, propagácie kníh a knižnice.
Ďalšie podujatia boli zamerané na priblíženie významných osobností a knižničných,
regionálnych i celospoločenských udalostí. PK osobitnú pozornosť venovala aktivitám
organizovaným v rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý prebiehal v dňoch 18. marca –
24. marca 2013.
Pozitívne výsledky v procese výchovnej práce v knižnici prinieslo systematické
uplatňovanie informačnej prípravy detí a mládeže v kooperácii so školami. O jednotlivých
podujatiach
knižnica
pravidelne
informovala
na
webovej
stránke
www.podduklianskakniznica.sk, na informačnom kanále mesta Svidník a v regionálnych
periodikách.
Knižnica získala dotáciu v grantovom systéme na nákup knižného fondu z
Ministerstva kultúry SR vypracovaním projektu na podporu literatúry, knižnej kultúry
a knižníc Čítam rád, kniha je môj kamarát, projektu Rýchla informácia nad zlato
obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov - veľkoplošná televízia 2 ks,
notebook 1 ks + softvér, softvér na výrobu reklamných banerov, stropné držiaky 2 ks.

Prostredníctvom projektu Kultúrne poukazy knižnica umožnila svojim používateľom
uplatniť tieto poukazy pri poskytovaných knižnično-informačných služieb.
Zamestnancom organizácie umožňovala zúčastňovať sa na odborných poradách,
seminároch a školeniach.
Knižnica propagovala svoju činnosť v regionálnych a celoslovenských periodikách,
televízii a v Slovenskom rozhlase – národnostno-etnické vysielanie Košice.
Venovala sa rôznym oblastiam knihovníctva, detskému čitateľovi, novým knihám,
službám Podduklianskej knižnice, podujatiam, ale aj aktivitám ostatných knižníc regiónu. PK
pravidelne aktualizovala internetovú stránku knižnice www.podduklianskakniznica.sk
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2 HLAVNÉ UKAZOVATELE KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ
2.1 KNIŽNIČNÉ FONDY
Prioritou knižnice bolo doplňovanie knižničných fondov (ďalej KF). Typológiu KF
tvorili knihy a periodiká, ktoré sa doplňovali na základe potrieb a požiadaviek používateľov.
Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany KF pri doplňovaní KF úzko spolupracovalo so
všetkými úsekmi a oddeleniami knižnice. Zhromažďovanie knižničných dokumentov bolo
zamerané hlavne na osobný výber, vrátane prehodnotenia odberu tlače. Doplňovanie bolo
uskutočňované v kníhkupectvách, predajniach a u tých distribútorov, ktorí poskytovali rabat,
ale aj formou objednávok na základe ponúk od jednotlivých vydavateľstiev, firiem
a prostredníctvom internetových www stránok. Knižničný fond bol nakupovaný v: I.M.I.
Hajík Košice, Ing. I. Lazík Bratislava, TK Libri Svidník, TLAČIAREŇ SVIDNÍCKA
Svidník, Život a zdravie Kokošovce, Elfa Košice, a internetových kníhkupectvách Ikar,
Pemic, Martinus.
Spracovanie KF sa uskutočňuje prostredníctvom Integrovaného knižničnoinformačného systému Virtua.
Prírastok KF činil 1 624 kn.j., z toho:
-

v PK
v BUS

1 162 kn.j.
462 kn.j.

Prírastok získaný kúpou CK činil 1 241 kn.j., (grant-605, kúpa-636) t.j. 76,42 %
z celkového prírastku, z toho:
v PK
841 kn.j. t.j. 72,38 % z prírastku CK
v BUS
400 kn.j., t.j. 86,58 % z prírastku BUS
Prírastok získaný darom 383 t.j. 23,58 %
27,62%, Bus-62 t.j. 13,42 %)

z celkového prírastku (CK-321 t.j.

Prírastok knižničného fondu podľa tematických skupín
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Percentuálne zloženie ročného prírastku knižničného fondu podľa tematických
skupín v PK a v Bus
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Prírastok KF za rok 2013 bol 1 624 kn.j., v porovnaní s minulým rokom (2 283 kn.j.)
bol menší o 659 kn.j.
V jazyku národnostných menšín a to v jazyku ukrajinskom a rusínskom bolo
získaných 82 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
a kúpi v počte 98 kn.j. Hudobný úsek bol rozšírený o 82 kn.j.

-

-

Počet zv. na jedného obyvateľa:
v meste (11 460 obyv.) predstavoval 5,33 zv.
v meste a v pobočke BUS (32 107 obyv.) predstavoval 2,87 zv.
v pobočke BUS (20 647 obyv.) predstavoval 1,51 zv.
V porovnaní s minulým rokom v počte zv. na obyvateľa nedošlo k výraznejšej zmene.
Počet zv. na jedného používateľa:
v meste (2 169 použív.) predstavoval 28,20 zv.
v meste a v pobočke BUS (2 507 použív.) predstavoval 36,85 zv.
v pobočke BUS (338 použív.) predstavoval 93,22 zv.
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Prírastky knižničných jednotiek za roky 2009-2013
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Počet odoberaných periodík činil 44 titulov, z toho v PK 29 titulov a v bibliobuse 24
titulov. Počet exemplárov predstavoval 65, z toho v PK 33 exemplárov a v bibliobuse 32
exemplárov.
Tituly a exempláre dochádzajúcich periodík za roky 2009-2013
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Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov v €
z toho kúpa

z toho granty+dar

9 352,79 €

5 052,79 €

-

-

4 000 € (grant)
300 € (dar mesto)
-

Spolu
KNIHY
ŠP. DOKUMENTY
TLAČ

1 673,07 €
11 025,86 €

5 052,79 €

4 300 €

Nákup knižničného fondu v € na jedného obyvateľa:
- v meste Svidník a v pobočke BUS (32 107 obyv.) činil 0,34 €
V porovnaní s rokom 2012 (0,53) bol zaznamenaný pokles o 0,19 €
Nákup knižničného fondu v € na jedného používateľa:
- v meste Svidník a v pobočke BUS (2 507 použív.) činil 4,39 €
V porovnaní s rokom 2012 (7,32 €) bol zaznamenaný pokles o 2,93 €
Stav knižničného fondu a jeho % zloženie podľa tematických skupín

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

%

23 518 38,44
19 187 31,37
3 189 5,21
15 278 24,98
61 172

BUS

%

6 893 22,07
10 411 33,33
2 900 9,29
11 027 35,31
31 231
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SPOLU

%

30 411
29 598
6 089
26 305
92 403

32,91
32,03
6,59
28,47

Z toho
špeciálne dokumenty 2 173 3,55

1 115 3,57

3 288

3,56

Index obratu kníh a periodík
PK
odborná lit. pre dosp.
krásna lit. pre dosp.
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
Celkový index

BUS

PK + BUS

0,54
0,92
0,59
0,70

0,18
0,61
0,25
0,29

0,47
0,81
0,43
0,53

(výp. kníh 71 435)
1,17

(výp. kníh 17 799)
0,57

(výp. kníh 89 234)
0,97

Stav knižničného fondu k 31.12.2013 podľa tematických skupín
graf
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2.1.1 Ochrana knižničných fondov
Pokračovalo sa v obsahovej previerke knižničného fondu a na jej základe bolo
vyradených spolu 2 855 opotrebovaných, stratených a nedobytných kn.j. V PK bolo
vyradených 2 207 kn.j., a v bibliobuse 648 kn.j.
Vyradená literatúra bola odovzdaná do Zberných surovín nakoľko bola veľmi
poškodená.
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Na základe príkazu č. 1/2012 na vykonanie revízie KF bola v dňoch 25.6.2012 –
13.7.2012 uskutočnená riadna elektronická revízia knižničného fondu v rámci knižničnoinformačného systému VIRTUA. Fyzická revízia bola vykonaná za účelom zistenia
skutočného stavu KF so stavom evidovaným v prírastkových zoznamoch. V roku 2013 boli
vyradené stratené knižničné jednotky z revízie v roku 2012 v počte 469 kn.j. O výsledku
revízie bol napísaný záznam, ktorého súčasťou bol aj zoznam knižničných jednotiek,
chýbajúcich v čase revízie.

ZOZNAM REŠERŠÍ 2013
1. Dramatizácia ako súčasť práce s príbehom vo vyučovaní cudzieho jazyka
40
2. Marginalizované skupiny, Rómovia, prisťahovalci, väzni, delikventi
68
3. Kvalita života detí v detských domovoch
109
4. Príčiny zavádzania CA systémov
88
5. Predstava rodiny u adolescentov
79
6. Kurimka
19
7. Epidémie v ranonovekej Európe
69
8. Súčasnosť vývinu myslenia a osvojovania jazyka v predškolskom veku
82
9. Počítačová podpora pri rozhodovaní
55
10. Možnosti využitia 45S rRNA na stanovenie aktivácie transkripcie embryí získaných
metódou medzidruhového nukleotrasféru
84
11. Teória tvorivosti a jej využitie
63
12. Frazeologizmy ako objekt prekladu (slovenský a ruský jazyk porovnanie)
66
13. Pohyb a psychomotorická terapia u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím 57
14. Sociálna integrácia a liečebno pedagogická terapia u psychosociálne narušených
žiakov
31
15. Miroslav Sopoliga – život a tvorba
310
16. Využitie literárneho textu pri vyučovaní anglického jazyka na stredných školách 29
17. Pracovné vyučovanie vo vzdelávacom variante B špeciálnej základnej školy
44
18. Analýza ľudských zdrojov v kreatívnom priemysle vybraného kraja
37
19. História techniky
43
20. Sociálne dôsledky nezamestnanosti v živote rodiny
65
21. Bibliobus a jeho rozvoj v knižniciach
46
22. Hlasisti
31
23. Komunikácia a kreativita v liečebnej pedag. u detí s downovym syndrómom
43
24. Výchova k ľudským zdrojom a ich implementácia v reedukačných centrách
82
25. Dezider Milly
82
26. Návrh využitia data miningu v predikačných modeloch, oceňovanie európskych
vanilla a amerických call opcií
79
27. Motivácia a inovačné metódy vo vyučovacom procese na špeciálnych školách 60
28. Príčiny a dôsledky migrácie Slovensko a krajiny EÚ
82
29. Analýza zahraničného obchodu SR od finančnej krízy
15
30. Trieskové obrábanie
105
31. Optimalizácia internetových stránok organizácie
49
32. Folklórny súbor Makovica a Makovička
98
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33. Juraj Lažo
34. Karpatsko-dukelská operácia
35. Obec Miňovce
36. Dukla pamätník československej armády
37. Mesto Giraltovce
38. Nižná Pisaná
39. Fedor Lazorik
40. Turany nad Ondavou
41. Bokša
42. Beňadikovce
43. Mestisko
44. Rusínske koledy
45. Sakrálna architektúra, drevená architektúra
46. Františkánsky kostol v Stropkove
47. Redemptoristi v Stropkove
48. Skanzen vo Svidníku

7
14
62
24
48
64
53
45
35
37
61
14
40
5
37
20

Spolu : 2776 záznamov
OSTATNÉ ÚLOHY

-

-

-

-

propagácia knižných noviniek v regionálnej tlači PODDUKLIANSKE NOVINKY
vyhotovovanie propagačných materiálov: 10 plagátov, 8 pozvánok, 2 diplomy
prihlášky, vizitky, organizačné pokyny a pozdravné listy na podujatie Noc
s Andersenom, oznamy, nápisy podľa požiadaviek zamestnancov jednotlivých odd.
prehodnotenie a vypracovanie objednávky odberu tlače na r. 2014
vypracovanie projektov na rok 2014: Knihy pre každého, Bibliobus – zdroj informácií
a vedomostí, Tradičné hodnoty knižnice v kontexte modernej komunikácie
vyraďovanie periodík v bibliobuse a PK
vypracovanie údajov pre Súborný katalóg periodík SR a adresár knižníc SR a tiež
Dotazník k ročnej aktualizácii údajov o knižnici za rok 2012
vyúčtovanie poskytnutých dotácií z Ministerstva kultúry Čítam rád, kniha je môj
kamarát (4 000.- €), Rýchla informácia nad zlato (3 200.- €), Mestský úrad Svidník –
finančný príspevok na nákup literatúry (300.- €)
vypracovanie rešerší v počte 48, t.j. 2 776 záznamov
prezentácie ku bibliografickým hodinám v knižnici 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
(príspevky v stálych rubrikách a estetická úprava časopisu)
aktualizácia zoznamu skladových periodík
upratovanie po rekonštrukčných prácach na sociálnych zariadeniach a čistenie
oddelenia po maľbe
sťahovanie kníh z bibliobusu
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účasť a spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných odd. služieb
fotografovanie podujatí konaných v knižnici a úprava fotografií z týchto podujatí pre
web knižnice

-

2.2 POUŽÍVATELIA KNIŽNICE
Na oddelení služieb a bibliobusu prístup používateľov ku knižničným fondom je
umožnený voľným výberom, okrem príručných fondov a špeciálnych dokumentov, ktoré sa
požičiavajú iba prezenčne.
Počet registrovaných používateľov za rok 2013

Používatelia celkom
- z nich deti

PK

BUS

Spolu

Index

2 169
866

338
214

2 507
1 080

106,77
107,78

Z ročného plánu 2 500 registrovaných používateľov knižnica a bibliobus v roku
2013 evidovali 2 507, čo predstavuje plnenie plánu na 100,28%. Index 106,77. Z celkového
počtu uvedených používateľov detských činilo 43,07%. Index 45,99. Percento
registrovaných používateľov z počtu obyvateľov (32 107) činilo 12,81%.
Registrovaní používatelia využili služby knižnice a bibliobusu v priemere 12,90-krát.
V porovnaní s rokom 2012 bol zaznamenaný nárast o 159 používateľov.
Používatelia za roky 2009-2013
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Návštevníkov bolo evidovaných 32 363. Index 112,70.
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V porovnaní s rokom 2012 bol zaznamenaný nárast o 3 647 návštevníkov.
Úsek hudobný a umenovednej literatúry navštívilo 2 598 návštevníkov, z nich 534
deti. Celosvetovú počítačovú sieť internet využilo 953 návštevníkov, z nich 402 detí.
Pobočka pre zrakovo postihnutých občanov evidovala 10 nevidiacich
a slabozrakých používateľov, ktorí si vypožičali 561 titulov zvukových kníh (3 746 kaziet)
a 102 MP3. Celkove pobočku navštívilo 125 návštevníkov. Knižnica Mateja Hrebendu
v Levoči robí pravidelný rozvoz súborov zvukových kníh pre našu pobočku
(štvrťročne).
Na pobočke v Domove dôchodcov bolo evidovaných 12 používateľov, ktorí si
vypožičali 73 kníh. Celkove pobočku navštívilo 34 návštevníkov. Zároveň na pobočke bol
obmenený a doplnený KF (1x) a tak celkový počet kníh v súbore činí 73 zväzkov. Pre
obyvateľov Domova dôchodcov boli zorganizované 3 podujatia.
V rámci individuálnej práce s používateľom boli poskytnuté informácie v počte
1 105 z toho v PK 1 010.
Na požiadanie používateľov bola poskytnutá donáška kníh do domu v počte 9.

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

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

na oddelení

- bibliograficko-informačných služieb - knižničné dokumenty prevažne
regionálneho charakteru

v b i b l i o b u s e - pozri úsek bibliobusu
Prehľad výpožičiek za rok 2013

Výpožičky celkom
z nich pre deti
prezenčné výpožičky

PK

BUS

Spolu

71 435
12 728
21696

17 799
3 975
13

89 234
16 703
21 709

Z ročného plánu 75 000 výpožičiek za hodnotené obdobie knižnica dosiahla 89 234
výpožičiek, čo predstavuje plnenie z ročného plánu na 118,97 %. Index 123,23.
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Počet výpožičiek



na 1 obyvateľa 2,78 (súčet obyvateľov mesta Svidník a obyvateľov, kde sa poskytujú
služby bibliobusom, ktorý činí 32 107)
na 1 registrovaného používateľa 35,59
V porovnaní s rokom 2012 bol zaznamenaný nárast výpožičiek o 16 823.
Výpožičky za roky 2009-2013
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Dokumenty, ktoré sa nenachádzali vo fonde PK, boli zabezpečované prostredníctvom
MVS v počte 105 zväzkov, iným knižniciam bolo požičaných 54 knižničných dokumentov.
Všetky požiadavky na MVS boli vybavované elektronicky, prostredníctvom portálu
www.kis3g.sk alebo elektronickou žiadankou z internetových stránok jednotlivých knižníc,
ale aj klasickou žiadankou.
Používateľom knižnice boli poskytované xerokópie z fondu PK ako náhrada za
výpožičku.
Služby knižnice používateľom boli sprístupnené v stanovenom výpožičnom čase,
ktorý činil 48 hodín týždenne v PK a v bibliobuse v priemere 28 hodín týždenne.
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2.4 KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
Realizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre všetky vekové kategórie
používateľov knižnice i obyvateľov mesta, okresu i regiónu patrilo popri základnej knižničnej
činnosti k výrazným aktivitám knižnice. Jednotlivé podujatia boli zamerané na priblíženie
významných osobností a knižničných, regionálnych i celospoločenských udalostí.
V hodnotenom období oddelenie služieb a bibliobusu uskutočnilo 245 podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo 6 824 účastníkov. Bolo vyhotovených 36 násteniek (21 PK)
a inštalovaných 31 výstaviek (23 PK). Jednou z najväčších a najzaujímavejších výstav bola
putovná výstava Biblia včera, dnes a zajtra, ktorú navštívili deti MŠ, 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 2013
využilo 881 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
/18. marca – 24. marca 2013/

 JA UŽ VIEM ČÍTAŤ – informačná výchova pre žiakov l. ročníkov ZŠ, spojená so
slávnostným zápisom do knižnice
 POTULKY NA BICYKLI NAPRIEČ AMERIKOU – beseda s cestovateľom
Róbertom Paličkom, pre žiakov ZŠ – priblíženie cesty naprieč Amerikou manželmi
Paličkovcami spojené s ukážkami bohatej fotodokumentačnej zbierky
 ČITATEĽSKÝ MARATÓN - čitateľská súťaž pre žiakov základných škôl
v meste.
 POZABUDNUTÍ HRDINOVIA – beseda s PaedDr. Jozefom Rodákom o jeho knihe,
ktorá približuje regionálne dejiny cez príbehy konkrétnych ľudí, ktorí boli pri
historických okamihoch vojnového a povojnového života regiónu pod Duklou, pre
študentov SŠ.
 IKONA - OKNO DO DUŠE – beseda s ikonopiscom pre študentov SPŠ odevnej.
Ikony tvoria neoddeliteľnú súčasť chrámu, preto ikonopisec jerej Mgr. Ján Pajkoš
priblíži študentom ikonu nie ako objekt sakrálneho umenia, ale ako skutočnú
duchovnú hodnotu.
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 Z KLENOTNICE SLOVENSKEJ LITERATÚRY : ANDREJ SLÁDKOVIČ hodina slovenskej literatúry pre študentov SOŠ-technickej o živote a diele známeho
spisovateľa, spojená s premietaním videofilmu.
 KDE BOLO, TAM BOLO ... BOLA RAZ JEDNA KNIŽNICA – besiedka o knihe
a knižnici, pre deti MŠ.

BESEDY, SÚŤAŽE, ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIA
PODUJATIA PRE DETI

-

-

A ODPOLUDNIA A INÉ

MAXÍK A KAMARÁTI – čítanie rozprávok deťom MŠ
MOJA KAMARÁTKA KNIŽKA – pre deti DD, v počte 2
BOLA RAZ JEDNA ROZPRÁVKA – rozprávkové dopoludnie pre deti MŠ
DANKA A JANKA – beseda o knihe M. Ďuríčkovej, pre žiakov ZŠ
ZO ZELENEJ LÚKY - beseda s autorkou knihy M. Pavlišinovou, pre žiakov ZŠ
ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI A MAČIČKE – čítanie rozprávok z knihy K. Čapka,
pre žiakov ŠK
RESTA – ANGLICKÁ ŠKOLA – rozvíjanie anglického jazyka cez projekt
EXKURZIE DETI MŠ A ŽIAKOV ZŠ DO KNIŽNICE, v počte 2
SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS PRVÁKOV DO KNIŽNICE, v počte 7
ČITATEĽSKÝ MARATÓN – čitateľská súťaž pre žiakov ZŠ v meste
KNIŽNICA – OKNO DO SVETA – beseda o knihách a knižnici pre deti Rómskej
komunity
ROZPRÁVKY, KTORÉ POTEŠIA – čítanie rozprávok deťom MŠ
O KNIHÁCH A KNIŽNICI – beseda pre žiakov ZŠ V. Mirošov
NOC S ANDERSENOM
o Dramatizácia rozprávky O psíčkovi a mačičke
o História mesta Svidník – beseda
o Čítanie rozprávok H. CH. Andersena
o Rok viery – rozprávanie kaplána s deťmi o viere a láske
o Karneval
o Súťaž v hľadaní rozprávok
O RÓMOVIA, RÓMOVIA ... beseda pre žiakov Niž. Mirošova
DEŇ STROMOV – sadenie stromčeka do knižničnej záhradky
POĎTE S NAMI DO PRÍRODY – beseda pre žiakov ŠK
MY RÓMOVIA – beseda pre žiakov z Rómskej komunity ku dňu Rómov
KEĎ POJDEŠ HOROU – beseda o knihe Ľ. Ondrejova pre žiakov ZŠ, v počte 2
Z RIŠE ROZPRÁVOK – vyhlásenie a vyhodnotenie výtvarnej súťaže
POĎTE, DETI, ČO VÁM POVIEM – prednes poézie v rusínskom jazyku, pre deti
MŠ a žiakov ZŠ
ZA SLNIEČKA, SKORO Z RÁNA – prednes básni deti MŠ
Z POĽOVNÍCKEJ KAPSY – beseda o knihe R. Morica, pre žiakov ZŠ, v počte 2
CYRIL A METOD – SPOLUPATRÓNI EURÓPY – kvíz pre žiakov ZŠ
PREDNES POÉZIE ŽIAKOV ZŠ UL. KARPATSKÁ
Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – čítanie rozprávok deťom DD
TVORIVÁ DIELŇA PRE DETI Z RÓMSKEJ KOMUNITY
ZAHRAJME SA SPOLU – prázdninové stretnutie deti v knižnici, v počte 7
INFORMAČNÉ VÝVCHOVY- pre žiakov ZŠ, v počte 19
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-

-

EXKURZIE DO KNIŽNICE – v počte 1
JESEŇ S KNIHOU – V. ročník kultúrneho podujatia v kultúrnom dome pre deti MŠ
a žiakov ZŠ
o Kultúrny program
o Hádali sa hádanky – súťaž
o Čarujeme rukami – tvorivá dielňa
o Uhádni názov rozprávky – v podaní mimov
o Rodný môj kraj zo všetkých najkrajší – regionálna súťaž
1000 OTÁZOK ZO ŽIVOTA ZVIERAT – kvíz pre ŠK k svetovému dňu zvierat
SLUŠNOSŤ NAŠA KAŽDODENNÁ – pre žiakov ZŠ ul. Karpatská
ROZPRÁVKOVÝ POKLAD – čítanie rozprávok deťom MŠ
DANKA A JANKA – čítanie úryvkov z knihy M. Ďuríčkovej, pre žiakov ŠK
ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE – pre deti DD
DANKA A JANKA – beseda o knihe M. Ďuríčkovej, pre žiakov ZŠ na ul. 8. mája
VIANOCE V KNIŽNICI – zdobenie vianočného stromčeka a koledy, ŠK pri ZŠ na
ul. 8. mája
V roku 2013 bolo zorganizovaných 134 podujatí pre deti.

PODUJATIA NA ÚSEKU HUDOBNOM A UMENOVEDNEJ
LITERATÚRY
 DUŠA SPIEVA – večer s duchovnou a ľudovou piesňou, literárno-hudobné
pásmo
 MATKA ZEM ŽALUJE – literárno-hudobné pásmo pre SZPB
 ZOZNÁMTE SA S INTERNETOM – pre deti Detského domova (4x)
 POEMA T. H. ŠEVČENKA „SLÚŽKA“ – literárno-hudobné pásmo pre širokú
verejnosť
 BAJKOVYJ SVIT NIKOLAJA BURJAKA – krst knihy
 VIETE ČO JE TO KARPATORUSINIKA? – prednáška
 KARPATSKÍ RUSINI – beseda
 LEMKOVIA, BOJKOVIA, HUCULI A RUSINI – literárno-hudobné pásmo
 DEŇ MATIEK A OTCOV – literárno-hudobné pásmo pre obyvateľov Domova
sociálnych služieb
 PIESEŇ DOMOVA - literárno-hudobné pásmo Jarabina
 TVORBA KVETOV Z DAROV JESENE – tvorivá dielňa pre ženy
 KYTIČKY Z JAVOROVÉHO LÍSTIA – tvorivá dielňa pre deti
 AJ JESEŇ ŽIVOTA MOŽE BYŤ KRÁSNA - literárno-hudobné pásmo pre
používateľov knižnice
 ÚCTA K ŠEDINÁM – literárno-hudobné pásmo pre obyvateľov Domova
sociálnych služieb
 ODKAZ V DIELE ALEXANDRA PAVLOVIČA - literárno-hudobné pásmo
pre širokú verejnosť
 RUSIN FEST 2013 - literárno-hudobné pásmo
 ŽIVOT BEZ ZRAKU – beseda s predsedníčkou a podpredsedníčkou Únie
nevidiacich pre študentov SZŠ milosrdného Samaritána
15
















VIANOČNÉ OZDOBY – tvorivá dielňa pre deti
VIANOČNÉ HVIEZDY ORIGAMI – tvorivá dielňa pre deti
VIANOČNÝ KONCERT V PRAHE - literárno-hudobné pásmo tria TROPAR
VIANOČNÝ KONCERT V PLZNI - literárno-hudobné pásmo tria TROPAR
ADVENTNÝ CHARITATÍVNY KONCERT TACHOV - literárno-hudobné
pásmo tria TROPAR pre zdravotne postihnuté deti
ADVENTNÝ CHARITATÍVNY KONCERT TACHOV - literárno-hudobné
pásmo tria TROPAR pre širokú verejnosť
KRÁĽ NAD KRÁĽMI SA NARODIL - literárno-hudobné pásmo pre
obyvateľov Domova sociálnych služieb
HOSPODI POMILUJ – prezentácia CD albumu jereja Mgr. M. Humenika
ZA KOĽADU ĎAKUJEME – vianočný koncert vo V. Mirošove
INFORMAČNÉ VÝCHOVY – pre študentov stredných škôl v počte 3x
EXKURZIA – v počte 1x
STRETNUTIE TRIA TROPAR – v počte 5x
STRETNUTIE KLUBU UMELECKÉHO SLOVA – v počte 9x
VIANOCE S HUDBOU – prehrávanie kolied pre návštevníkov knižnice

V roku 2013 úsek hudobný a umenovednej literatúry uskutočnil 50 podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo 2 010 účastníkov. Bolo inštalovaných 11 násteniek a 13 výstav
k jednotlivým podujatiam. V priebehu roka sa na hudobnom úseku uskutočnilo 5
donášok kníh.
PODUJATIA PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
 Z KLENOTNICE SLOVENSKEJ LITERATÚRY: ANDREJ SLÁDKOVIČ hodina slovenskej literatúry pre študentov Hotelovej akadémie o živote a diele
známeho spisovateľa, spojená s premietaním videofilmu.
 „A ŽIVOT IDE ĎALEJ...“- beseda s autorkou knihy M. Soročinovou pre širokú
verejnosť
 ZDRAVÁ VÝŽIVA – beseda o zdravej výžive pre študentov Hotelovej akadémie
 J. KOPINA – beseda s jazykovedcom pre
študentov Obchodnej akadémie
a Gymnázia blahoslavenej Matky Terezy
 OKRÚHLY STOL – beseda s ukrajinskými spisovateľmi pre dospelých
 ENERGETICKÝ DEŇ PSK 2013 – premietanie krátkych filmov pre používateľov
knižnice a obyvateľov Domova sociálnych služieb
 GUSTÁV MURÍN – beseda so spisovateľom pre širokú verejnosť
 PRÍBEHY SPOD ONDAVSKEJ VRCHOVINY – beseda s autorom knihy A.
Šalátom pre dospelých
 ĽUDOVÁ
ARCHITEKTÚRA
VÝCHODNÉHO
SLOVENSKA
VO
FOTOGRAFII JÁNA LAZORÍKA – otvorenie výstavy
 VISLA – prednáška spojená s premietaním filmu v spolupráci so Združením
inteligencie Rusínov Slovenska okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku
a Okrúhlym stolom Rusínov
 INFORMAČNÉ VÝCHOVY – pre študentov stredných škôl v počte 2x
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2.5 ÚSEK BIBLIOBUSU
Knižnično-informačné služby pre obce svidníckeho regiónu poskytoval jeden
bibliobus, a to v dvojtýždňových intervaloch v okrese Svidník a okrese Stropkov. Obciam
spadajúcim k mestu Giraltovce sa poskytovali knižnično-informačné služby každú stredu.
Knižničné a informačné služby boli poskytované celkovo v 60 obciach (+ jedno mesto
Svidník), z toho v 59 obciach svidníckeho regiónu a v obci Repejov v okrese Medzilaborce.
Služby bibliobusom boli poskytované aj pre žiakov II. ZŠ vo Svidníku.
Úlohou úseku bolo:













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

Používatelia a výpožičky
Z ročného plánu 500 používateľov, bibliobus v roku 2013 zaregistroval 338
používateľov, z nich 214 detí do 15 rokov. Plán bol splnený na 67,6 %. Index 80,28.
Z ročného plánu 20 000 výpožičiek bibliobus evidoval 17 799 výpožičiek, z toho
3 975 detských. Plán výpožičiek bol splnený na 88,99 %. Index 105,99.
Počet výpožičiek na 1 obyvateľa predstavuje (z 20 647) 0,86 výpožičiek, na 1 reg.
používateľa predstavuje
52,66 výpožičiek. Počet návštevníkov bol 3 232.
Plán používateľov v roku 2013 nebol splnený, do splnenia plánu chýbalo 162
používateľov. V porovnaní s rokom 2012 sme zaznamenali pokles čitateľov o 83. Do splnenia
plánu výpožičiek chýbalo 2 201, avšak v porovnaní s rokom 2012 sa počet výpožičiek
prekročil o 1006 výpožičiek. Nesplnenie plánu možno odôvodniť najmä absentovaním
bibliobusu na trasách (január- marec oprava vozidla v Levoči), 2-týždňovými intervalmi
poskytovania služieb len jedným bibliobusom, a taktiež poklesom školopovinných detí.
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Kultúrno-výchovné podujatia
Popri základnej knižničnej činnosti k významným aktivitám v bibliobuse patrilo
organizovanie kultúrno-výchovných podujatí:
-

informačná výchova pre deti MŠ a ZŠ - 9x
slávnostné zápisy – 5x
hádankárske súťaže 7x
cyklická súťaž Vedomosti, bohatstvo budúcnosti – 2x
Jeseň s knihou – podujatie na pešej zóne vo Svidníku
exkurzie do bibliobusu 6x
nástenky 15x
výstavky 8x

V rámci TSK boli uskutočnené tieto aktivity:
 burza vyradených kníh
 nástenka Marec – mesiac knihy
 výstavka Kniha, priateľ človeka
 hádanky Poďte s nami hádať
 informačné výchovy spojené so slávnostným zápisom do bibliobusu;
exkurzie
 zápisné do bibliobusu zdarma a odpustenie upomienok

Ostatná činnosť
-

donáška zvukových kníh do domu 1x
roznášanie materiálov na okresné súťaže organizované Podduklianskou knižnicou pre
základné školy v okrese Svidník (Z ríše rozprávok)
roznášanie materiálov pre obecné úrady (oznámenia, faktúry a pod.)
poskytovanie informácií – 95

V bibliobuse sa počas celého roka uskutočnilo 33 podujatí s účasťou 342 účastníkov.

Technický stav a prevádzkové problémy bibliobusu
V roku 2013 hlavnou príčinou absentovania bibliobusu na trasách (84x) boli tieto
prevádzkové dôvody:
– január- február 2013 oprava vozidla v Levoči
– oprava palivovej nádrže
– STK vozidla
– podujatie Jeseň s knihou
– výmena vankúša perovania, výmena oleja
– dovolenka
Bibliobus poskytoval knižnično-informačné služby obciam v regióne podľa platného
harmonogramu trás v 2-týždňových intervaloch. V okrese Svidník sa poskytovali služby v
nepárny kalendárny týždeň a v okrese Stropkov v párny kalendárny týždeň. Obciam
spadajúcim ku Giraltovciam sa poskytovali služby každú stredu.
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3 BIBLIOGRAFICKÁ, INFORMAČNÁ A DOKUMENTAČNÁ
ČINNOSŤ
Úlohy oddelenia BIS, reg. literatúry a automatizácie za uvedené obdobie boli
zamerané na zhromažďovanie, spracovávanie a uchovávanie regionálnych dokumentov rôznej
typológie, na budovanie regionálnej databázy, poskytovanie regionálnych informácií, na
edičnú činnosť a na konzultačné služby zamerané na citovanie literatúry v ročníkových,
bakalárskych a diplomových prácach pre študentov vysokých škôl.
V roku 2013 do oddelenia boli získaných 98 regionálnych dokumentov darom od
používateľov a spoločenských organizácií, z toho 2 diplomové práce, 2 CD a 2 DVD nosiče.
V oddelení sa budovala súbežná článková regionálna databáza regiónu Svidník (okres
Svidník, okres Stropkov) v systéme Virtua, vo formáte MARC 21.
Za uvedené obdobie do systému Virtua – články bolo spracovaných a do produkčnej
databázy súborného katalógu Slovenskej národnej knižnice Martin zaslaných 705 záznamov.
V súvislosti s tým sa excerpovalo 8 periodík, z toho 5 regionálnych, 1 krajský denník (Korzár
: denník Prešovského kraja), týždenník Bardejovský Korzár a 1 celoslovenské periodikum
(Mot’or). Excerpovali sa celoslovenské periodiká dochádzajúce do knižnice v roku 2013,
z nich sa spracovávali články s regionálnou tematikou, ktoré sa nenachádzajú
v celoslovenskej článkovej databáze.
V systéme Virtua sa redigovala prekonvertovaná regionálna databáza okresu Svidník
za roky 1993-2004. Za uvedené obdobie bolo opravených 41 záznamov.
K 31.12.2013 článková regionálna databáza regiónu Svidník obsahuje 18 471
záznamov.

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 témy, ako napr. dejiny zvonov v okrese Svidník
a okrese Stropkov, dejiny obcí, profily regionálnych osobností, zbojnícke hnutie v okrese
Svidník, dejiny obce Kurimka, manažment regionálnych podujatí v okrese Svidník, ľudová
architektúra a bývanie v okrese, projekty mesta Svidník, podiel infraštruktúry Svidníka na
jeho rozvoji, kláštorné knižnice na území Stropkova, vojenské operácie v okrese v prvej
a druhej svetovej vojne, zvyky a tradície Rusínov počas kalendárneho roka, dejiny tlačiarne
vo Svidníku a v Ladomirovej, dejiny folklórneho súboru Makovica a Makovička vo Svidníku,
náboženské konfesie v okrese Svidník a pod.
Celkom bolo za rok 2013 poskytnutých 255 regionálnych informácií, z počtu
regionálnych
informácií
bolo
poskytnutých
5
konzultácií
k citovaniu literatúry pre bakalárske a diplomové práce. Na požiadanie používateľov bolo
vyhotovených 145 xerokópií z fondu oddelenia bibliografie a reg. literatúry.
Služby oddelenia využilo 402 návštevníkov, ktorí si požičali 627 knižničných
dokumentov, z toho 199 prezenčne.
Služby oddelenia využívali žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl,
historici, kronikári, pedagógovia, folkloristi a ostatní záujemcovia.
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Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia
V priebehu roka 2013 oddelenie bibliografie a reg. literatúry organizačne zabezpečilo
a uskutočnilo tieto podujatia:
V rámci 5. ročníka tradičného podujatia Jeseň s knihou, ktoré sa uskutočnilo v Dome kultúry
vo Svidníku (pre nepriaznivé počasie sa neuskutočnilo na pešej zóne), oddelenie pripravilo
vedomostnú súťaž o regióne Svidník pod názvom Milujem ťa, kraj môj rodný, zameranú na
dejiny, osobnosti, udalosti a zaujímavosti mesta Svidník a okresu Svidník. Do súťaže sa
zapojilo 20 žiakov.
Hodiny bibliografie s podnázvom Ako pracovať s literatúrou pri spracovávaní
stredoškolských odborných prác – dvojhodinovky pre študentov 3. ročníkov Gymnázia
duklianskych hrdinov vo Svidníku zamerané na techniky citovania literatúry v odborných
stredoškolských prácach v rámci hodiny slovenského jazyka a literatúry, na popis rôznych
typov dokumentov s praktickými ukážkami, praktický popis dokumentov (študenti). Podujatie
sa uskutočnilo formou elektronickej prezentácie, ktorú pripravila Nadežda Mičáková z odd.
doplňovania a spracovania knižničných fondov, text, teoreticko-praktický výklad a praktické
ukážky Emília Kudlová z odd. bibliografie a reg. literatúry. Podujatie sa uskutočnilo 3x (26.27.11., 29.11.2013).
účasť: 73,
V oddelení boli 2 exkurzie študentov Strednej odbornej školy vo Svidníku a Strednej
zdravotníckej školy milosrdného Samaritána Svidník.
účasť: 37
Na uvedených podujatiach sa zúčastnilo celkovo 130 účastníkov.
Krajská koordinačná porada bibliografov regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho
kraja – Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov, 21.2.2013
účastníci: Emília Kudlová
Seminár Meranie spokojnosti používateľov v knižniciach a výsledky získané z prieskumov
spokojnosti v knižniciach Prešovského samosprávneho kraja. Súčasťou seminára bola
prezentácia projektu Digitalizácia ako nástroj pre rozvoj vzdelávania a cestovného ruchu –
výzva pre knižnice Prešovského samosprávneho kraja – Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov,
5.6.2013
účastníci: Mgr. Kamil Beňko, riaditeľ PK, Emília Kudlová
Prešovský bibliografický deň 2013 – metodický seminár
Slovenská národná knižnica Martin, Univerzitná knižnica PU Prešov, 3.9.2013
účastníci: Emília Kudlová
Krajská konferencia Spolku slovenských knihovníkov spojená s prednáškou Budovy
a priestory knižníc na Slovensku a vo svete
Spolok slovenských knihovníkov, Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov, 22.11.2013
účastníci: Bc. Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková, Emília Kudlová
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Publikačná a propagačná činnosť knižnice
Za hodnotené obdobie bolo v regionálnych a celoslovenských periodikách
uverejnených 168 článkov a informácií o činnosti knižnice, z toho pracovníci publikovali
135 článkov.
V masovokomunikačných prostriedkoch, t.j. v Slovenskom rozhlase – redakcia
národnostne – etnického vysielania Košice a v Rádiu Regina bolo odvysielaných 19
informácií o aktivitách knižnice a v RTVS STV 2 v rámci programu Rusínsky magazín
a Ukrajinský magazín boli odvysielané 8 informácie týkajúce sa podujatí v rámci Rusínskeho
festivalu vo Svidníku a 59. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku, ktoré sa
uskutočnili v Podduklianskej knižnici vo Svidníku. V televízii bolo odvysielaných 6
informácií pri príležitosti 20. výročia činnosti bibliobusov (RTV S1, Markíza, TA3). Celkom
bolo o aktivitách knižnice publikovaných a uverejnených 193 informácií.

Ostatná činnosť
Úprava oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry po rekonštrukcii stropu a po maľbe
(čistenie kníh, ukladanie do regálov, estetizácia oddelenia). Oddelenie pre používateľov bolo
otvorené 21.1.2013.
Do časopisu Poddukliansky knihovník (štvrťročne) v roku 2013 bolo spracovaných 8
príspevkov do stálych rubrík: Regionálne osobnosti a Oddelenie ako ho (ne)poznáte.
Účasť na výpožičných službách (soboty, podľa rozpisu), ; podľa potrieb zastupovanie na
oddelení hudobnom a umenovednej literatúry (dlhodobá PN kolegyne).
Vyhľadávanie chýbajúcich kníh z oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry po revízii KF,
ktorá sa uskutočnila v roku 2012.
Poskytovanie informácií používateľom prostredníctvom internetu formou e-mailu
(8 informácií).

4 EDIČNÁ ČINNOSŤ
Na edičnej činnosti sa podieľalo oddelenie BIS a regionálnej literatúry, oddelenie
doplňovania, spracovávania a ochrany knižničného fondu a úsek metodiky a bibliobusov.
a) bibliografické materiály
KUDLOVÁ, Emília. Folklórny súbor Makovica. Folklórny súbor Makovička. Roky 19752013. Svidník : Podduklianska knižnica, 2013. 9 s. (98 zázn., spracované na požiadanie
čitateľa). K uvedenej bibliografii boli vyhotovené xerokópie článkov

Ostatné dokumenty
a) Iné neperiodické materiály
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Úloha a a miesto Podduklianskej knižnice vo Svidníku . Spracovanie textovej časti
k elektronickej prezentácii k 60. výročiu vzniku Podduklianskej knižnice vo Svidníku
OČIPKOVÁ, Ľudmila. Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2012. Svidník :
Podduklianska knižnica, 2013. 28 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila. Plán činnosti na rok 2013. Svidník : Podduklianska knižnica, 2013.
16 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 1. / zostavila: Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.
- 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2013. 26 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 2. / zostavila: Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.
- 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2013. 21 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 3. / zostavila: Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.
- 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2013. 21 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 4. / zostavila: Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková.
- 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2013. 20 s

5 METODICKÁ ČINNOSŤ
V roku 2013 na úseku metodiky a bibliobusu boli pracovné úlohy vykonané
nasledovne:
 spracovanie štatistických výkazov za jednotlivé typy knižníc v regióne za rok 2013
 spracovanie sumárov štatistických jednotiek podľa okresov a typov knižníc
 vkladanie štatistických údajov z vyplnených ročných výkazov do tabuľkového
procesoru Excel pre výpočet a analýzu údajov
 spracovanie štatistických údajov pre Štatistický úrad SR – Krajskú správu v Prešove
 zabezpečovanie chodu KIS v 60 obciach v okresoch Svidník a Stropkov
prostredníctvom bibliobusu, ktorý slúžil ako doplnková, náhradná a stála služba v
regióne
 poskytovanie metodicko-poradenskej pomoci obecným knižniciam v okresoch
Svidník a Stropkov a na požiadanie aj knižniciam iných typov v metodickej
pôsobnosti PK
 obecným knihovníkom a starostom obcí bolo v roku 2013 poskytnutých 143
poradensko-konzultačných služieb, z toho 35 telefonických, 100 elektronickou
poštou, uskutočnené boli aj osobné konzultácie (8) - priame stretnutia so starostami
obcí v knižnici a 2 metodické návštevy
 v roku 2013 obnovili svoju činnosť 3 obecné knižnice (OcK v Soboši, OcK v Krajnej
Bystrej a OcK Havaj), ktorým bola poskytnutá odborná pomoc pri vyraďovaní
a evidencii KF pracovníčkou z úseku metodiky a pracovníčkou z oddelenia
doplňovania, spracovania a ochrany KF
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 účasť na školení ku programu KIS MaSK, spolu s pracovníčkami PK (Očipková,
Mičáková) sa zúčastnila školenia aj knihovníčka z OcK Okrúhle
 vyplnenie formulárov do Zoznamu knižníc SR za obecné knižnice Turany nad
Ondavou, Kalnište, Krajná Bystrá
 doplnenie KF v obecných knižniciach Rakovčík 26 kn.j., Bukovce 40 kn.j.,
Kračúnovce 20 kn.j., Soboš 100 kn.j.
 publikačná činnosť – správy o činnosti knižnice a bibliobusu zverejnené
v regionálnych periodikách; spracovanie príspevku Druhé desaťročie bibliobusu,
ktorý bol publikovaný v odbornom periodiku Knižnica
 edičná činnosť – vydávanie knihovníckeho časopisu Poddukliansky knihovník so
štvrťročnou periodicitou; spracovanie dokumentov Plán činnosti na rok 2013,
Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2012, Druhé desaťročie
bibliobusu 1993-2013
 vyplnenie dotazníka Požiadavky v oblasti zabezpečenia vzdelávacích služieb zo strany
SNK
 vyhotovovanie podkladových materiálov o činnosti bibliobusu a usmerňovaných
knižníc
 úprava harmonogramu trás a pracovného času pre pracovníkov bibliobusu
 vyhotovenie faktúr (60) pre obecné úrady na poskytnutie finančnej čiastky za
poskytované knižnično-informačné služby 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 knižnice
a za úsek bibliobusu (štatistické prehľady)
 poskytnutie knižných lístkov, čitateľských listov, čitateľských preukazov,
prírastkových zoznamov a denníkov činnosti mestským i obecným knižniciam
 kooperáciu s knižnicami v národnom knižničnom systéme SR pri jednotlivých
činnostiach knižnice a s organizáciami v rámci členstva v Spolku slovenských
knihovníkov a Slovenskej asociácie knižníc.

Ostatná činnosť
Vkladanie výpožičiek a čitateľov do systému Virtua za úsek bibliobusu (jeden štvrťrok bola
práceneschopná knihovníčka).
Účasť na podujatí JESEŇ S KNIHOU, v rámci neho pripravené a zrealizované súťaže pre
deti, exkurzie do bibliobusu a burza kníh.
Skompletizovanie časopisov podľa čísel a rokov, časopisy boli zviazané a pripravené na
archiváciu.
Vykonávanie priebežnej finančnej kontroly – kvartálne v PK.
Príprava rôznych oznámení a ich xerokópie pre obecné úrady.
Pomoc pri vykladaní a nakladaní celého KF z bibliobusu z dôvodu opravy vozidla v Levoči
(január - marec).
Pripravená štvrťročná súťaž Vedomosti, bohatstvo budúcnosti – 3 vedomostné otázky pre
detského čitateľa bibliobusu.
Pripravený materiál o Sv. Cyrilovi a Metodovi, úprava súťažných otázok pre detské
oddelenie.
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Napísaný návrh na vyradenie opotrebovaných špeciálnych dokumentov zo skladu Bus – 350
ks videokaziet.
Vyhľadávanie chýbajúcich kníh po revízii KF podľa zoznamu v sklade BUS.
Vyradené špeciálne dokumenty pripravené do zberného dvora.
Pridávanie pozvánok, oznámení za PK na celoslovenský webový portál tak.dokniznice.sk
v počte 14x.
Poskytnutie informácii o biblibuse, mediálne vysielanie v RTVS, TA3, Markíza, v denníkoch
Plus 1 deň, Prešovský korzár a Nový čas.
Účasť na krajskej konferencii Spolku slovenských knihovníkov v Prešove 22.11.2013.
Zastupovanie knihovníčky na hudobnom úseku a podiel na výpožičkách v sobotu podľa
rozpisu.
Čistenie priestorov úseku metodiky a bibliobusu, centrálnej požičovne, hudobného úseku
a kuchynky.

Jednotlivé typy knižníc v regióne a počet obcí

REGIONÁLNA
- jej pobočky
Mestské knižnice

Okres Svidník
1
3
1

Okres Stropkov
0
0
1

Spolu
1
3
2

8
1

5
0

13
1

66
2
33 097

42
1
20 770

108
3
53 867

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

11 460
4 153
10 840
12 930

7 717

5.1ČINNOSŤ VEREJNÝCH KNIŽNÍC V REGIÓNE
5.1.1 Okres Svidník
Počet obcí spolu: 66
Počet miest: 2 (Svidník, Giraltovce)
Počet obyvateľov : a) okresu spolu: 21 036 (bez stag. knižníc)
24

20 647

b) okresného sídla: 11 460
c) v obciach okresu: 5 423 (bez stag. knižníc)
Do štatistického vykazovania od roku 2012 nie sú zaradené knižnice, ktoré stagnovali viac
ako 5 rokov. V roku 2013 v okrese Svidník obnovili svoju činnosť 2 obecné knižnice (Krajná
Bystrá a Soboš). Obecná knižnica v Mestisku v danom roku stagnovala, nakoľko zanikla
v obci základná škola.
V okresoch Svidník a Stropkov od roku 1993 poskytovali KIS dva bibliobusy ako stálu,
náhradnú, ale aj doplnkovú službu za ostatné nečinné obecné knižnice. V súčasnosti jeden
bibliobus zabezpečuje knižnično-informačné služby v okrese Svidník v 33 obciach a
v okrese Stropkov v 27 obciach.
Počet obecných knižníc spolu: 9, z toho:
a) profesionálnych: 1
b) neprofesionálnych: 8
c) stagnujúcich: 33
Počet knižníc, ktoré obnovili činnosť: 2 (Krajná Bystrá, Soboš)
Knižnice, ktoré v roku 2013 stagnovali (v r.2012 fungujúca): Mestisko
Počet sprofesionalizovaných knižníc: 1
Počet odprofesionalizovaných knižníc: 1
Počet zrušených knižníc: 0
Počet knižníc, ktoré nedostali finančné prostriedky na nákup KF: 7 (Giraltovce,
Kračúnovce, Krajná Bystrá, Kružlová, Rakovčík, Soboš, Vyšný Mirošov)
Knižnice, ktoré doplnili KF kúpou: PK, Ock - Ladomírová, Okrúhle, Kalnište
Knižnice, ktoré doplnili KF darom: MsK Giraltovce a 6 obecných knižníc (Okrúhle,
Kalnište, Kračúnovce, Rakovčík ,Soboš, V. Mirošov)
Počet knižníc, ktoré sa presťahovali: 1 z toho:
a) do lepších priestorov: 1 (MsK Giraltovce)
b) do horších priestorov: 0
c) do obdobných priestorov: 0
Okres Svidník v roku 2013 evidoval 11 knižníc, z toho:
 1 regionálnu knižnicu – Poddukliansku knižnicu vo Svidníku
 1 Mestskú knižnicu v Giraltovciach
 8 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami
 1 obecnú knižnicu s profesionálnymi zamestnancami
Podduklianska knižnica vo Svidníku zabezpečovala knižnično-informačné služby
bibliobusom v 33 obciach okresu Svidník, taktiež pri II. ZŠ vo Svidníku (v okrese
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Stropkov v 27 obciach). Mobilnou knižnicou boli nahradené knižničné a informačné služby
v obciach, kde obecná knižnica nie je alebo dlhodobo stagnuje.
Podduklianska knižnica má zriadené 3 pobočky, a to pobočku pri Domove dôchodcov,
pobočku pre zrakovo postihnutých pri hudobnom úseku a 1 mobilnú knižnicu.

Knižničný fond
Celkový stav KF v okrese Svidník k 31.12.2013 bol 132 734 kn.j., z toho v PK
Svidník 92 403 kn.j., v MsK Giraltovce 18 758 kn.j. a v obecných knižniciach 21 573 kn.j. Je
to stav knižničného fondu iba vo fungujúcich knižniciach v okrese (stagnujúce knižnice sa
nezapočítavajú do štatistického vykazovania). V r. 2013 obnovili 2 knižnice svoju činnosť,
a to Krajná Bystrá a Soboš. Neboli zrušené žiadne knižnice. Jedna knižnica (Mestisko) v roku
2013 stagnovala, pretože sa v obci zrušila ZŠ, žiaci nevyužívali obecnú knižnicu.
Počet kn.j. na 1 obyvateľa v okrese činí 6,31 kn.j. (z počtu 21 036 obyvateľov, bez
obyvat. stag. knižníc). Na 1 používateľa pripadá 39,74 kn.j.
Ročný prírastok KJ v okrese Svidník činil 1 777 kn.j., z toho v PK 1 624 kn.j.,
v MsK Giraltovce 100 kn.j. a v obecných knižniciach 53 kn.j.
Úbytok v roku 2013 činil 3 383 kn.j., z toho 2 855 v PK, 180 kn.j. v MsK Giraltovce,
v obecných knižniciach 348 kn.j.
Knižnice v okrese odoberali 48 titulov periodík v 69 exemplároch.
Celkový počet KJ spracovaných automatizovane v okrese Svidník činí 114 992 kn.j.

Výpožičky
V roku 2013 bolo vypožičaných v knižniciach okresu Svidník 103 710 kn.j. (nárast
o 14 367 výpožičiek oproti roku 2012), z toho 89 234 kn.j. v PK (+16 823 oproti minulému
roku), 13 624 kn.j. v MsK Giraltovce (-1469) a 3 308 kn.j. v obecných knižniciach (-987).
Na 1 obyvateľa v okrese pripadá 4,93 výpožičiek a na 1 registrovaného používateľa
31,05 výpožičiek.
Prostredníctvom MVS z iných knižníc bolo používateľom PK poskytnutých 105 kn.j.
MVS-kou iným knižniciam bolo poskytnutých 54 kn.j. z fondu PK vo Svidníku.
Prezenčné výpožičky v okrese evidovala PK a MsK Giraltovce, spolu 22 251 kn.j.
(menej o 17 094 prez. výpožičiek).
V PK bolo vypracovaných 48 rešerší a 1 bibliografia.

Používatelia
Knižnice v okrese Svidník zaregistrovali 3 340 používateľov, z toho v PK 2 507,
v MsK Giraltovce 267 a v obecných knižniciach 566 používateľov. Percento používateľov z
počtu obyvateľov v okrese činilo 15,88%. V obecných knižniciach predstavuje percento
z počtu obyvateľov 17,07%.
V porovnaní s rokom 2012 v okrese Svidník vzrástol počet registrovaných
používateľov o 17.
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Z celkového počtu používateľov bolo registrovaných 1 620 detí do 15 rokov v
okrese, čo predstavuje 48,50 %. V obecných knižniciach deti do 15 rokov predstavujú
48,65%.
Knižnice v okrese Svidník spolu evidovali 41 136 návštevníkov (nárast o 4821),
z toho bolo 8686 návštevníkov podujatí.

Ďalšie činnosti
K ďalším aktivitám v knižniciach patrilo aj organizovanie vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí pre verejnosť. V roku 2013 sa v knižniciach uskutočnilo 272
podujatí (nárast o 40), z toho v PK 245, v MsK Giraltovce.
Bibliografické a faktografické informácie sa štatisticky nesledovali. PK v roku 2013
poskytla
143 poradensko-konzultačných služieb, z toho 35 telefonických, 100
elektronickou poštou, uskutočnené boli osobné konzultácie (8) - priame stretnutia so
starostami obcí v knižnici a 2 metodické návštevy, knižnica vykonávala edičnú činnosť (6).

Informačné technológie
Knižnice v okrese Svidník zabezpečovali prístup k informačným zdrojom
prostredníctvom PC. Celkový počet PC v okrese bol 35, z toho prístupných pre verejnosť
s pripojením na internet 17.
Podduklianska knižnica vlastní 21 PC s pripojením na internet, z toho bolo 9
prístupných pre verejnosť, MsK Giraltovce slúži 10 PC, z toho 8 je prístupných pre
verejnosť. MsK v Giraltovciach a Obecná knižnica Okrúhle využíva program KIS MaSK.
PC v obecných knižniciach majú obce Okrúhle, Kalnište, Rakovčík a Soboš.

Zamestnanci knižníc a hospodárenie
V roku 2013 zabezpečovalo činnosť knižníc v okrese Svidník po prepočítaní 19,42
zamestnancov (o 0,76 menej), z toho v PK 17, v MsK Giraltovce 1. V roku 2013 v okrese
Svidník vykonávalo v obecných knižniciach knihovnícku činnosť 0,42 zamestnancov
v obecných s NZ a 1 v obecnej s PZ . Obecné knižnice zamestnávali pracovníkov aj na
dohodu v prepočte je to 0,22.
Knižnice v okrese Svidník v roku 2013 poskytli finančné prostriedky na nákup KF
v celkovej výške 10 858 € (o 7822 € menej), z toho PK Svidník 10 723 €, a obecné knižnice
135 €. MsK v Giraltovciach v roku 2013 nezakúpila žiadny fond.
Tržby získané od čitateľov boli prijaté vo výške 13 186 €.
Finančné prostriedky získané grantom alebo darom v okrese Svidník predstavujú
čiastku 7480 €.
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5.1.2 Okres Stropkov
Počet obcí v celom okrese spolu: 42
Počet miest: 1 - Stropkov
Počet obyvateľov:

a) spolu okres 12 815 (bez stag. knižníc)
b) okresného sídla: 10 840
c) v obciach okresu 1 975 (bez stag. knižníc)

Počet obecných knižníc spolu: 5, z toho:
a) profesionálnych: 0
b) neprofesionálnych: 5
c) stagnujúcich: 21
Počet zrušených knižníc: 0
Počet knižníc, ktoré obnovili svoju činnosť: 1
Počet sprofesionalizovaných knižníc: 0
Počet odprofesionalizovaných knižníc: 0
Počet knižníc, ktoré nedostali finančné prostriedky na nákup KF: 5
Obecná knižnica Bukovce doplnila KF darovanými knihami (41 kn.j.)
Počet knižníc, ktoré sa presťahovali: 0
Okres Stropkov v roku 2013 evidoval 6 knižníc, z toho:
 1 Mestskú knižnicu v Stropkove
 5 obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami
Podduklianska knižnica vo Svidníku dopĺňala, nahrádzala v obciach tohto okresu
chýbajúce knižnično-informačné služby pojazdnou knižnicou - BIBLIOBUSOM, a to v 27
obciach okresu Stropkov (+ v okrese Svidník v 33 obciach) a taktiež v obci Repejov v okrese
Medzilaborce.

Knižničný fond
Celkový stav KF v okrese Stropkov k 31.12.2013 bol 54 810 kn.j., z toho v MsK
Stropkov 36 734 kn.j. a v obecných knižniciach 18 076 kn.j.
Počet kn.j. na l obyvateľa v okrese činí 4,28 kn.j. (z počtu 12 815 obyvateľov). Na 1
používateľa pripadá 63 kn.j.
V roku 2013 si samostatne nakúpila literatúru Mestská knižnica v Stropkove vo výške
756 €. V porovnaní s rokom 2012 vyčlenili v roku 2013 na KF o 616 € menej.
Ročný prírastok KJ v okrese Stropkov činil 190 kn.j. (o 147 menej), z toho v MsK
Stropkov 149 kn.j (kúpa 39, dar 110 kn.j.) a v obecnej knižnici Bukovce 41 kn.j darom.
Úbytky kn.j. v roku 2013 neboli zaznamenané žiadne. V roku 2013 nebola zrušená
žiadna obecná knižnica, naopak činnosť obnovila OcK Havaj.
V okrese Stropkov knižnice odoberali 28 titulov periodík v 30 exemplároch.
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Celkovo k 31.12.2013 bolo automatizovane spracovaných 34 769 kn.j., a to v MsK
Stropkov, kde využívajú program Libris.

Výpožičky
V roku 2013 v okrese Stropkov bolo vypožičaných 47 262 kn.j. , z toho 45 755 kn.j.
v MsK Stropkov a v neprofesionálnych knižniciach 1507 kn.j.
Na l obyvateľa v okrese Stropkov pripadá 3,69 výpožičiek a na l používateľa 54,39
výpožičiek.
Prostredníctvom MVS si zabezpečila dokumenty z iných knižníc MsK v Stropkove v
počte 317 kn.j. Prezenčné výpožičky evidovala MsK, a to 22 934 kn.j.
V porovnaní s rokom 2012 v okrese Stropkov sa zlepšili ukazovatele v počte
zaregistrovaných používateľov o 166, avšak bol zaznamenaný pokles vypožičaných
dokumentov o 1 259.
V okrese je 1 mestská knižnica, činnosť 5 obecných knižníc stropkovského okresu je
obmedzená iba na základné výpožičné služby a vedenie základnej knižničnej evidencie.
Stagnujúce knižnice (21) sú preto v okrese nahrádzané bibliobusom, v okrese Stropkova
zabezpečuje KIS v 27 obciach.

Používatelia
V okrese Stropkov bolo registrovaných 869 používateľov, z toho v MsK 758 a 111
používateľov v neprofesionálnych knižniciach. V roku 2013 v okrese Stropkov bolo
zaevidovaných o 166 používateľov viac ako v roku 2012.
Percento používateľov z počtu obyvateľov v okrese predstavuje 6,78.
Z celkového počtu 869 používateľov bolo zaregistrovaných 326 detí do 15 rokov, čo
činí 37,51 %.
Knižnice v okrese Stropkov spolu zaevidovali 21 255 návštevníkov (pokles o 1600),
z toho v MsK Stropkov 20 818 návštevníkov, v OcK 437. Na podujatiach sa v uplynulý rok
celkovo zúčastnilo v knižniciach 4 260 návštevníkov (nárast o 118).

Ďalšie činnosti
MsK v Stropkove uskutočnila 85 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí
pre verejnosť (4 260 návštevníkov), z toho 10 informačných výchov.
MsK V Stropkove vypracovala 24 rešerší.

Informačné technológie
Počet PC v okrese Stropkov je 12, z toho pripojených na internet pre verejnosť 8, a to v
MsK Stropkov. Obecné knižnice okresu Stropkov nevyužívajú PC vo svojich službách.
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Zamestnanci knižníc a hospodárenie
V roku 2013 zabezpečovalo činnosť knižníc v okrese Stropkov v prepočte 5.82
zamestnancov, z toho v MsK Stropkov 5 a 0,82 zamestnancov v neprofesionálnych
knižniciach, nárast oproti roku 2012 (o 0,64), nakoľko v okrese obnovila 1 obecná knižnica
svoju činnosť.
Transfery na činnosť knižníc v okrese z rozpočtu obce (mesta) boli v hodnote 60 581€,
v MsK Stropkov 59 661 €, v OcK 920 €.
Knižnice v okrese Stropkov v roku 2013 poskytli finančné prostriedky na nákup KF
v celkovej výške 756 €, finančné prostriedky získané grantom boli poskytnuté vo výške
1 500 €, a to pre MsK Stropkov.

Spracovala: Ľudmila Očipková

6 ĎALŠIE ÚLOHY
6. 1 VZDELÁVACIA ČINNOSŤ (porady, školenia, semináre)
V priebehu roka bolo uskutočnených 18 pracovných porád.
Sedem zamestnancov PK sa zúčastnilo na 10 vzdelávacích podujatiach, poradách,
školeniach, seminároch a stretnutiach organizovaných zriaďovateľom, SNK Martin,
metodickými pracoviskami, SSK a ďalšími knižnicami.

Zoznam podujatí:
a/ pre zamestnancov
1. Pracovné stretnutie metodikov regionálnych knižníc PSK
Prešov, Knižnica P.O. Hviezdoslava, 24.1.2013
účastníci: Ľ. Očipková
2. Pracovné stretnutie Virtua
Prešov, Knižnica P.O.Hviezdoslava, 24.01.2013
účastníci: N. Mičáková, H. Slotová
3. Krajská koordinačná porada bibliografov regionálnych knižníc Prešovského
samosprávneho kraja – Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov, 21.2.2013
účastníci: Emília Kudlová
4. Rozvoj kultúrnych zariadení PSK po novom
Bardejov, 19.4.2013
účastníci: N. Mičáková, Mgr. R. Hajduk
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5. Pracovné stretnutie katalogizátorov KIS3G
Martin, Slovenská národná knižnica, 6.5.2013
účastníci: N. Mičáková, Ľ. Oberstová
6. Seminár Meranie spokojnosti používateľov v knižniciach a výsledky získané
z prieskumov spokojnosti v knižniciach Prešovského samosprávneho kraja.
Súčasťou seminára bola prezentácia projektu Digitalizácia ako nástroj pre
rozvoj vzdelávania a cestovného ruchu – výzva pre knižnice Prešovského
samosprávneho kraja – Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov, 5.6.2013
účastníci: Mgr. Kamil Beňko, riaditeľ PK, Emília Kudlová
7. Prešovský bibliografický deň 2013 – metodický seminár
Slovenská národná knižnica Martin, Univerzitná knižnica PU Prešov, 3.9.2013
účastníci: Emília Kudlová
8. Porada metodikov Prešovského kraja a slávnostné otvorenie knižnice
Prešov, Knižnica P.O. Hviezdoslava, 21.10.2013
účastníci: Mgr. Kamil Beňko, riaditeľ PK, Bc. Ľudmila Očipková
9. Metodické školenie ku programu KIS MaSK
Prešov, Knižnica P.O. Hviezdoslava, 24.10.2013
účastníci: Bc. Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková
10. Krajská konferencia Spolku slovenských knihovníkov spojená s prednáškou
Budovy a priestory knižníc na Slovensku a vo svete
Spolok slovenských knihovníkov, Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov, 22.11.2013
účastníci: Bc. Ľudmila Očipková, Nadežda Mičáková, Emília Kudlová

6.2 ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE
V súčasnosti technické vybavenie knižnice tvorí 21 osobných staníc vzájomne
prepojených v sieti. V roku 2010 knižnica prešla na vyššiu rýchlosť pripojenia internetu,
momentálne je pripojenie rýchlosťou 12 Mbit/s. Používateľom knižnice na úseku hudobnom a
umenovednej literatúry slúžilo 9 pracovných staníc, ktoré zároveň slúžili aj ako on-line
katalóg.
Poplatok za využívanie služieb internetu pre používateľa činí 0,33 € / 30 minút.
V súčasnom období knižnica prevádzkuje knižnično-informačný systém VIRTUA,
ktorý od roku 2004 aktívne využíva oddelenie bibliograficko-informačných služieb,
regionálnej literatúry pri budovaní článkovej regionálnej databázy regiónu Svidník, od
17.9.2007 aj modul Výpožičné služby a Katalogizácia a od roku 2010 aj bibliobus.
Automatizované spracovanie nových knižničných dokumentov sa realizuje v oddelení
doplňovania a spracovania knižničných fondov. Spracované a čiarovým kódom označené
dokumenty sa odovzdávajú na jednotlivé oddelenia a do bibliobusu. Ostatné činnosti
v automatizovanom procese zabezpečujú zamestnanci jednotlivých oddelení a úsekov po
absolvovaní vstupných i následných inštruktáži, školení i seminárov.
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6.3 PRIESTOROVÉ PODMIENKY, VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA
Podduklianska knižnica má v správe samostatnú budovu o celkovej ploche 863 m2.
Pre používateľov knižnica má vytvorené 4 výpožičné miesta, a to:
na p r í z e m í
- 2 miesta, ktoré slúžia na centrálnu evidenciu dospelých, mládež a
detských používateľov
na p o s c h o d í
- 1 miesto na úseku hudobnom a umenovednej literatúry, 1 miesto na
oddelení bibliografie a regionálnej literatúry
Používateľom knižnice ďalej slúži čitáreň na prízemí s 12 čitárenskými miestami, na oddelení
bibliografie, regionálnej literatúry a automatizácie sú k dispozícii 3 čitárenské miesta, na
úseku pre deti 10 čitárenských miest, na oddelení služieb čitateľom 4 čitárenské miesta a na
úseku hudobnom a umenovednej literatúry 17 čitárenských miest, z nich 8 miest na internet
a CD ROM, ktoré zároveň slúžia ako on-line katalóg.
Knižnica eviduje 3 pobočky, z nich: pobočku v Domove dôchodcov vo Svidníku,
pobočku pre nevidiacich a slabozrakých občanov a jednu pojazdnú knižnicu – bibliobus,
ktorým zabezpečuje knižnično-informačné služby vidieckemu obyvateľstvu v regióne –
v okresoch Svidník a Stropkov.
V mesiacoch november - december 2013 sa začalo s rekonštrukciou sociálnych
zariadení v priestoroch knižnice.
Počas roka boli na oddelení služieb nainštalované dve televízne obrazovky a do
vstupnej haly boli zakúpené výstavné skrinky, prostredníctvom ktorých knižnica prezentovala
svoje aktivity.
Z celkového fondu knižničných dokumentov knižnica má vo voľnom výbere 63 919
kn.j.
Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2013 činí 92 403 kn. j., ktoré sú spracované
automatizovane.

6.4 PERSONÁLNA OBLASŤ
K 31.12.2013 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
52 rokov. Priemerná mzda za rok 2013 činila 619.- €.

6.5 GRANTY, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, DARY
Dotácia MK SR na projekty
Čítam rád, kniha je môj kamarát - dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií. Akvizícia knižníc. Hodnota
4 000.- €
Rýchla informácia nad zlato - obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných
výdavkov - veľkoplošná televízia 2 ks, notebook 1 ks + softvér, softvér na výrobu reklamných
banerov, stropné držiaky 2 ks v hodnote 3 200.- €
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Čitateľský preukaz v novom šate - dotácia v grantovom systéme Ministerstva
kultúry SR v hodnote 4 250.- € - projekt nebol podporený
60. výročie Podduklianskej knižnice vo Svidníku - dotácia v grantovom systéme
Ministerstva kultúry SR v hodnote 1 425.- € - projekt nebol podporený
Kultúrne poukazy 2013 - 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 280.- €
Mestský úrad Svidník – finančný príspevok na nákup literatúry v hodnote 300.- €
Koncom roka 2013 boli vypracované 3 projekty, výsledky, ktorých budú známe
v roku 2014: Knihy pre každého, Bibliobus – zdroj informácií a vedomostí, Tradičné hodnoty
knižnice v kontexte modernej komunikácie.
Dotácia z Mestského úradu Svidník
Mestský úrad Svidník – finančný príspevok na nákup literatúry v hodnote 300.- €
Knižné dary od:
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Svidník
Zväz ukrajinských spisovateľov žijúcich na Slovensku
Zväz spisovateľov Ukrajiny
Knižný dar učebníc z vydavateľstva Oxford University Press Bratislava
Knižničný fond darovaný rôznymi inštitúciami, spolkami, nadáciami, autormi kníh a
čitateľmi stacionárnej knižnice a bibliobusu.

6.6 KNIŽNICA A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
Podduklianska knižnica vo Svidníku má kolektívne členstvo:
-

v Spolku slovenských knihovníkov (SSK) - občianske združenie knižničných,
bibliografických a informačných pracovísk
v Slovenskej asociácii knižníc (SAK) - dobrovoľné záujmové združenie knižníc
individuálne členstvo v SSK – 3 zamestnanci knižnice a 1 člen v dôchodku
Traja pracovníci PK sa zúčastnili 22.11.2013 Krajskej konferencie Spolku
slovenských knihovníkov, ktorá bola spojená s prednáškou Budovy a priestory
knižníc na Slovensku a vo svete, kde prebehli voľby predsedu a členov KP SSK
Prešov na ďalšie obdobie.

33

6.7 MEDZINÁRODNÁ KNIŽNIČNÁ SPOLUPRÁCA
V rámci medzinárodnej spolupráce PK ako jediná knižnica na Slovensku od roku 1993
realizuje Projekt mobilnej knižnice - BIBLIOBUSY v rámci spolupráce Holandského
ministerstva životného prostredia, zdravia a kultúry a Ministerstva kultúry SR, ktorého
realizáciu zabezpečovala aj v roku 2013 prostredníctvom jedného bibliobusu.

ZÁVER
Podduklianska knižnica v hodnotenom období pristupovala k plneniu úloh s plnou
zodpovednosťou. V porovnaní s predchádzajúcim rokom knižnica zaznamenala nárast vo
výpožičkách o 16 823 kn.j. a taktiež nárast aj v registrovaných používateľoch o 159.
Knižnica zabezpečovala nielen slobodný prístup k dokumentom a informáciám,
podporovala celoživotné vzdelávanie, bola miestom stretávania sa na kultúrno-výchovných
podujatiach, reagovala na nové trendy a vhodne spájala tradičné a moderné služby. Knižnica
modernizovala zariadenie a vybavenie knižnice, pri všetkých zmenách vychádzala
predovšetkým z pozície návštevníka knižnice.

Vo Svidníku 1.4.2013
Spracovala: Bc. Ľudmila Očipková

Mgr. Kamil Beňko
riaditeľ PK
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