PODDUKLIANSKA KNIŽNICA VO SVIDNÍKU

KOMPLEXNÝ ROZBOR
ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA
ZA ROK 2016

JANUÁR 2016

OBSAH
1 PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH.......................................................................... 1
1.1
1.2

RIADENIE KNIŽNICE............................................................................. 1
ŤAŽISKOVÉ ÚLOHY.............................................................................. 1

2

HLAVNÉ UKAZOVATELE KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ.................................. 3
2.1
KNIŽNIČNÉ FONDY............................................................................... 3
2.1.1 Ochrana knižničných fondov.............................................................. 8
2.2
KNIŽNIČNÉ SLUŽBY..............................................................................10
2.2.1 Používatelia ......................................................................................10
2.2.2 Výpožičky......................................................................................... 11
2.2.3 Kultúrno-spoločenské podujatia....................................................... 13
2.3
ÚSEK METODIKY A BIBLIOBUSU....................................................... 17
2.3.1 Úsek metodiky.................................................................................. 17
2.3.2 Úsek bibliobusu................................................................................ 19

3

BIBLIOGRAFICKÁ, INFORMAČNÁ A DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ......... 22
3.1
PRÁCA S POUŽÍVATEĽMI................................................................... 23
3.2
KULTÚRNO-VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE PODUJATIA................. 23
3.3
PUBLIKAČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ KNIŽNICE ..................... 24

4

EDIČNÁ ČINNOSŤ......................................................................................... 25

5

ĎALŠIE ÚLOHY............................................................................................. 26
5.1
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ.................................................................... 26
5.2
ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE... 27
5.3
PRIESTOROVÉ PODMIENKY, VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA....... 27
5.4
PERSONÁLNA OBLASŤ...................................................................... 28
5.5
GRANTY, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, DARY................. 28
5.6
KNIŽNICA A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ.................................................. 29
5.7
MEDZINÁRODNÁ KNIŽNIČNÁ SPOLUPRÁCA....................................29

6

ROZBOR HOSPODÁRENIA...........................................................................29
6.1
ROZPOČET OGRANIZÁCIE A JEHO ÚPRAVY V PRIEBEHU
SLEDOVANÉHO OBDOBIA...................................................................29
6.2
PLNENIE PRÍJMOV................................................................................30
6.3
ČERPANIE VÝDAVKOV.........................................................................30
6.4
ZÁVÄZKY A POHĽADÁVKY...................................................................34
6.5
FOND SOCIÁLNY...................................................................................35
6.6
ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY....................................................................35

ZÁVER..................................................................................................36

ÚVOD
Podduklianska knižnica vo Svidníku (ďalej PK) je regionálna knižnica,
ktorá plní funkciu okresnej a mestskej knižnice. Plní poslanie, ktoré má určené
zriaďovacou listinou, ktorým je uspokojovať kultúrne, vzdelávacie a informačné
potreby občanov, podporovať ich celoživotné vzdelávanie, duševný rozvoj a
zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov.
Poskytuje komplexné knižničné, informačné a bibliografické služby, vrátane
poskytovania miestnych a regionálnych informácií. Pôsobí ako kultúrno-výchovné,
vzdelávacie, koordinačné, metodické, bibliografické a informačné centrum v rámci
svojho regiónu. Zabezpečuje knižnično-informačné služby aj v obciach regiónu
Svidník formou mobilnej knižnice - bibliobusu.
Knižnica je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja. V roku 2016 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 2016 PK svoju pozornosť sústredila na plnenie úloh vyplývajúcich
z požiadaviek zriaďovateľa, zo záverov odborných porád a interných potrieb.
V uvedenom období knižnica získavala, spracovávala, uchovávala,
ochraňovala univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií a poskytovala
komplexné knižničné, informačné a bibliografické služby, vrátane miestnych
a regionálnych informácií. Sprístupňovala súbežnú regionálnu bibliografiu a plnila
úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne.
Poskytovala základné a špeciálne knižnično-informačné služby, a to rešeršné,
referenčné, písomné bibliografické, regionálne informácie, medziknižničnú výpožičnú
službu, prístup k vonkajším informačným zdrojom prostredníctvom internetu.
Knižnica poskytovala knižnično-informačné služby vidieckemu obyvateľstvu
prostredníctvom mobilnej knižnice - bibliobusu v 57 obciach regiónu Svidník.
V hodnotenom období knižnica zaregistrovala 2 426 používateľov
a zaevidovala 82 519 výpožičiek. Celkovo do knižnice prišlo 32 392 návštevníkov.
PK participovala na podujatiach pri príležitosti Rusínskeho festivalu (23.5.29.5.2016), ktorý sa koná vo Svidníku od roku 2013. Počas týždeň trvajúceho
podujatia sa na pôde knižnice uskutočnili zaujímavé besedy, prednášky a stretnutia
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Rusínov na Slovensku. Knižnica bola už desiatym rokom spoluorganizátorom 62.
Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku, v rámci ktorých
zorganizovala besedy s ukrajinskými spisovateľmi z Ukrajiny a zo Slovenska. Pre
občanov mesta i regiónu knižnica pripravila a zorganizovala kultúrno-spoločenské
a vzdelávacie podujatia, celkovo 224 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 7 538
účastníkov. Knižnica uskutočnila 2. ročník kultúrneho podujatia LETO S KNIHOU a
v rámci neho zaujímavé aktivity zamerané na podporu čítania, propagácie kníh
a knižnice. Ďalšie podujatia boli zamerané na priblíženie významných osobností
a knižničných, regionálnych i celospoločenských udalostí. PK osobitnú pozornosť
venovala aktivitám organizovaným v rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý
prebiehal v dňoch 1.3.2016 – 6.3.2016. Počas TSK mali čitatelia možnosť vrátiť
upomínané knihy bez sankčných poplatkov a využiť bezplatnú registráciu do
knižnice.
V roku 2016 knižnica nadviazala spoluprácu s novovzniknutým Denným
stacionárom pre seniorov – Atrium Svidník a Denným stacionárom v Kružlovej,
ktorým poskytovala cyklické súbory kníh. Počas roka sa v oboch stacionároch
obmenilo 131 dokumentov.
Knižnica metodicky usmerňovala a poskytovala poradensko-konzultačné
služby obecným, mestským knihovníkom a starostom obcí, celkovo bolo
poskytnutých 69 poradensko-konzultačných služieb, z toho 18 telefonických a 46
elektronickou poštou a 5 osobných metodických návštev. Osobným stretnutím v PK
bola poskytnutá pomoc obecným knižniciam pri spracovaní e-formulára Ročného
výkazu o činnosti knižnice. Prostredníctvom elektronického systému štatistického
zisťovania Ministerstva kultúry SR bol spracovaný štatistický výkaz o činnosti
knižnice za rok 2015 za Poddukliansku knižnicu vo Svidníku.
Úsek metodiky štvrťročne vydával knihovnícky časopis Poddukliansky
knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku (Roč. 7) v spolupráci
s pracovníčkou z oddelenia doplňovania, spracovania a ochrany KF N. Mičákovou.
Podduklianska knižnica propagovala svoje aktivity prostredníctvom
celoslovenského
webového
portálu
Tlačová
agentúra
knižníc
http://tak.dokniznice.sk/.
V rámci knižnično-informačných služieb knižnica zabezpečovala donášku kníh
do domu, a to znevýhodneným používateľom knižnice. Nevidiacim a zrakovo
postihnutým občanom sprístupňovala zvukové dokumenty, ktoré získavala v rámci
spolupráce so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
Knižnica sprístupňovala knižničné služby obyvateľom Zariadenia pre seniorov
a domova sociálnych služieb vo Svidníku, kde má vytvorenú pobočku.
Knižnica získala dotáciu v grantovom systéme na nákup knižného fondu
z Fondu na podporu umenia vypracovaním projektu Kniha je môj kamarát. Podpora
bola zameraná na nákup knižného fondu v hodnote 7 500.- €, Kultúrne poukazy
2016 v hodnote 224.- € získané z Ministerstva kultúry SR. Z Mestského úradu
Svidník knižnica získala finančný príspevok na nákup literatúry v hodnote 200.- €.
V roku 2016 do fondu Podduklianskej knižnice vo Svidníku pribudli knižničné
jednotky aj vďaka mimoriadnej dotácii 10 000.- €, ktorú poskytol Prešovský
samosprávny kraj.
V regionálnej tlači Podduklianske novinky boli propagované nové knihy
získané kúpou, prostredníctvom dotácie, ale aj darom do fondu knižnice.
Pri spracovávaní záznamov nových kníh od 4.1.2016 sa v oddelení
doplňovania a spracovania KF začalo pracovať s novou verziou MDT 2011 z portálu
Slovenské MDT online na adrese: http://www.udc-hub.com.
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Od 2.1.2016 sa spracované články klasifikujú podľa novej verzie
Medzinárodného desatinného triedenia – verzia 2011.
PK koordinovala a kooperovala so všetkými vzdelávacími inštitúciami v meste
Svidník a jeho regióne, s knižnicami v rámci členstva v Spolku slovenských
knihovníkov a knižníc a Slovenskej asociácie knižníc.
Knižnica propagovala svoju činnosť v regionálnych a celoslovenských
periodikách, televízii a v Slovenskom rozhlase – národnostno-etnické vysielanie
Košice. Venovala sa rôznym oblastiam knihovníctva, detskému čitateľovi, novým
knihám, službám Podduklianskej knižnice, podujatiam, ale aj aktivitám ostatných
knižníc regiónu a zamerala sa aj na podujatia určené žiakom základných škôl
v obciach regiónu Svidník.
Pozitívne výsledky v procese výchovnej práce v knižnici prinieslo systematické
uplatňovanie informačnej prípravy detí a mládeže v kooperácii so školami.
O jednotlivých podujatiach knižnica pravidelne informovala na webovej stránke
www.podduklianskakniznica.sk, na informačnom kanáli mesta Svidník a
v regionálnych periodikách.

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

PRÍRASTOK KNIŽNIČNÉHO FONDU
SPOLU
2 382 kn.j.

CK
1 638 kn.j.

BUS
744 kn.j.

Prírastok získaný kúpou PK činil 2 229 kn.j., (grant-855, kúpa-1 374) t.j.
93,57 % z celkového prírastku, z toho:
v CK
1 508 kn.j. t.j. 92,06 % z prírastku CK
v BUS-e
721 kn.j., t.j. 96,90 % z prírastku BUS
Prírastok získaný darom 153 t.j. 6,42 % z celkového prírastku (CK-130 t.j.
7,93%, Bus-23 t.j. 3,09 %)
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Prírastok knižničného fondu podľa tematických skupín
Graf
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Spolu

2 382

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

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

CK
kn.j.
538
665
85
347
3
1 638

BUS
%
33
41
5
21
0
100

kn.j.
59
311
56
316
2
744

%
8
42
8
42
0
100

SPOLU
kn.j.
597
976
141
663
5
2 382

%
25
41
6
28
0
100

Prírastok KF za rok 2016 bol 2 382 kn.j., v porovnaní s minulým rokom (1 518
kn.j.) bol väčší o 864 kn.j.
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V jazyku národnostných menšín a to v jazyku ukrajinskom a rusínskom bolo
získaných 16 kn.j. Regionálny fond bol doplnený o drobnú miestnu tlač a o ostatné
materiály regionálneho charakteru vďaka darcom. Prírastok do oddelenia bol získaný
darom a kúpou v počte 45 kn.j. Hudobný úsek bol rozšírený o 30 kn.j.
Počet zväzkov na jedného obyvateľa:
-

v PK (11 102 obyv.) predstavoval 8,48 zv.
Počet zväzkov na jedného používateľa:

-

z 2 426 používateľov predstavoval 38,82 zv.
v CK (1 829 použív.) predstavoval 34,64 zv.
v pobočke BUS (597 použív.) predstavoval 51,63 zv.

Prírastky knižničných jednotiek za roky 2012-2016

Graf

Roky
Spolu
Kúpa
Dar
2012
2283
1914
369
2013
1624
1241
383
2014
1566
1338
228
2015
1518
1288
230
2016
2382
2229
153

Počet odoberaných periodík činil 46 titulov, z toho v CK 31 titulov
a v bibliobuse 22 titulov. Počet exemplárov predstavoval 63, z toho v CK 33
exemplárov a v bibliobuse 30 exemplárov.
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Tituly a exempláre dochádzajúcich periodík za roky 2012-2016
Graf

Roky
Tituly
Exempl.
2012
42
61
2013
44
65
2014
53
74
2015
51
73
2016
46
63

Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov v €

SPOLU

z toho kúpa

z toho granty
a dary

KNIHY

20 781,12 €

12 857,12 €

ŠPECIÁLNE DOK.
TLAČ

0
1 160,53 €

0
1 160,53
14 017,65 €

7 500.- € (grant)
200.- € (dar mesto)
224.- € (KP)
0
0
7 924 €

21 941,65 €

Nákup knižničného fondu v € na jedného obyvateľa (11 102 obyv.) činil 1,98 €.
Nákup knižničného fondu v € na jedného používateľa (2 426 použív.) činil 9,04 €.
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Stav knižničného fondu a jeho % zloženie podľa tematických skupín

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

CK

%

BUS

%

SPOLU

%

24 324
20 263
3 306
15 467
63 360
2 051

38,39
31,98
5,21
24,41

6 842
9 922
2 954
11 107
30 825
933

22,19
32,18
9,58
36,03

31 166
30 185
6 260
26 574
94 185
2 984

33,09
32,04
6,64
28,21

3,23

3,02

Index obratu kníh
(výp. kníh 82 519)

odborná lit. pre dospelých

PK+BUS
0,35

krásna lit. pre dospelých
odborná lit. pre deti

0,80
0,31

krásna lit. pre deti
Celkový index

0,47
0,87

Stav knižničného fondu k 31.12.2016 podľa tematických skupín

graf

NL

odborná literatúra pre dospelých

31 166

Bel

krásna literatúra pre dospelých

30 185

Mn

odborná literatúra pre detí

M

krásna literatúra pre detí

Spolu

6 260
26 574
94 185
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3,16

2.1.1 Ochrana knižničných fondov
Pokračovalo sa v obsahovej previerke knižničného fondu a na jej základe bolo
vyradených spolu 1 627 opotrebovaných a stratených kn.j. V CK bolo vyradených
769 kn.j. a v bibliobuse 858 kn.j.
Zoznam rešerší za rok 2016
1. Otrava toxickými látkami v urgentnej zdravotnej starostlivosti
2. Lesné železnice na východnom Slovensku a možnosti ich využitia pre rozvoj
cestovného ruchu
3. Oxford a Cambridge - univerzitné centrá Veľkej Británie
4. Proces majetkovo - právneho vyrovnania medzi pravoslávnou a gréckokatolíckou
cirkvou na Slovensku po roku 1989
5. Stimulácia kontroly pozornosti u slabo prospievajúceho žiaka
6. Rozpoznanie a zvládnutie šoku v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti
7. Základná neodkladná kardiopulmonálna resuscitácia novorodencov a detí pre MŠ
8. Edukácia pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
9. Identifikácia a význam učenia pri spotrebiteľskom správaní v psychológii
obchodu
10. Charakteristika sociálnej a emocionálnej inteligencie v kontexte sociodemografických znakov manažéra
11. Sociálna a psychologická situácia v rodine žiaka a jej vplyv na výchovno vyučovacie výsledky
12. Metabolický syndróm
13. Rozvíjanie prosociálneho správania detí v materskej škole
14. Možnosti rehabilitácie pri dysfunkcii panvového dna
15. Informovanosť žien v prevencii HPV vírusu a jeho očkovaní
16. Zabezpečovanie duchovných potrieb v nemocničných zariadeniach
17. Reklama ako forma komunikácie
18. Galéria Dezidera Millyho Svidník
19. Makovica – folklórny súbor vo Svidníku
20. Makovička vo Svidníku
21. Miroslav Potoma 1962 –insitný maliar
22. História obce Kružlová
23. Juraj Cimbora – život a dielo
24. Obec Roztoky a jej história
25. Zbojník Fedor Hlavatý
26. Vyšná Olšava – dejiny a súčasnosť
27. Ivan Žák 1896-1972
28. Dejiny obce Medvedie
29. Svitan – tanečná skupina Svidník
30. Obec Krajná Porúbka vo svetle dejín a súčasnosti
31. Ivan Rodák 1921-1992
32. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
33. Obec Baňa
34. Senátor Juraj Lažo 1867-1929
35. Dejiny obce Tokajík
36. Vysťahovalectvo a jeho poznatky na Slovensku
Spolu:
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97
68
19
21
59
54
37
92
71
40
51
58
49
57
56
40
26
19
72
22
32
132
19
125
8
82
11
42
34
20
5
37
23
10
96
82

1 766 záznamov

Ostatná činnosť

























propagácia knižných noviniek v regionálnej tlači PODDUKLIANSKE NOVINKY
vyhotovovanie propagačných materiálov: 12 plagátov, 18 pozvánok, 3
diplomy, 16 informácii o nových knihách do časopisu Poddukliansky knihovník,
pozdravné listy, skladačky, oznamy a nápisy podľa požiadaviek zamestnancov
jednotlivých odd.
prehodnotenie a vypracovanie objednávky odberu tlače na r. 2016
vypracovanie projektov na rok 2016: Kniha je môj kamarát, Bibliografická
gramotnosť v knižnici, Kultúrne poukazy
vyúčtovanie poskytnutej dotácie na knihy z Ministerstva kultúry S knihou nie si
nikdy sám (6 500.- €) a vyúčtovanie finančného príspevku na nákup literatúry
z Mestského úradu vo Svidníku (200.- €)
knižný fond zakúpený z poskytnutého finančného príspevku mesta Svidník bol
spropagovaný na webovej stránke Podduklianskej knižnice. Knihy zakúpené
z tejto dotácie sú umiestnené v oddelení služieb čitateľom v stacionárnej knižnici
a v bibliobuse. Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 16 titulov kníh
t.j. 22 exemplárov v hodnote 200.- €.
vyraďovanie periodík v PK a bibliobuse
vypracovanie údajov pre Súborný katalóg periodík SR a adresár knižníc SR
a tiež Dotazník k ročnej aktualizácii údajov o knižnici za rok 2015
vypracovanie rešerší v počte 36, t.j. 1 766 záznamov
spolupráca pri podujatí Hodiny bibliografie (dvojhodinovka) 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. Podujatie sa uskutočnilo formou elektronickej
prezentácie
presun literatúry z voľného výberu do skladu prostredníctvom statusu knihy vo
Virtui
spolupráca pri elektronickom spracovaní štatistických ročných výkazov za
okres Svidník a okres Stropkov
pomoc pri nákupe KF pre obecné knižnice v regióne
spolupráca pri zostavovaní knihovníckeho časopisu Poddukliansky knihovník
(príspevky v stálych rubrikách a estetická úprava časopisu)
aktualizácia zoznamu skladových periodík
účasť a spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných odd. služieb
metodická návšteva v obecnej knižnici v Roztokoch (vyraďovanie KF)
a v obecnej knižnici Okrúhle (3x) (zapisovanie nových kníh v programe KIS
MaSK)
fotografovanie podujatí konaných v knižnici a úprava fotografií z týchto
podujatí pre web knižnice.
vymazávanie neaktívnych čitateľov z databázy Virtua
upratovanie oddelenia doplňovania a spracovania KF po zatekaní plafónu
v zimnom období, v dôsledku topenia sa snehu
podiel na službách v sobotu podľa rozpisu služieb
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2.2 KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
2.2.1 Používatelia
Na oddelení služieb a bibliobusu je prístup používateľov ku knižničným
fondom umožnený voľným výberom, okrem príručných fondov a špeciálnych
dokumentov, ktoré sa požičiavajú iba prezenčne.
Počet registrovaných používateľov za rok 2016

Používatelia
celkom

CK
1 829

BUS
597

SPOLU
2 426

INDEX
97,04

z nich deti

767

390

1 157

105,95

Z ročného plánu 2 500 používateľov knižnica a bibliobus v roku 2016
zaevidovali 2 426 používateľov, čo predstavuje plnenie plánu na 97,04%. Index
101,42. Z celkového počtu uvedených používateľov detských činilo 47,69%.
Percento registrovaných používateľov z počtu obyvateľov v sídle knižnice
(11 102) činilo 21,85 %. PK sa nachádza vysoko nad základnou úrovňou
štandardu uvedeného parametra (štandard základnej úrovne je 18, vyššia úroveň
25 %).
Registrovaní používatelia využili služby knižnice a bibliobusu v priemere
13,35-krát.
V porovnaní s rokom 2015 bol zaznamenaný nárast o 34 používateľov.

Používatelia za roky 2012-2016
Graf
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Roky

Dospelí

Spolu

Deti do 15r.

2012

2348

1346

1002

2013

2507

1427

1080

2014

2546

1409

1137

2015

2392

1300

1092

2016

2426

1269

1157

Počet návštevníkov za rok 2016

Návštevníci
CK
27 338

BUS
5 054

SPOLU
32 392

Index
103,24

V porovnaní s rokom 2015 bol zaznamenaný nárast o 1 019 návštevníkov.
Úsek hudobný a umenovednej literatúry navštívilo 3 017 návštevníkov,
z toho 215 deti. Celosvetovú počítačovú sieť internet využilo 1 201 návštevníkov,
z toho 215 detí.
Pobočka pre zrakovo postihnutých občanov evidovala 13 nevidiacich
a slabozrakých používateľov, ktorí si vypožičali 527 titulov zvukových kníh (1 539
kaziet a 192 MP3). Celkove pobočku navštívilo 118 návštevníkov. Knižnica Mateja
Hrebendu v Levoči robí pravidelný rozvoz súborov zvukových kníh pre našu pobočku
(štvrťročne).
Pobočka v Domove dôchodcov evidovala 8 používateľov, ktorí si vypožičali
21 kníh. Celkovo pobočku navštívilo 15 návštevníkov. Pre obyvateľov Domova
dôchodcov boli zorganizované 4 podujatia. V roku 2016 bol dvakrát vymenený
súbor kníh v tejto pobočke.

2.2.2 Výpožičky
Oddelenie služieb v budove PK sprístupňuje knižničné dokumenty
a poskytuje knižnično-informačné služby


v úseku:
krásnej a náučnej literatúry pre mládež a dospelých
krásnej a náučnej literatúry pre deti
hudobnom a umenovednej literatúry
 v b i b l i o b u s e - pozri 2.3.2 Úsek bibliobusu
 v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry - knižničné dokumenty
regionálneho charakteru
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Prehľad výpožičiek za rok 2016

Výpožičky celkom
z nich pre deti
Prezenčné výpožičky

CK
63 630
10 490
13 701

BUS
18 889
4 047
1 171

SPOLU
82 519
14 537
14 872

Z ročného plánu 75 150 výpožičiek za hodnotené obdobie knižnica dosiahla
82 519 výpožičiek, čo predstavuje plnenie z ročného plánu na 109,80 %. Index
111,88.
Priemerný počet výpožičiek:



na 1 obyvateľa 7,43 (v sídle knižnice 11 102)
na 1 registrovaného používateľa 34,01

PK sa v počte výpožičiek na 1 obyvateľa približuje k základnej úrovni
štandardu prepočtu daného parametra (odporúčaná hodnota: základná úroveň je 8,
vyššia úroveň 12).
V porovnaní s rokom 2015 knižnica zaznamenala nárast výpožičiek
o 8 763.

Výpožičky za roky 2012-2016

Graf
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Roky
2012
2013
2014
2015
2016

Spolu
Deti do 15r. Dospelí
72 411
16 793
55 618
89 234
16 703
72 531
81 161
19 386
61 775
73 756
15 686
58 070
82 519
14 537
67 962

Dokumenty, ktoré sa nenachádzali vo fonde PK, boli zabezpečované
prostredníctvom MVS v počte 105 zväzkov, iným knižniciam bolo požičaných 58
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.
V rámci individuálnej práce s používateľom boli poskytnuté informácie v
počte 1 062, z toho v PK 965. Knižnicou boli zodpovedané dopyty v elektronických
referenčných službách v počte 75.
Na požiadanie používateľov bola poskytnutá donáška kníh do domu v
počte 15.
Používateľom knižnice boli poskytované xerokópie z fondu PK ako náhrada
za výpožičku.
Služby knižnice používateľom boli sprístupnené v stanovenom výpožičnom
čase, ktorý činil 48 hodín týždenne v PK a v bibliobuse v priemere 28 hodín
týždenne.

2.2.3 Kultúrno-spoločenské podujatia
Realizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre všetky vekové kategórie
používateľov knižnice i obyvateľov mesta, okresu i regiónu patrilo popri základnej
knižničnej činnosti k výrazným aktivitám knižnice. Jednotlivé podujatia boli zamerané
na
priblíženie
významných
osobností
a knižničných,
regionálnych
i celospoločenských udalostí.
V hodnotenom období knižnica uskutočnila celkovo 224 podujatí, na ktorých
sa zúčastnilo 7 538 účastníkov. Bolo vyhotovených 47 násteniek (21 CK)
a inštalovaných 17 výstaviek (12 CK). Jednou z najväčších a najzaujímavejších
výstav bola výstava Rozprávkové písmenká – výstava šlabikárov z celého sveta
a výstava Krivé zrkadlo – výstava ručných prác klientov zariadenia Náš dom,
ktoré navštívili žiaci ZŠ, študenti SŠ a dospelí obyvatelia mesta a okolia.
Možnosť zahrať si Xbox, ktorý je súčasťou úseku pre deti (od 24.7.2012)
v roku 2016 využilo 20 detí.
O jednotlivých podujatiach knižnica pravidelne informovala na webovej stránke
www.podduklianskakniznica.sk, na informačnom kanáli mesta Svidník a
v regionálnych periodikách.
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ZOZNAM PODUJATÍ ORGANIZOVANÝCH V TÝŽDNI
SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC /1.3.2016 – 6.3.2016/

 ČITATEĽSKÝ MARATÓN – súťaž v čítaní pre žiakov základných škôl
 ROZPRÁVKY PRE DOBRÉ DETI – čítanie rozprávok
 ČO ĽUD MÔJ CÍTI – literárne pásmo venované S. H. Vajanskému , pre
študentov SOŠ-technickej
 MILOSRDENSTVO V ŽIVOTE ČLOVEKA – beseda s Mgr. Viktorom
Baltesom – kaplánom vo farnosti Prešov, pri príležitosti Svätého roka
milosrdenstva
 ROZPRÁVKY A PRÍBEHY NIELEN PRE DOROTKU – beseda s autorkou
knihy Janou Nagajovou a jej vnučkou Dorotkou Porubskou
 JA UŽ VIEM ČÍTAŤ – slávnostný zápis prvákov do knižnice
 TROJRUŽA – beseda o knihe pre žiakov ZŠ s kvízom a vzdelávacie pásmo
prostredníctvom premietnutia filmu o živote Pavla Dobšinského, 2x
 ROZPRÁVKOVÉ PÍSMENKÁ – výstava šlabikárov z celého sveta zberateľa
Štefana Peteju

Počas celého týždňa bola sprístupnená burza vyradených kníh a časopisov.

BESEDY, SÚŤAŽE, ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIA A ODPOLUDNIA PRE DETI
















ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI A MAČIČKE – beseda pre žiakov ZŠ
MOJE TELO – hodina pre nadaných žiakov ZŠ
ROZPRÁVKOVÁ STUDNIČKA – čítanie rozprávok deťom MŠ
KEĎ PÔJDEŠ HOROU – beseda o knihe Ľ. Ondrejova, pre žiakov ZŠ
TROJRUŽA – beseda o knihe P. Dobšinského, pre žiakov ZŠ
ROZPRÁVKA ZA ROZPRÁVKOU – čítanie rozprávok deťom MŠ
VEĽKÝ SVET MALÉHO PREDŠKOLÁKA – čítanie kníh deťom MŠ
NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA – beseda o knihe M. Ďuríčkovej pre žiakov ZŠ
KDE BOLO, TAM BOLO ... BOLA RAZ JEDNA KNIŽNICA besiedka
o knihách a knižnici, pre deti MŠ
ROZPRÁVKY PRE DOBRÉ DETI – čítanie rozprávok pre žiakov ZŠ
IŠLI SVRČKY POZA BUČKY – beseda o knihe Ľ. Podjavorinskej, pre žiakov
ZŠ
ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI A MAČIČKE – beseda o knihe J. Čapka, pre
žiakov ZŠ
BESEDA O KNIHÁCH A KNIŽNICI SPOJENÁ S ČÍTANÍM ROZPRÁVOK –
pre postihnuté deti zariadenia Náš dom
JA UŽ VIEM ČÍTAŤ – slávnostný zápis prvákov do knižnice v počte 7
ZA SLNIEČKA SKORO ZRÁNA ... – prednes poézie detí MŠ
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ČARUJEME RUKAMI - tvorivá dielňa pre deti
PREČO JE TO TAK ? – vedomostná súťaž
KTO MA UHÁDNE ? – hádanky pre deti ZŠ
HÁDANKOVO – hádanky pre deti MŠ
ČÍTAJME SI SPOLU – čítanie rozprávok s deťmi ZŠ
POĎME SI ČÍTAŤ – čítanie rozprávok deťom MŠ
KEĎ MÁM PEKNÚ KNIŽKU V RUKE ...beseda o knihách a knižnici pre
žiakov ZŠ Rovné
ČÍTAJME SI SPOLU – čítanie rozprávok, pre žiakov ZŠ
DANKA A JANKA – beseda o knihe M. Ďuríčkovej, pre žiakov ZŠ
Z RÍŠE ROZPRÁVOK – vyhodnotenie regionálnej výtvarnej súťaže
BUDKÁČIK A DUBKÁČIK – beseda o knihe J. C. Hronského, pre žiakov ZŠ
MODLITBIČKY – beseda o knihe M. Rúfusa, pre žiakov ZŠ
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – čítanie rozprávok deťom MŠ a žiakom
ZŠ v počte 10
VERŠOVANÉ HÁDANKY ZO SVETA OKOLO NÁS – hádanie hádaniek
s náhodnými detskými čitateľmi
ROZPRÁVKY PRE CHLAPCOV A DIEVČATÁ – čítanie rozprávok deťom MŠ
LETO S KNIHOU – II. ročník kultúrneho podujatia na pešej zóne pre deti MŠ
a žiakov ZŠ
KRÍŽOM – KRÁŽOM PO OKRESE SVIDNÍK – vedomostná súťaž o dejinách,
osobnostiach, udalostiach a zaujímavostiach okresu Svidník
MALÝ ZVEDOŠ – zaujímavosti zo sveta zvierat (v bibliobuse)
KTO MA UHÁDNE? – hádanky pre deti MŠ a žiakov ZŠ
ROZPRÁVKY PRE DOBRÉ DETI – čítanie rozprávok a rozprávková
minisúťaž
ČARUJEME FARBAMI – maľovanie na tvár
ZAHRAJME SA SPOLU – prázdninové stretnutia detí v knižnici /8/
ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA ZVIERAT – beseda pre deti Detského
domova vo Svidníku
ĎURO, POZDRAV ĎURA – beseda o knihe V. Šikulu
HODINA ETICKEJ VÝCHOVY – pre žiakov 5. – 8. ročníka
KVADAKUM HADAKUM – hodina čítanky žiakov 4. ročníka v knižnici
KRIVÉ ZRKADLO – stretnutie učiteľov, vychovávateľov, klientov a ich rodičov
zo zariadenia Náš dom pri príležitosti otvorenia výstavy
NEBUĎ HULVÁT – beseda pre žiakov ZŠ, pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším
VÍTAJTE V KNIŽNICI – informačné výchovy pre žiakov ZŠ /15/
TROJRUŽA – beseda o knihe P. Dobšinského, pre žiakov ZŠ
AKO MAŤKO S KLINČEKOM HĽADALI RYBNÍK – beseda pre deti ŠK
ZÁZRAČNÝ DEŇ ZVIERAT – beseda o živote zvierat, pre žiakov ŠK
KNIHA – NAJKRAJŠÍ DAR – beseda pre deti Detského domova vo Svidníku
DANKA A JANKA – beseda o knihe M. Ďuríčkovej, pre žiakov ZŠ
ROZPRÁVKOVÝ POKLAD – besiedka pre deti MŠ
EZOPOVE BÁJKY – beseda o knihe, pre žiakov ZŠ /2/
DANKA A JANKA – beseda o knihe M. Ďuríčkovej, pre žiakov ZŠ
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 VINŠUJEME VÁM ... – predvianočné stretnutie deti Detského domova vo
Svidníku a klientov zariadenia Náš dom
V roku 2016 bolo zorganizovaných 107 podujatí pre deti.
PODUJATIA PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
 ŠTÚR MEDZI NAMI – literárne pásmo o Ľudovítovi Štúrovi pre študentov
Gymnázia blahoslavenej Matky Terezy
 ŠTÚR MEDZI NAMI – literárne pásmo o Ľudovítovi Štúrovi pre študentov SZŠ
milosrdného Samaritána
 ĽUDOVÍT ŠTÚR – výstava pre študentov stredných škôl
 AUTOSTOPOM S TROMI DEŤMI – beseda s autorkou knihy Camille Labas
 NEPÁL – beseda s Jánom Brudňakom pre študentov SZŠ milosrdného
Samaritána
 P. H. BARIČÁK – čítačka a motivačná prednáška spisovateľa
 V TIENI ČERNOBYĽU – beseda o knihe Gustáva Murína, pre verejnosť
 GUSTÁV MURÍN – beseda s autorom pre študentov Gymnázia DH
 OKRÚHLY STȎL – beseda s ukrajinskými spisovateľmi
 AKO BYŤ I NEBYŤ STARÝM – tvorivá dielňa pre obyvateľov Senior dom
Svida
 MÁRIA ŇACHAJOVÁ – beseda s autorkou poézie
 LITTERIÁDA – 4. ročník medzinárodného literárneho festivalu
 AKO SA UZDRAVIŤ BEZ LIEKOV A LEKÁROV – prednáška Jána Zbojeka
 PEVNOSŤ NARIKALA – prezentácia knihy Camille Labas
 INFORMAČNÉ VÝCHOVY – pre študentov stredných škôl v počte 4x
PODUJATIA NA ÚSEKU HUDOBNOM A UMENOVEDNEJ
LITERATÚRY

 VINŠUJEME VÁM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK – literárno-hudobné pásmo tria
TROPAR vo Vyšnom Orlíku
 OZVENA VIANOČNÝCH SVIATKOV – literárno-hudobné pásmo tria
TROPAR v Krajnej Porúbke
 VEĽKÁ NOC, SVIATKY RADOSTI – tvorivá dielňa, výroba kraslíc
 VÝROBA POZVÁNOK – tvorivá dielňa pre žiakov v ZŠ Vyšný Orlík
 ČARUJEME RUKAMI – výroba kvetín, tvorivá dielňa pre žiakov v ZŠ Vyšný
Orlík
 ŠEVČENKO KLOPAL NA ŤAŽKÉ DVERE KARPÁT – slávnostná akadémia
venovaná Tarasovi Ševčenkovi
 VÝROBA TULIPÁNOV – tvorivá dielňa pre deti ZŠ Karpatská
 PREHLIADKA VÝROBKOV Z TVORIVEJ DIELNE – pre deti ZŠ Rovné
 DUCHNOVIČOV PREŠOV – okresné kolo 17. ročníka celoslovenskej súťaže
v recitácii rusínskej poézie, prózy a vlastnej tvorby
 71. VÝROČIE VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM – slávnostná akadémia
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 DEŇ MATIEK A OTCOV – literárno-hudobné pásmo pre obyvateľov Senior
dom Svida
 MÚZEUM RUSÍNSKEJ KULTÚRY – beseda
 SPOLOK SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA – beseda
 NÁRODNOSŤ A JEJ VPLYV NA KŇAZA – prednáška
 KONCERT DUCHOVNEJ PIESNE – koncert
 RUSÍNI V OHROZENÍ – beseda
 OKRÚHLY STÔL – beseda s ukrajinskými spisovateľmi
 SUVENÍRY – tvorivá dielňa, výroba čiapočiek
 RADI TANCUJEME – diskotéka pre najmenších
 JURKO CIMBORA – prezentácia knihy
 Z RUSÍNSKEHO SRDCA – literárno-hudobné pásmo tria TROPAR
 KVET PRE BABIČKU – tvorivá dielňa pre žiakov v ZŠ Vyšný Orlík
 MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – literárno-hudobné pásmo pre obyvateľov
Senior dom Svida
 AJ JESEŇ ŽIVOTA MÔŽE BYŤ KRÁSNA – literárno-hudobné pásmo pre
seniorov
 CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA UNSS – kultúrne aktivity ľudí so
zrakovým postihnutím, výstava výrobkov tvorivej dielne pracovníčky knižnice
 ŽIVOT A DIELO ALEXANDRA DUCHNOVIČA – seminár
 KRÁĽ NAD KRÁĽMI SA NARODIL – literárno-hudobné pásmo pre
obyvateľov Senior dom Svida
 POSTOJ CHVÍĽA SVIATOČNÁ – literárno-hudobné pásmo pre širokú
verejnosť
 VIANOCE S HUDBOU – prehrávanie kolied, 3x
 ZOZNÁMTE SA S INTERNETOM – pre deti z DD, 2x
 STRETNUTIE KLUBU UMELECKÉHO SLOVA - 2x
 INFORMAČNÉ VÝCHOVY – pre študentov stredných škôl v počte 5x
V roku 2016 úsek hudobný a umenovednej literatúry uskutočnil 40
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1 698 účastníkov. Bolo inštalovaných 11
násteniek a 8 výstav k jednotlivým podujatiam.

2.3 ÚSEK METODIKY A BIBLIOBUSU
2.3.1 Úsek metodiky
V roku 2016 úsek metodiky v Podduklianskej knižnici sledoval činnosť a stav
verejných knižníc v regióne e-mailovým, osobným alebo telefonickým kontaktom s
knihovníkmi a zriaďovateľmi 1 regionálnej, 2 mestských a 12 obecných knižníc.
Obecným knihovníkom a starostom obcí bolo poskytnutých 69 poradenskokonzultačných služieb, z toho 18 telefonických, 46 elektronickou poštou a 5
osobných metodických návštev v knižniciach. Prostredníctvom elektronického
systému štatistického zisťovania Ministerstva kultúry SR bol spracovaný štatistický
výkaz o činnosti knižnice za rok 2015 za Poddukliansku knižnicu vo Svidníku.
Knižnice po doručení oznamu o štatistickom zisťovaní na jej e-mailovú adresu/adresy
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boli povinné v stanovenom termíne vyplniť Ročný výkaz o knižnici Kult 10-01 (MK
SR). Do elektronického systému každá spravodajská jednotka vstúpila cez jedinečný
prístupový link, ktorý s výzvou na vyplnenie formulára zasielalo Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky. Kontrolou a opravou údajov boli poverené zo Slovenskej
národnej knižnice PhDr. I. Kilárová a PhDr. E. Janšová. Podduklianska knižnica
v rámci svojej metodickej pôsobnosti poskytla pomoc pri spracovaní a vypĺňaní
štatistických formulárov jednotlivým mestským a obecným knižniciam. Štatistické
údaje boli spracované aj v tabuľkovom editore Excel pre potreby oddelenia krajskej
metodiky Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove a interné potreby.
V rámci edičnej činnosti bol spracovaný Komplexný rozbor činnosti
a hospodárenia za rok 2015, Plán činnosti na rok 2016, Vyhodnotenie činnosti
Podduklianskej knižnice vo Svidníku za 1. polrok 2016. Úsek metodiky
štvrťročne vydával knihovnícky časopis Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku v spolupráci s pracovníčkou z oddelenia
doplňovania N. Mičákovou. Spracovaná bola Správa o činnosti Podduklianskej
knižnice za jednotlivé kvartály pre Odbor kultúry PSK.
Uskutočnené boli metodické návštevy v Obecnej knižnici Okrúhle (zápis
nových kníh v systéme KIS MaSK), Obecnej knižnici Kračúnovce, Obecnej knižnici
Roztoky – vyraďovanie KF, z dôvodu zrušenia činnosti knižnice. Zabezpečený bol
nákup knižničných dokumentov pre obecné knižnice v regióne - Vyšný Mirošov,
Okrúhle, Duplín, Kalnište, Kružlová (143 kn.j. v hodnote 550€). V novembri 2016 bolo
na základe predloženej zápisnice zo zastupiteľstva v obci Roztoky vypísané
Rozhodnutie o zrušení obecnej knižnice.
Vypracované boli faktúry pre obecné úrady
za poskytované KIS
bibliobusom – 59 obcí. Upravený bol pracovný čas pre zamestnancov bibliobusu
z dôvodu úprav harmonogramu trás. Spísaný bol Návrh na vyradenie
opotrebovaných dokumentov zo skladu Bus – 500 kn.j. Formou mailovej komunikácie
bolo poskytnutých 5 referenčných služieb
pre čitateľov bibliobusu. V rámci
publikačnej činnosti boli publikované články o činnosti za úsek metodiky
a bibliobusu v regionálnych novinách.

Ostatná činnosť







v mesiaci marci uskutočnená beseda v ZŠ Kračúnovce s regionálnou
autorkou Evou Kačurovou Briňarskou; 120 účastníkov
pripravená výtvarná súťaž ROZPRÁVKOVÁ HÚSENIČKA pre úsek
bibliobusu, mailová propagácia súťaže na všetkých ZŠ a obecných úradoch
v regióne Svidník
uskutočnená informačná výchova a exkurzia do bibliobusu pre deti MŠ na Ul.
Ľ. Štúra; 80 účastníkov
spracovanie formulára na pridelenie kódu ISIL pre PK (medzinárodný
identifikátor knižníc)
v rámci Dňa Prešovského kraja prezentácia služieb bibliobusu pred Úradom
PSK – exkurzie do bibliobusu (180 účastníkov) a inštalovanie panelovej
výstavy o bibliobusoch
propagovanie aktivít knižnice prostredníctvom celoslovenského webového
portálu Tlačová agentúra knižníc http://tak.dokniznice.sk/ - pridaných 10
pozvánok
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spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných oddelením služieb
xerokópie rôznych oznámení a plagátov pre bibliobus
spracovaný menný zoznam členov v SSKK a úhrada príspevkov za rok 2016
(za PK 4 členovia)
podiel na službách v sobotu podľa rozpisu

V rámci edičnej činnosti na úseku metodiky boli vydané plány a iné
neperiodické publikácie:
OČIPKOVÁ, Ľudmila. Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2015.
Svidník : Podduklianska knižnica, 2016. 38 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila. Plán činnosti na rok 2016. Svidník : Podduklianska knižnica,
2016. 16 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila. Vyhodnotenie činnosti Podduklianskej knižnice vo Svidníku za
I. polrok 2016. Svidník : Podduklianska knižnica, 2016. 15 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 1/2016/ zostavila: Ľudmila Očipková,Nadežda
Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2016. 22 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 2/2016 / zostavila: Ľudmila Očipková,
Nadežda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2016. 26 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 3/2016 / zostavila: Ľudmila Očipková,
Nadežda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2016. 18 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 4/2016 / zostavila: Ľudmila Očipková,
Nadežda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2016. 20 s.

2.3.2 Úsek bibliobusu
Knižnično-informačné služby v obciach svidníckeho regiónu poskytoval jeden
bibliobus, a to podľa platného harmonogramu trás v dvojtýždňových intervaloch v
okrese Svidník a okrese Stropkov. V okrese Svidník sa poskytovali služby v nepárny
kalendárny týždeň a v okrese Stropkov v párny
kalendárny týždeň. Obciam
spadajúcim k mestu Giraltovce sa poskytovali knižnično-informačné služby každú
stredu.
Knižničné a informačné služby boli poskytované celkovo v 57 obciach, z toho
v 33 obciach svidníckeho okresu a v 24 obciach stropkovského okresu. Bibliobus
poskytoval služby taktiež pri II. ZŠ vo Svidníku.
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V roku 2016 boli zrušené 3 zmluvy o poskytovaní KIS bibliobusom s obcami
Vyšný Hrabovec, Fijaš a Repejov, a to na žiadosť starostov obcí pre nízky záujem
obyvateľov.

Úlohou úseku bolo:














poskytovať vidieckemu obyvateľstvu vo svidníckom regióne mobilné
knižnično-informačné služby bibliobusom, a tak nahradiť stagnujúce obecné
knižnice v regióne
doplňovať knižničný fond novými knihami
spolupracovať so základnými školami pri organizovaní kultúrno-výchovných
podujatí
uskutočniť cyklickú súťaž nazvanú VYZNÁTE SA V ROZPRÁVKACH?
pripraviť pre čitateľov a návštevníkov ďalšie aktivity – informačné výchovy,
slávnostné zápisy nových čitateľov, exkurzie, hádanky
uskutočniť výtvarnú súťaž z prečítaných kníh pre žiakov ZŠ v regióne Svidník
pod názvom ROZPRÁVKOVÁ HÚSENIČKA
zúčastniť sa na kultúrnom podujatí LETO S KNIHOU na pešej zóne v meste
Svidník
propagovať okresnú súťaž organizovanú Podduklianskou knižnicou – Z ríše
rozprávok
propagovať knižné novinky, uskutočňovať výstavky kníh
poskytovať informácie pri výbere dokumentov
uskutočňovať donášku kníh domov pre nepohyblivých používateľov a donášku
zvukových kníh pre zrakovo postihnutých používateľov
zabezpečovať požadované dokumenty zo skladu oddelenia i z fondu
Podduklianskej knižnice vo Svidníku, prípadne formou MVS
zabezpečovať
plynulý
chod
bibliobusu
v zmysle
vypracovaného
harmonogramu trás, prípadne upravovať harmonogram trás podľa
pribúdajúcich (ubúdajúcich) obcí a podľa požiadaviek starostov obcí.

Používatelia
Z ročného plánu 420 používateľov, bibliobus v roku 2016 zaregistroval 597
používateľov, z toho 390 detských používateľov. Plán používateľov bol splnený
na 142,14 %. Index činí 130,92. V porovnaní s rokom 2015 bibliobus zaznamenal
nárast o 141 používateľov.

Výpožičky
Z ročného plánu 20 000 výpožičiek bibliobus zaevidoval 18 889 výpožičiek.
Plán výpožičiek bol splnený na 94,45 %. Index činí 105,88. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom aj počet výpožičiek vzrástol, a to o 1 049. Počet výpožičiek
na 1 registrovaného používateľa predstavuje 31,64 výpožičiek.
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Návštevníci
Bibliobus v roku 2016 navštívilo celkovo 5 054 osôb (z toho 706 účastníkov na
podujatiach) , čo predstavuje nárast o 788 návštevníkov viac ako v roku 2015.

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












štvrťročná súťaž VYZNÁTE SA V ROZPRÁVKACH?
ROZPRÁVOČKA K TEBE LETÍ – čítanie rozprávok deťom z MŠ Vyšná
Olšava
výtvarná súťaž z prečítaných kníh pre žiakov ZŠ v regióne Svidník pod
názvom ROZPRÁVKOVÁ HÚSENIČKA
informačná výchova pre žiakov základných škôl v regióne v počte 5
(ZŠ Kračúnovce, ZŠ Vyšný Orlík, ZŠ Havaj, ZŠ Chotča, ZŠ Nižná Olšava)
slávnostné zápisy do bibliobusu v počte 5
hádankárske súťaže v počte 10
Leto s knihou – podujatie na podporu čítania
prezentácia služieb bibliobusu pred Úradom PSK v rámci Dňa Prešovského
kraja
exkurzie do bibliobusu v počte 6
nástenky v počte 26
výstavky v počte 5

V bibliobuse sa počas celého roka uskutočnilo 45 podujatí s účasťou 706
účastníkov.

V rámci Týždňa slovenských knižníc boli uskutočnené tieto aktivity:







informačné výchovy spojené so slávnostným zápisom do bibliobusu
výstavka ČAS S KNIHOU
HÁDAJ AKÉ JE TO ZVIERATKO – hádanky pre žiakov ZŠ Rovné
Exkurzie do bibliobusu
zápisné do bibliobusu zdarma a odpustenie upomienok
burza vyradených kníh

Ostatná činnosť





prostredníctvom bibliobusu zabezpečená donáška kníh (MVS) pre MsK
knižnicu v Giraltovciach v počte 8 a pre MsK v Stropkove v počte 1
doručenie plagátov na základné školy v okrese Svidník s ponukou zapojiť sa
do výtvarnej súťaže Z ríše rozprávok, ktorú organizuje Podduklianska knižnica
roznášanie materiálov pre obecné úrady - oznámenia, faktúry a pod.
poskytovanie informácií v počte 97
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Technický stav a prevádzkové problémy bibliobusu
V roku 2016 hlavnou príčinou absentovania bibliobusu na trasách (52x) boli tieto
prevádzkové dôvody:




oprava motora
STK vozidla
Dovolenka, PN vodiča

3 BIBLIOGRAFICKÁ, INFORMAČNÁ A DOKUMENTAČNÁ
ČINNOSŤ
Úlohy oddelenia bibliografie a reg. literatúry za uvedené obdobie boli
zamerané na zhromažďovanie, spracovávanie a uchovávanie regionálnych
dokumentov rôznej typológie, na budovanie regionálnej databázy, poskytovanie
regionálnych informácií, na konzultačné služby zamerané na citovanie literatúry
v ročníkových, bakalárskych a diplomových prácach pre študentov vysokých škôl, na
poskytovanie referenčných digitálnych služieb a informácií a na edičnú činnosť.
Vychádzajúc z uvedeného môžeme konštatovať, že dôslednou heuristikou,
zhromažďovaním, dokumentáciou a archivovaním regionálnych knižničných
dokumentov rôznej typológie a ich využívaním pre používateľov knižnice sa z
oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry PK vybudovalo solídne dokumentačné
a informačné centrum regionálnej bibliografie a regionálnej literatúry pre okres
Svidník a okres Stropkov, ktoré ocenil a v budúcnosti určite ocení nejeden
používateľ, široká verejnosť či návštevník knižnice a záujemcovia o náš región, jeho
históriu a súčasnosť.
Za uvedené obdobie do oddelenia bolo získaných 45
regionálnych
dokumentov darom od používateľov a spoločenských organizácií, 1 diplomová práca
a 1 CD.
V oddelení sa budovala súbežná článková regionálna databáza regiónu
Svidník (okres Svidník, okres Stropkov) v systéme Virtua, vo formáte MARC 21.
V roku 2016 do systému Virtua – články bolo spracovaných a do produkčnej
databázy súborného katalógu Slovenskej národnej knižnice Martin – portál
Slovenská knižnica bolo zaslaných 1401 záznamov. V súvislosti s tým sa
excerpovalo 11 periodík, z toho 8 regionálnych, 1 krajský denník (Korzár : denník
Prešovského kraj), 1 týždenník Prešovské noviny a 1 celoslovenské periodikum
(Mot’or). Retrospektívne bol vyexcerpovaný mesačník Informátor mesta Svidník
1985-1989 a čiastočne aj zborník Dukla večne živá, záznamy boli zaslané do
produkčnej databázy.
Od 2.1.2016 sa spracované články klasifikujú podľa novej verzie
Medzinárodného desatinného triedenia – verzia 2011.
V systéme Virtua sa redigovala prekonvertovaná regionálna databáza okresu
Svidník za roky 1993-2004. Za uvedené obdobie bolo opravených 35 záznamov.
K 31.12.2016 článková regionálna databáza regiónu Svidník obsahuje 22 203
záznamov.
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3.1 Práca s používateľmi
Poskytovali sa regionálne informácie používateľom častokrát na témy so
širším chronologickým záberom, bibliografické a faktografické informácie
a referenčné digitálne informácie. Z regionálnych informácií hodno spomenúť
informácie na témy, ako napr. vojenské cintoríny z 1. svetovej vojny v okrese, dejiny
obcí v okrese, cezhraničná spolupráca mesta Svidník a obcí s Poľskou republikou,
Juraj Lažo a jeho podnikateľské aktivity, demografický vývoj obyvateľstva v okrese
od 18. stor. po súčasnosť, ľudové remeslá v okrese, cestovný ruch, drevené kostoly
v okrese a UNESCO, Karpatsko-duklianska operácia na pomoc SNP, každodennosť
obyvateľov okresu Svidník vo vojnovom čase 1944-1945, dejiny požiarnictva, flóra
a fauna okresu, významné regionálne osobnosti okresu, profily regionálnych
spisovateľov, insitný maliar Miroslav Potoma, Údolie smrti, mikroregióny v okrese
a ich činnosť, Folklórny súbor Makovica a Makovička a pod. Za zmienku stojí, že
často naše služby využili zostavovatelia jubilejných monografií obcí pri príležitosti ich
prvej písomnej zmienky a vysokoškoláci pri písaní bakalárskych či diplomových prác
s regionálnou tematikou.
Celkom bolo za rok 2016 poskytnutých 280 regionálnych informácií, z toho
bolo 69 referenčných digitálnych služieb a informácií (citácia kníh, literatúra na
rozličné témy a pod.).
Služby oddelenia využilo 461 návštevníkov, ktorí si požičali 370 knižničných
dokumentov absenčne a 184 dokumentov prezenčne, čo spolu predstavuje 554
výpožičiek.
Služby oddelenia využívali žiaci základných škôl, študenti stredných
a vysokých škôl, historici, kronikári, pedagógovia, folkloristi, zamestnanci verejnej
správy a ostatní záujemcovia.

3.2 Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia
Spolupráca na zorganizovaní podujatia Mária Ňachajová a jej básnická tvorba.
V rámci 2. ročníka kultúrneho podujatia Leto s knihou, ktoré sa uskutočnilo na pešej
zóne,
oddelenie bibliografie a reg. literatúry sa podieľalo zorganizovaním
a uskutočnením vedomostnej súťaže Krížom-krážom po okrese Svidník, na ktorej
sa zúčastnilo 82 súťažiacich zo základných škôl mesta Svidník. Súťaž bola spojená
s nástenkou regionálnych fotografií pod rovnomenným názvom.
Pre študentov 3. ročníkov Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku sa uskutočnili
Hodiny bibliografie (dvojhodinovky) zamerané na techniky citovania literatúry
v odborných stredoškolských prácach v rámci hodiny slovenského jazyka a literatúry,
na popis rôznych typov dokumentov s praktickými ukážkami. Podujatie sa
uskutočnilo formou elektronickej prezentácie, ktorú pripravila Nadežda Mičáková
z odd. doplňovania a spracovania knižničných fondov, text, teoreticko-praktický
výklad a praktické ukážky Emília Kudlová z odd. bibliografie a regionálnej literatúry.
Podujatie sa uskutočnilo 2x (2.11.2016, počet študentov: 21 ; 10.11.2016, počet
študentov: 26), spolu pre 47 študentov.
V oddelení bibliografie a regionálnej literatúry sa uskutočnilo 5 exkurzií žiakov
základných a študentov stredných škôl, a to:
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žiaci ZŠ Komenského Svidník 11.10.2016. počet: 20, študenti Strednej zdravotníckej
školy milosrdného Samaritána Svidník (12.10.2016, počet: 20); študenti Gymnázia
DH Svidník (24.10.2016, počet: 23), žiaci Cirkevnej zákl. školy sv. Juraja Svidník
(25.10.2016, počet: 18) a študenti Gymnázia DH Svidník (25.10.2016, počet: 25).
Celkom za uvedené obdobie oddelenie uskutočnilo 8 podujatí.

3.3 Publikačná a propagačná činnosť knižnice
Za rok 2016 bolo v regionálnych a celoslovenských periodikách uverejnených
143 článkov a informácií o činnosti knižnice, z toho pracovníci publikovali 127
článkov.
V masovokomunikačných prostriedkoch, t.j. v Slovenskom rozhlase – redakcia
národnostne – etnického vysielania Košice a v Rádiu Regina bolo odvysielaných 8
informácií o aktivitách knižnice, v RTVS STV2 v rámci programu Rusínsky magazín
a Ukrajinský magazín boli odvysielané 4 informácie týkajúce sa podujatí v rámci 4.
ročníka Rusínskeho festivalu vo Svidníku a 62. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov
vo Svidníku, ktoré sa uskutočnili v Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Celkom bolo
o aktivitách knižnice publikovaných a uverejnených 155 informácií.

Ostatná činnosť








do časopisu Poddukliansky knihovník (č. 1 - 4) za rok 2016 bolo spracovaných
8 príspevkov do stálych rubrík: Regionálne osobnosti a Oddelenie ako ho
(ne)poznáte.
účasť na výpožičných službách (soboty, podľa rozpisu).
spolupráca pri získaní historických dokumentov zo Slovenskej národnej
knižnice v Martine a z Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktoré boli vytlačené
v Tlačiarni Juraja Laža, Vyšný Svidník – roky 1924-1930. Uvedené dokumenty
budú súčasťou pripravovanej publikácie o senátorovi Jurajovi Lažovi, ktorá
vyjde v roku 2017 pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia.
spracovanie hodnotiacej správy o činnosti oddelenia bibliografie a regionálnej
literatúry PK vo Svidníku za roky 2011-2015 a čiastočne za rok 2016 (do
30.10.2016) – hodnotiaca správa pre Krajskú knižnicu P. O. Hviezdoslava v
Prešove (pre 13. bibliografickú konferenciu v Slovenskej národnej knižnici
Martin, 23.-24.11.2016).
propagovanie činnosti inštitúcie Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja - oblasť Svidník (predtým Okresná správa ciest Svidník)
v regionálnych a celoslovenských periodikách za roky 1970-2016 – vyhľadanie
článkov, vyhotovenie xerokópií článkov z periodík s priloženou citáciou (na
požiadanie pre riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja – oblasť Svidník)
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4 EDIČNÁ ČINNOSŤ
Na edičnej činnosti sa podieľalo oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry,
oddelenie doplňovania, spracovávania a ochrany knižničného fondu a úsek metodiky
a bibliobusov.
bibliografické materiály:
MIČÁKOVÁ, Nadežda: Prechádzky dejinami miest a obcí podduklianskeho regiónu :
odporúčajúca bibliografia. Svidník : Podduklianska knižnica, 2016. (redakční
kartotéka, bibliografia bude vydaná v elektronickej podobe formou CD- nosiča)
KUDLOVÁ, Emília. Aplikácia informačných a komunikačných technológií vo
výchovnej práci so žiakmi s duševnou zaostalosťou. Bibliografia. (súpis literatúry
spracovaný na požiadanie používateľa, 45 záznamov + čiastočné vyhotovenie
xerokópií článkov k uvedenej bibliografii s priloženou citáciou)
iné neperiodické materiály:
OČIPKOVÁ, Ľudmila. Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2015.
Svidník : Podduklianska knižnica, 2016. 38 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila. Plán činnosti na rok 2016. Svidník : Podduklianska knižnica,
2016. 16 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila. Vyhodnotenie činnosti Podduklianskej knižnice vo Svidníku za
I. polrok 2016. Svidník : Podduklianska knižnica, 2016. 15 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 1/2016/ zostavila: Ľudmila Očipková,Nadežda
Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2016. 22 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 2/2016 / zostavila: Ľudmila Očipková,
Nadežda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2016. 26 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 3/2016 / zostavila: Ľudmila Očipková,
Nadežda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2016. 18 s.
OČIPKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 4/2016 / zostavila: Ľudmila Očipková,
Nadežda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2016. 20 s.
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5 ĎALŠIE ÚLOHY
5. 1 VZDELÁVACIA ČINNOSŤ (porady, školenia, semináre)
Zoznam podujatí:
1. Porada riaditeľov regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho
kraja
Podduklianska knižnica vo Svidníku, 11.2.2016
účastníci: riaditelia reg. knižníc PSK
2. Krajská koordinačná porada bibliografov regionálnych knižníc
Prešovského samosprávneho kraja
Popradská knižnica Poprad, 18.2.2015,
účastníci: E. Kudlová
3. Rozbory činnosti knižníc Prešovského kraja za rok 2015
Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, 19.5.2016
účastníci: Mgr. K. Beňko, Bc. Ľ. Očipková
4. Katalogizačné pravidlá RDA. Metodický seminár.
Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica Prešovskej
univerzity v Prešove, 19.5.2016,
účastníci: E. Kudlová, N. Mičáková, Ľ. Oberstová
5. Metodika tvorby personálnych autorít. Metodický seminár.
Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica Prešovskej
univerzity v Prešove, 10.6.2016,
účastníci: E. Kudlová, Ľ. Oberstová, N. Mičáková
6. Prešovsky bibliografický deň 2016
Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica Prešovskej
univerzity v Prešove, 08.09.2016,
účastníci: E. Kudlová, N. Mičáková, Ľ. Oberstová
7. Deň Prešovského kraja – prezentácia služieb bibliobusu
PSK Prešov, 15.11.2016
účastníci: Bc. Ľ. Očipková, J. Černický
Šiesti zamestnanci PK sa zúčastnili na 7 vzdelávacích podujatiach,
poradách, školeniach, seminároch a stretnutiach organizovaných zriaďovateľom,
SNK Martin, metodickými pracoviskami, SSKK a ďalšími knižnicami.
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5.2 ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE
V súčasnosti technické vybavenie knižnice tvorí 17 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 5 pracovných staníc, ktoré zároveň
slúžili aj ako on-line katalóg.
Poplatok za využívanie služieb internetu pre používateľa činí 0,33 € za 30
minút.
V súčasnom období knižnica prevádzkuje knižnično-informačný systém
VIRTUA, ktorý od roku 2004 aktívne využíva oddelenie bibliografie a 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.

5.3 PRIESTOROVÉ PODMIENKY, VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA
Podduklianska knižnica má v správe samostatnú budovu o celkovej ploche
863 m2. Pre používateľov knižnica má vytvorené 4 výpožičné miesta, a to:
na p r í z e m í:
 2 miesta, ktoré slúžia na centrálnu evidenciu dospelých, mládež a detských
používateľov
na p o s c h o d í:
 1 miesto na úseku hudobnom a umenovednej literatúry,
 1 miesto v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry
Používateľom knižnice ďalej slúži čitáreň na prízemí s 12 čitárenskými
miestami, na oddelení bibliografie a regionálnej literatúry sú k dispozícii 4 čitárenské
miesta, na úseku pre deti 12 čitárenských miest, na oddelení služieb čitateľom 4
čitárenské miesta a na úseku hudobnom a umenovednej literatúry 17 čitárenských
miest, z nich 5 miest na internet, ktoré zároveň slúžia ako on-line katalóg.
Knižnica eviduje 3 pobočky, z nich: pobočku v Domove dôchodcov vo
Svidníku, pobočku pre nevidiacich a slabozrakých občanov a jednu pojazdnú
knižnicu – bibliobus, ktorým zabezpečuje knižnično-informačné služby vidieckemu
obyvateľstvu v regióne – v okresoch Svidník a Stropkov.
Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2016 činí 94 185 kn. j., ktoré sú
spracované automatizovane. Z celkového fondu knižničných dokumentov knižnica
má vo voľnom výbere 66 423 kn.j.
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5.4 PERSONÁLNA OBLASŤ
K 31.12.2016 činnosť PK zabezpečovalo 17 zamestnancov. Z celkového
počtu zamestnancov je 8 s knihovníckym vzdelaním. Šiesti pracovníci PK majú
vysokoškolské vzdelanie.
Priemerný vek odborných zamestnancov s knihovníckym vzdelaním dosahuje
54 rokov. Priemerná mzda za rok 2016 činila 630.- €.

5.5 GRANTY, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, DARY
Dotácia MK SR na projekty
Knižnica získala dotáciu v grantovom systéme na nákup knižného fondu z Fondu na
podporu umenia vypracovaním projektu Kniha je môj kamarát. Podpora bola
zameraná na nákup knižného fondu v hodnote 7 500.- €, Kultúrne poukazy 2016
v hodnote 224.- € získané z Ministerstva kultúry SR.
Dotácia z Prešovského samosprávneho kraja
V roku 2016 do fondu Podduklianskej knižnice vo Svidníku pribudli knižničné
jednotky aj vďaka mimoriadnej dotácii 10 000.- €, ktorú poskytol Prešovský
samosprávny kraj.
Dotácia z Mestského úradu Svidník
Finančný príspevok na nákup literatúry v hodnote 200.- € poskytol knižnici Mestský
úrad Svidník.
Knižné dary od:
Zväz ukrajinských spisovateľov žijúcich na Slovensku
Zväz spisovateľov Ukrajiny
Kalligram Bratislava
Sociologický ústav SAV
Knižničný fond darovaný rôznymi inštitúciami, spolkami, nadáciami, autormi kníh
(Alžbeta Ondusková, Pavol „Hirax“ Baričák, Ján Zbojek, Nadežda Sobeková, V. A.
Voznjuk, František Dancák a čitateľmi stacionárnej knižnice a bibliobusu.
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5.6 KNIŽNICA A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
Podduklianska knižnica vo Svidníku má kolektívne členstvo:




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

5.7 MEDZINÁRODNÁ KNIŽNIČNÁ SPOLUPRÁCA
V rámci medzinárodnej spolupráce PK ako jediná knižnica na Slovensku od
roku 1993 realizuje Projekt mobilnej knižnice - BIBLIOBUSY v rámci spolupráce
Holandského ministerstva životného prostredia, zdravia a kultúry a Ministerstva
kultúry SR, ktorého realizáciu zabezpečovala aj v roku 2016 prostredníctvom jedného
bibliobusu v 57 obciach regiónu Svidník.

6 ROZBOR HOSPODÁRENIA
6.1 Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia
Bežné výdavky

-

Schválený rozpočet :

271 300,- €

Upravený rozpočet :

345 869,- €

Výdavky celkom 652/2/K/2016
Výdavky celkom 671/3/K/2016
Výdavky celkom 1996/27/K/2016

10 000,- €
60 000,- €
14 932,- €

nákup knižničného fondu
oprava strechy
hmotná zainteresovanosť

Rozpočet bol upravený o zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich
rokov vo výške 14 773,98 € .
Kapitálové výdavky
Za I.-IV. Q 2016 nemala knižnica žiadne kapitálové výdavky.
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6.2

Plnenie príjmov

Príjmy z rozpočtu PSK /v €/:
-

bežný transfer

Schválený
260 937,-

Upravený
345 869,-

Skutočnosť
345 869,-

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

%
100 %

%

10 363,-

12883,42

124,32

1 363,-

1357,80

13,10

2106,33

20,32

9364,11

90,36

55,18

0,52

9 000,-

Podiel príjmov z vlastnej činnosti k celkovým príjmom činí 3,7 %.

6.3

Čerpanie výdavkov

610 - Výdavky na mzdy

156776,91 €

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

Osobné príplatky

Príplatky za

v€

riadenie v €

Zamestnanci
z
z PSK

vlast.

z
z PSK

z

vlast.

z PSK

Pedagogickí

86 988,65

10 693,73

1 943,-

Nepedagogickí

31 349,64

5 294,69

227,64

SPOLU

118 338,29

15 988,42

2 170,64

Priemerná mzda za I. – IV. Q 2016 bola vo výške

vlast.

6 300,-

16867,03 € /z PSK/
z vlastných

Poistné do Všeobecnej zdravotnej
poisťovne

14586,84

623

Poistné do ostatných zdravotných
poisťovní

2280,19

625 - Poistné do Sociálnej poisťovne

40 627,90 € /z PSK/
z PSK

625003

2181,63

starobné

23569,52

úrazové

1353,03
4186,39

625004 Invalidné
625005
625007

v nezamestnanosti

1395,27

do rezervného fondu

7942,06
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3000,-

20 279,56 7 570,44

621

nemocenské

z vlast.

13 979,56 4 570,44

z PSK

625002

z PSK

630,27 €.

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa

625001

Odmeny v €

z vlastných

627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

2 910 ,- € /z PSK/

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

123 246,47€ /z PSK/

Skutočnosť k 31.12.2016
z toho
VÚC
Vlastné

Rozpočet € Celkom €

630 spolu

123247,-

€

123246,47 123246,47

%

€

%

99,99

631

1460,-

1460,56

1460,56

100,03

632
633
634
635
636
637

12959,14648,11609,64193,336,18042,-

12959,61
14648,02
11607,69
64192,29
336,24
18041,45

12959,61
14648,02
11607,69
64192,29
336,24
18041,45

99,99
100,0
99,98
99,99
100,07
100,0

631 – cestovné náhrady
631001 - tuzemské

1 460,56 € /z PSK/

Bolo vykonaných 346 služobných ciest za účelom školení, porád a nákupu
literatúry. Taktiež denne boli vykonávané služobné cesty bibliobusom a to jeden
vodič a jedna knihovníčka po určených trasách regiónu.
632 – energia, voda a komunikácie
632001 – energie
8 970,02 € /z PSK/
/vykurovanie knižnice je na plyn z vlastnej plynovej kotolne, kde platby sú realizované na základe
splátkového kalendára/
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632003 – poštové a telekomunikačné
2 412,19€ /z PSK/
/za telefóny, mobil, spotreba poštových známok a sprístupnenie internetu pre používateľov
knižnice za poplatok, ktorý sa premieta do tržieb/
632004 – komunikačná infraštruktúra
/VUCNET/

1 577,40 € /z PSK/

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

1 174,39 € /z PSK/

633009 – knihy a časopisy

12 461,45 € /z PSK/

634 – dopravné
634001 – palivá a mazivá

7 806,68 € /z PSK/

/spotreba 5 713,32 l nafty bibliobusom, ktorý za I. –IVI. Q 2016 najazdil 15 656 km
a spotreba 1 340,89 l benzínu služobným autom, ktoré najazdilo 19 036 km./
634002 - servis, údržba a opravy

1 973,85 € /z PSK/

/autolekárnička /
634003 – poistenie
/havarijné a zákonné poistenie služobného auta a bibliobusu/
634005 – karty, známky, poplatky, mýto
/diaľničná nálepka pre služobné motorové vozidlo a mýto – bibliobus/

1 359,66 € /z PSK/

467,50 € /z PSK/

635 – rutinná a štandardná údržba
635002 – údržba výpočtovej techniky
/webhosting/

66,45 € /z PSK/

635009 – údržba softwaru
/iSPIN, PAM/
635006 - údržba budov

3 783,65 € /z PSK/
60 342,80 € /z PSK/

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

282,24 € /z PSK/
54,- € /z PSK/
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/za prenájom poštového priečinka na pošte/

637 – služby

637004 – všeobecné služby
/ PZS, oprava strechy/

5 131,32 € /z PSK/

637012 – poplatky, odvody
/ bankové poplatky/l

81,50 € /z PSK/

637014 – stravovanie
/príspevok 55 % z 3,20 € na stravu zamestnancom/

9 254,52 € /z PSK/
861,79 € /z PSK/

637015 - poistne
/úrazové poistenie/
637016 – prídel do sociálneho fondu

2 216,18 € /z PSK/
/odvod 1 % a 0,5 % z vyplatených hrubých miezd /
637035 – dane
/ daň z prenajatých priestorov vo výške 272,42 €,
koncesionársky poplatok 55,77 € /

496,14 € /z PSK/

642012 – transfery na odstupné

1 649,- € /z PSK/

642013 - transfery na odchodné

3 298,- € /z PSK/

642015 – transfery na nemocenské dávky

6.4

363,69 € /z PSK/

Záväzky a pohľadávky

Podduklianska knižnica vo Svidníku k 31.12.2016 neeviduje žiadne záväzky.
Pohľadávky k 31.12.2016 vo výške

183,03 €

z toho:
* 33501 – pohľadávky voči zamestnancom - benzín
* 33503 – pohľadávky voči zamestnancom - nafta
* 33504 – pohľadávky voči zamestnancom - benzín

4,13 €
132,54 €
46,36 €

/pohľadávky predstavujú zostatok nafty v nádrži bibliobusu a benzínu v nádrži
služobného auta/
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6.5

Fond sociálny:
657,88 €
2 275,04 €
2 216,18 €
599,02 €

PS k 01.01.2016
Tvorba
Použitie
KS k 31.12.2016

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

6.6

Účelové prostriedky

V I. – IV. Q 2016 boli pridelené účelové prostriedky na nákup knižničného fondu vo
výške 10 000,- € a na opravu strechy /havarijný stav/ vo výške 60 000,- € a 14 932,€ hmotná zainteresovanosť.

Hospodársky výsledok za rok 2016 je vo výške 4 179,50 €.
Vo Svidníku 20.01.2017
Vyhotovila: M. Vaňková

Mgr. Kamil Beňko
riaditeľ PK
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ZÁVER

Podduklianska knižnica vo Svidníku v hodnotenom období pristupovala
k plneniu úloh s plnou zodpovednosťou. Knižnica zabezpečovala nielen
slobodný prístup k dokumentom a informáciám, podporovala celoživotné
vzdelávanie, bola miestom stretávania sa na kultúrno-výchovných podujatiach,
reagovala na nové trendy a vhodne spájala tradičné a moderné služby.
Primárnou úlohou moderných technológií sú kvalitnejšie a dostupnejšie
služby pre používateľov. Nové inovatívne služby využívala aj knižnica a jej
používatelia, využívali sa on-line služby, návštevy webstránky knižnice, či online katalóg. Knižnica svojou registráciou na sociálnej sieti facebook získala
účinnú formu propagácií knižničných aktivít.
.

Vo Svidníku 23.1.2016
Spracovala: Bc. Ľudmila Očipková

Mgr. Kamil Beňko
riaditeľ PK
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