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ÚVOD
Podduklianska knižnica vo Svidníku (ďalej PK) v zmysle Zriaďovacej listiny
vydanej Prešovským samosprávnym krajom KUL – 2002/000153/17 zo dňa 1. apríla
2002 plní funkciu regionálnej, kultúrnej, informačnej a vzdelávacej inštitúcie v oblasti
knižničnej, bibliografickej, koordinačnej, metodickej, kultúrno-vzdelávacej a
vydavateľskej činnosti pre územné celky okresov Svidník a Stropkov. Zároveň plní
funkciu mestskej knižnice. PK poskytuje knižnično-informačné služby aj pre vidiecke
obyvateľstvo vo svidníckom regióne pojazdnou knižnicou (bibliobusom) v súlade so
Zákonom o knižniciach č. 126/2015 Z. z. zo 6. mája 2015, § 9 bod 6.

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 2019 PK svoju pozornosť sústredila na plnenie úloh vyplývajúcich
z požiadaviek zriaďovateľa, zo záverov odborných porád a interných potrieb.
Knižnica v rámci svojho regiónu poskytovala
nenahraditeľné služby v oblasti
zabezpečovania poznávacích, vzdelávacích a kultúrnych potrieb jednotlivca a celej
spoločnosti.
Systematicky
zhromažďovala,
uchovávala,
spracovávala
a sprístupňovala informácie šírené na všetkých druhoch nosičov, 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, medzi knižnicami
Prešovského samosprávneho kraja a Slovenskou národnou knižnicou v Martine.
Knižnica poskytovala knižnično-informačné služby v súlade so svojím zameraním
a špecializáciou a v rámci svojej pôsobnosti zabezpečovala všetkým používateľom
rovnaký prístup ku knižnično-informačným službám. Popri základných knižničnoinformačných službách (KIS) poskytovala aj špeciálne KIS, a to rešeršné, referenčné,
písomné bibliografické, regionálne informácie, medziknižničnú výpožičnú službu,
prístup k vonkajším informačným zdrojom prostredníctvom internetu. Knižnica
predstavovala
otvorený komunitný priestor pre kultúrno-vzdelávacie aktivity
kultúrnych zariadení, občianskych a záujmových združení, škôl a pod.
PK
poskytovala
knižnično-informačné
služby
vidieckemu
obyvateľstvu
prostredníctvom pojazdnej knižnice - bibliobusu v 57 obciach regiónu Svidník.
Z ročného plánu 2 500 registrovaných používateľov knižnica v hodnotenom období
registrovala 2 478 používateľov, čo predstavuje plnenie plánu na 98, 60 %.
Z celkového počtu registrovaných používateľov bolo 1 141 detských. Z ročného
plánu 75 150 výpožičiek knižnica dosiahla 82 353 výpožičiek, čo predstavuje
plnenie plánu na 109,58 %. Knižnicu navštívilo celkovo 31 349 návštevníkov.
Služby internetu využilo 901 návštevníkov.
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Prírastok knižničného fondu v roku 2019 činil 2 656 knižničných jednotiek.
Vyradených bolo 2 960 opotrebovaných kníh a 59 nedobytných kníh, spolu úbytok
predstavuje 3 019 kn.j.
Podduklianska knižnica sa zapojila do 2. ročníka krajskej regionálnej súťaže Kniha
roka PSK 2018, ktorú vyhlásila Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a Prešovský
samosprávny kraj. Do súťaže knižnica nominovala 4 knihy regionálnych spisovateľov
z regiónu Svidník, ktoré sa obsahovo a autorsky týkajú regiónu Svidník.
Z nominovaných kníh na 1. mieste sa umiestnila a ocenenie Kniha roka PSK 2018
v kategórii Beletria získala kniha Alexandry Pagáčovej Básne z neba Večnosti,
v kategórii Odborná literatúra 1. miesto získala kniha Petra Švorca Od pluhu do
senátorského kresla. Život a doba Jurka Laža 1867-1929, na 2. mieste sa umiestnila
kniha Ivana Čižmára Narodnyj kroj Rusyniv na fotografii (Ľudový kroj Rusínov vo
fotografii).
Do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc (20.ročník) sa tradične
zapojila aj Podduklianska knižnica. Podujatie prebiehalo od 4.3. – 10.3. 2019 pod
spoločným mottom Knižnice pre všetkých, ktorého cieľom bolo pozitívne
zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom
najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. PK pripravila mnoho zaujímavých
podujatí a poskytla používateľom knižničné benefity. Šancu na vrátenie kníh bez
úhrady poplatkov za upomienky počas TSK využilo 11 používateľov, celkovo
v hodnote 27,50 €. Do knižnice sa zapísalo 94 nových čitateľov.
Podduklianska knižnica v roku 2019 vyhlásila a uskutočnila literárnu súťaž vo vlastnej
tvorbe pre deti, mládež a dospelých pod názvom Pavlovičov literárny Svidník. Do
súťaže sa zapojilo 53 súťažiacich s 83 literárnymi prácami v poézii a próze. Táto
súťaž predchádzala sympóziu venovanému Alexandrovi Pavlovičovi, významnej
regionálnej osobnosti, ktoré sa konalo 19. septembra 2019 pod názvom „Ľudu
verný som bol...“ – 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča (podujatie bolo
podporené FPU). Zo sympózia bol vydaný zborník, v ktorom sú uverejnené
prednášky jednotlivých lektorov a ocenené víťazné práce z literárnej súťaže
Pavlovičov literárny Svidník.
Knižnica bola už trinástym rokom spoluorganizátorom celoslovenského najstaršieho
národnostného folklórneho podujatia s názvom Slávností kultúry RusínovUkrajincov Slovenska vo Svidníku (65. výročie). V rámci tohto podujatia knižnica
zorganizovala besedu s ukrajinskými spisovateľmi na Slovensku a so slovenským
prozaikom Dušanom Mikolajom, autorom viacerých prozaických diel, ktorého
poviedka Medová baba bola preložená do ukrajinčiny. Súčasťou podujatia bola
výstava ukrajinskej literatúry.
Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie bola v PK nainštalovaná a sprístupnená
výstava dobových fotografií zachytávajúcich tieto udalosti (12.11.2019 – 13.12.2019).
Knižnica sa zapojila aj v roku 2019 do celoslovenského podujatia Celé Slovensko
číta deťom. Čítanie prebiehalo v mesiaci decembri 2019, kde počas celého
adventného času v krásnej predvianočnej atmosfére žiaci svidníckych škôl zaujato
počúvali nielen príbehy z kníh, ale aj rozprávanie o vzťahu ku knihám a k životným
hodnotám. Cieľom projektu Celé Slovensko číta deťom je zvyšovanie informovanosti
o dôležitosti čítania deťom nahlas.

4

PK uskutočnila 5. ročník kultúrneho podujatia na pešej zóne Leto s knihou
s pestrým programom pre všetky materské a základné školy v meste, ako aj pre
širokú verejnosť, a to v rámci podujatia mesta - Dni Svidníka.
Pre občanov mesta i regiónu knižnica pripravila a zorganizovala kultúrnospoločenské a vzdelávacie podujatia, celkovo 204 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo
6 048 účastníkov.
Ďalšie podujatia boli zamerané na priblíženie významných osobností a knižničných,
regionálnych i celospoločenských udalostí.
Knižnica spolupracovala s Denným stacionárom pre seniorov – Atrium Svidník
a Senior Dom Svida a Denným stacionárom v Kružlovej, ktorým poskytla cyklický
súbor kníh. V hodnotenom období sa v týchto stacionároch obmenilo
378
dokumentov.
Knižnica poskytovala metodickú pomoc a poradenské služby knižniciam svidníckeho
regiónu a ich zriaďovateľom. Zhromažďovala a spracovávala štatistické ukazovatele
za verejné knižnice okresov Svidník a Stropkov. Úsek metodiky štvrťročne vydával
knihovnícky časopis Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice
vo Svidníku (Roč. 10) v spolupráci s pracovníčkou z oddelenia doplňovania,
spracovania a ochrany KF N. Mičákovou.
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 Senior dom Svida
vo Svidníku, kde má vytvorenú pobočku.
Na nákup knižného fondu z Fondu na podporu umenia vypracovaním projektu Knihy
sú otvorené dvere do čarovného sveta knižnica získala dotáciu v grantovom
systéme v roku 2018 v hodnote 14 200.- € a v roku 2019 za projekt Knihy –
základný zdroj informácií 9 000.- €. Kultúrne poukazy 2019 v hodnote 178.€ boli získané z Ministerstva kultúry SR.
V roku 2019 do fondu Podduklianskej knižnice vo Svidníku pribudli knižničné
jednotky aj vďaka mimoriadnej dotácii v hodnote 5 000.- €, ktorú poskytol Prešovský
samosprávny kraj. Z Mestského úradu Svidník knižnica získala finančný príspevok na
nákup literatúry v hodnote 200.- €.
Knižničný fond a regionálne články sa od 1.2.2018 spracovávajú s interpretáciou
pravidiel RDA (Resource description and Access=Popis prameňov a prístup), vo
formáte MARC 21, s verziou MDT 2011 z portálu Slovenské MDT online na adrese:
http://www.udc-hub.com.
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. O aktuálnych podujatiach, o knižných novinkách vo fonde a pod. knižnica
pravidelne informovala na webovej stránke www.podduklianskakniznica.sk,
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na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/podduklianska.svidnik,
na informačnom kanáli mesta Svidník a v regionálnych periodikách.

2 HLAVNÉ UKAZOVATELE KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ
2.1 KNIŽNIČNÉ FONDY
2.1.1 Doplňovanie a spracovanie knižničných fondov
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. Nákup kníh bol
uskutočňovaný v kníhkupectvách, u distribútorov, ktorí poskytovali rabat, ale aj
formou objednávok na základe ponúk od jednotlivých vydavateľstiev, firiem,
prostredníctvom internetových www stránok a v internetových kníhkupectvách.
Knižničný fond bol nakupovaný v: I.M.I. Imrich Hajik Košice, Slovart Bratislava, Ing. I.
Lazík Bratislava, Ikar Bratislava, Martinus Martin, Albatros Media Bratislava, Život
a zdravie Kokošovce, Marenčin Bratislava, Slovenská pošta pobočka Svidník a iné.
Spracovanie KF sa uskutočňovalo prostredníctvom Integrovaného knižničnoinformačného systému Virtua.

PRÍRASTOK KNIŽNIČNÉHO FONDU
SPOLU
2 656 kn.j.

CK
1 810 kn.j.

BUS
846 kn.j.

Prírastok získaný kúpou a grantom 2 480 kn.j., t.j. 93,37 % z celkového prírastku.
Prírastok získaný kúpou (bez grantu) bol 1 017 kn.j, t.j. 38,29% z celkového
prírastku.
Prírastok získaný grantom (bez kúpy) 1 463 kn.j., t.j. 55,08% z celkového
prírastku.
Prírastok získaný darom 176 kn.j., t.j. 6,62 % z celkového prírastku.
PK spĺňa (0,23) odporúčanú hodnotu parametra v počte prírastkov knižničných
jednotiek na obyvateľa nadobudnutých kúpou (štandardy 0,15).
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.
585
649
167
407
2
1 810

BUS
%
32
36
9
23
0
100

kn.j.
59
401
97
289
0
846

%
7
47
12
34
0
100

SPOLU
kn.j.
644
1 050
264
696
2
2 656

%
24
40
10
26
0
100

6

Prírastok knižničného fondu za rok 2019 podľa tematických skupín

NL

odborná literatúra pre dospelých

Bel

krásna literatúra pre dospelých

Mn

odborná literatúra pre detí

264

M

krásna literatúra pre detí

696

Šp. dok.

špeciálne dokumenty

Spolu

644
1 050

2
2 656

Prírastok KF za rok 2019 bol 2 656 kn.j., v porovnaní s minulým rokom (2 288 kn.j.)
bol vyšší o 368 kn.j.
V jazyku národnostných menšín, a to v jazyku ukrajinskom a rusínskom bolo
získaných 27 kn.j. Regionálny fond bol doplnený o drobnú miestnu tlač a o ostatné
materiály regionálneho charakteru vďaka darcom. Prírastok do tohto oddelenia bol
získaný darom a kúpou v počte 38 kn.j. Úsek umenovednej literatúry bol rozšírený
o 42 kn.j.
Počet zväzkov na jedného obyvateľa:
- v PK (10 634 obyv.) predstavoval 8,93
Počet zväzkov na jedného používateľa:
- z 2 478 používateľov predstavoval 38,36 zv.
- v CK (1 951 používateľov) predstavoval 32,75 zv.
- v pobočke BUS (527 používateľov) predstavoval 59,10 zv.
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Prírastky knižničných jednotiek za roky 2015-2019
Roky
Spolu
Kúpa
Dar
2015
1518
1288
230
2016
2382
2229
153
2017
2316
2007
309
2018
2288
2158
130
2019
2656
2480
176

Počet odoberaných periodík činil 47 titulov, z toho v CK 33 titulov a v bibliobuse
18 titulov. Počet exemplárov predstavoval 56, z toho v CK 35 exemplárov
a v bibliobuse 21 exemplárov. K odporúčanej hodnote parametra (50-100) v počte titulov
periodík sa knižnica približuje.
Tituly a exempláre dochádzajúcich periodík za roky 2015-2019

Roky
Tituly
Exempl.
2015
51
73
2016
46
63
2017
45
58
2018
48
62
2019
47
56
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Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov v €

z toho kúpa

SPOLU
KNIHY

23 726,67 €

9 112,10 €

ŠPECIÁLNE DOK.
TLAČ

0
1 754,68 €
25 481,35 €

0
1 754,68 €
10 866,78 €

z toho granty
a dary
14 236,57 € (grant)
200.- € (dar mesto)
178.- € (KP)
0
0
14 614,57 €

Nákup knižničného fondu v € na jedného obyvateľa (10 634 obyv.) činil 2,39 €.
Nákup knižničného fondu v € na jedného používateľa (2 478 použív.) činil 10,28 €.
Priemerná suma na 1 knižničnú jednotku v EUR predstavuje v PK 9,56 €, regionálna
knižnica sa približuje k odporúčanej hodnote štandardu (10.- €).

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

%

25 001
20 183
3 438
15 286
63 908
1 953

39,12
31,58
5,38
23,92

6 830
10 171
3 048
11 100
31 149
935

21,93
32,65
9,79
35,63

31 831
30 354
6 486
26 386
95 057
2 991

33,49
31,93
6,82
27,76

3,05

3,00

3,14
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Obrat knižničných fondov
(počet výpožičiek bez výpožičiek periodík 73 476)

PK+BUS
odborná lit. pre dospelých

0,36

krásna lit. pre dospelých

1,05

odborná lit. pre deti

0,84

krásna lit. pre deti

0,91

Celkový obrat

0,77

Výpočet parametra Obratu knižničného fondu sa riadi normou STN ISO 11 620:
počet výpožičiek knižničných jednotiek bez výpožičiek periodík deliť počtom
knižničných jednotiek. V PK bol v roku 2019 obrat KF 0,77. Knižnica odporúčanú
hodnotu intervalu základnej úrovne štandardu sledovaného parametra nedosiahla
(odporúčaná hodnota parametra je 1,5).
Stav knižničného fondu k 31.12.2019 podľa tematických skupín

NL

odborná literatúra pre dospelých

31 831

Bel

krásna literatúra pre dospelých

30 354

Mn

odborná literatúra pre detí

M

krásna literatúra pre detí

Spolu

6 486
26 386
95 057
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2.1.2 Ochrana knižničných fondov
Pokračovalo sa v obsahovej previerke knižničného fondu a na jej základe bolo
vyradených spolu 3 019 opotrebovaných a nedobytných kn.j. V CK bolo vyradených
2 051 kn.j. a v bibliobuse 968 kn.j.
Zoznam rešerší za rok 2019
1. Bezpečnostné aspekty v integrovanom záchrannom syst.
56 záznamov
2. Cytokínova sieť v patogenéze parodontitídy
48 záznamov
3. Tvorivé písanie ako voľnočasová aktivita deti ml. šk. veku 56 záznamov
4. Kriminologické aspekty vrážd
104 záznamov
5. Multikultúrnosť v ošetrovateľskej praxi
33 záznamov
6. Archeologické vykopávky v okrese Svidník
32 záznamov
7. Hrabovčík dejiny a súčasnosť obce
73 záznamov
8. A. Pavlovič a jeho zhudobnené básne
82 záznamov
9. Kultúrne a vojenské pamiatky okresu Svidník
92 záznamov
10. Dukelský beh mieru
30 záznamov
11. Dejiny chrámu sv. Trojice vo Svidníku
20 záznamov
12. Krajná Bystrá dejiny a súčasnosť
52 záznamov
13. Turistický ruch v okrese Svidník
15 záznamov
14. Druhá svetová vojna v okrese Svidník
43 záznamov
15. Pútnické miesta v okolí Svidníka
50 záznamov
16. Alexander Pavlovič, život a tvorba
94 záznamov
17. Alexander Pavlovič a Jonáš Záborský
30 záznamov
18. Židia v okrese Svidník
13 záznamov
19. Využitie nových skupín liečiv s preukázaným
kardiovaskulárnym benefitom u ľudí s diabetes mellitus 2. t. 111 záznamov
20. Dukelský beh mieru 1958-2019
42 záznamov
21. Eugenij (Jevgenij) Leopoldovič Nedzeľskij
14 záznamov
22. Výjazdové rokovania vlády vo Svidníku
12 záznamov
23. Makovické panstvo a okres Svidník
18 záznamov
24. Veľká noc a Rusíni (zamerané na veľkonočné zvyky...)
32 záznamov
25. Zrušenie pôrodnice vo Svidníku
29 záznamov
26. Zrušenie odevnej firmy I.C.A. vo Svidníku
38 záznamov
27. Sídlisko UTRA Svidník
10 záznamov
28. Projekty v okrese Svidník
48 záznamov
29. Alexander Pavlovič, spisovateľ a národný buditeľ Rusínov 58 záznamov
30. Cyklotrasy ako nástroj cestovného ruchu v okrese Svidník 22 záznamov

Spolu:

1 357 zázn.
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Ostatná činnosť
-

-

-

-

-

-

propagácia knižničných noviniek v regionálnej tlači PODDUKLIANSKE
NOVINKY
vyhotovovanie propagačných materiálov: 7 plagátov, 28 pozvánok, 2 diplomy,
pozdravné listy, organizačné pokyny na podujatie Leto s knihou a oznamy,
titulné strany a záznamy o knihách do Podduklianskeho knihovníka (16),
nápisy podľa požiadaviek zamestnancov jednotlivých odd.
vyraďovanie periodík v bibliobuse a CK
vyraďovanie literatúry z CK a bibliobusu v knižnično-informačnom systéme
Virtua a z prírastkových zoznamoch
aktualizácia objednávky periodickej tlače na rok 2020 pre CK a bibliobusy
vypracovanie rešerší v počte 30, t.j. 1 357 záznamov
spolupráca na zostavovaní časopisu Poddukliansky knihovník a jeho estetická
úprava
účasť a spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných odd. služieb
fotografovanie podujatí konaných v knižnici a úprava fotografií z týchto
podujatí pre web knižnice
vypracovanie projektov na rok 2019 a 2020: Knihy – základný zdroj informácií,
Kultúrne preukazy, Stretnutia spisovateľov so svojimi čitateľmi - cyklus 5
podujatí so slovenskými spisovateľmi
podieľanie sa na výpožičnej činnosti knižnice (soboty, podľa rozpisu) a na
umenovednom úseku
aktualizácia zoznamu skladových novín a časopisov
spolupráca pri propagovaní knihovníckych podujatí v okresných novinách
Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2018
Plán činnosti na rok 2019
vyhodnotenie činnosti Podduklianskej knižnice vo Svidníku za I. Q. 2019
presun literatúry z voľného výberu do skladu prostredníctvom statusu knihy vo
Virtui
vymazávanie neaktívnych čitateľov z databázy Virtua
výpomoc pri elektronickom spracovaní štatistických ročných výkazov za okres
Svidník a okres Stropkov
boli spracované knižničné jednotky z mimoriadneho príspevku v hodnote
5 000.- €, ktorý poskytol Prešovský samosprávny kraj
spolupráca na príprave a uskutočnení sympózia „Ľudu verný som bol“ – 200.
výročie narodenia Alexandra Pavloviča a pri zostavení zborníka z tohto
sympózia
vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie poskytnutých finančných prostriedkov
z dotácie Fondu na podporu umenia na knihy pod názvom Knihy sú otvorené
dvere do čarovného sveta vo výške 14 200.- € za rok 2018
vyúčtovanie finančného príspevku na nákup literatúry z Mesta Svidník, 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 17
titulov kníh t.j. 22 exemplárov v hodnote 200.- €
vypracovanie údajov pre Súborný katalóg periodík SR a adresár knižníc SR
a tiež Dotazník k ročnej aktualizácii údajov o knižnici za rok 2018
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Účasť na poradách, školeniach a seminárov:
Porada riaditeľov regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho kraja.
Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov, 4.4.2019,
účastníci: E.Kudlová, N.Mičáková
Prešovský bibliografický deň
Knižnica Prešovskej univerzity Prešov, 10.9.2019,
účastníci: E.Kudlová, N.Mičáková
Porada predsedov ZO OZPK SR.
Štátna vedecká knižnica Prešov, 7.11.2019
účastníci: N. Mičáková
Konferencia – 100 rokov zákona o verejných knižniciach.
Úrad Prešovského samosprávneho kraja Prešov, 11.12.2019
účastníci: Mgr. K.Beňko, E.Kudlová,
Bc. Ľ.Priputníková, N.Mičáková

2.2 KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
2.2.1 Používatelia
Na oddelení služieb čitateľom 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 2019

Používatelia
celkom

CK
1 951

BUS
527

SPOLU
2 478

INDEX
103,76

834

307

1 141

100,35

z nich deti

Z ročného plánu 2 500 používateľov knižnica a bibliobus v roku 2019 evidovali
2 478 používateľov, čo predstavuje plnenie plánu na 98,60%. Index 103,76.
Z celkového počtu uvedených používateľov detských činilo 46,04 %.
Percento registrovaných používateľov z počtu obyvateľov (10 634) činilo 23,30 %.
Knižnica odporúčanú hodnotu ZÚ sledovaného parametra presahuje, približuje sa
k odporúčanej hodnote VÚ (štandard základnej úrovne je 18, vyššia úroveň 25 %).
Registrovaní používatelia využili služby knižnice a bibliobusu v priemere 12,65-krát.
V porovnaní s rokom 2018 bol zaznamenaný nárast o 90 používateľov.
Používatelia za roky 2015-2019
Roky

Spolu
2015
2016
2017
2018
2019

2392
2426
2346
2388
2478

Dospelí
Deti do 15r.
1300
1092
1269
1157
1217
1129
1251
1137
1337
1141
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1500

Dospelí
Deti do 15 r.

2019

Počet návštevníkov za rok 2019

Návštevníci
CK
26 138

BUS
5 211

SPOLU
31 349

Index
95,32

V porovnaní s rokom 2018 bol zaznamenaný pokles o 1 537 návštevníkov.
Celosvetovú počítačovú sieť internet využilo 901 návštevníkov, z nich 538 detí.
Pobočka pre zrakovo postihnutých občanov evidovala 14 nevidiacich a slabozrakých
používateľov, ktorí si vypožičali 566 titulov zvukových kníh (369 AVK a 197 MP3).
Celkovo pobočku navštívilo 108 návštevníkov. Slovenská knižnica pre nevidiacich
Mateja Hrebendu v Levoči robí každý štvrťrok rozvoz súborov zvukových kníh pre
našu pobočku.
V pobočke Senior dom Svida knižnica evidovala 13 používateľov, ktorí si vypožičali
143 kníh. Celkovo pobočku navštívilo 68 návštevníkov. V roku 2019 bol 3-krát
vymenený súbor kníh v tejto pobočke.

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

na úseku:
krásnej a náučnej literatúry pre mládež a dospelých
krásnej a náučnej literatúry pre deti
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 2019

Výpožičky celkom
z nich pre deti
Výpožičky
periodických publikácií

CK
61 454
20 374
6 382

BUS
20 899
9 331
2 495

SPOLU
82 353
29 705
8 877

1 708

37

1 745

Prezenčné výpožičky

Z ročného plánu 75 150 výpožičiek za hodnotené obdobie knižnica dosiahla 82 353
výpožičiek, čo predstavuje plnenie z ročného plánu na 109,58 %. Index 95,97.
Priemerný počet výpožičiek:
• na 1 obyvateľa 7,74 (10 634 obyvateľov)
• na 1 registrovaného používateľa 33,23
PK v počte výpožičiek na 1 obyvateľa (7,74) nedosiahla základnú úroveň štandardu
prepočtu daného parametra (odporúčaná hodnota: základná úroveň je 8, vyššia
úroveň 12).
V porovnaní s rokom 2018 knižnica zaznamenala pokles o 3 458 výpožičiek.
Výpožičky za roky 2015-2019

Roky
2015
2016
2017
2018
2019

80 000

58070

Spolu
Deti do 15r. Dospelí
73 756
15 686
58 070
82 519
14 537
67 982
86 686
16 949
69 737
85 811
22 038
63 773
82 353
29 705
52 648

67982

69737

63773
52648

60 000
15686

40 000

Dospeli
14537

16949

22038

29705

Deti do 15 r.

20 000
0
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Dokumenty, ktoré sa nenachádzali vo fonde PK, boli
zabezpečované
prostredníctvom MVS v počte 37 zväzkov, iným knižniciam bolo požičaných 25
knižničných dokumentov. 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
1 115, z toho v CK 1 058. Knižnicou boli zodpovedané dopyty v elektronických
referenčných službách v počte 106. V roku 2019 knižnica evidovala 70 rezervácií. Na
požiadanie používateľov bola poskytnutá donáška kníh do domu v počte 17.
Služby knižnice používateľom boli sprístupnené v stanovenom výpožičnom čase,
ktorý činil 48 hodín týždenne v PK a v bibliobuse v priemere 28 hodín týždenne.
Štandardy v počte prevádzkových hodín pre verejnosť PK prevyšuje. Odporúčaná
hodnota pre RK je 40-45.

2.2.3 Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia
Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia sú dôležitou súčasťou knižničnej
práce, ktorými knižnica podporuje a zdôrazňuje dôležitosť čítania a spoločenské
záujmy používateľov. Podujatia sú zamerané na všetky vekové skupiny s dôrazom
na detského čitateľa, ako sú informačné prípravy, besedy o knihách, besedy
s autormi, tematické besedy pre školy, literárne kvízy a súťaže, výstavy, zážitkové
hodiny (regionálna výchova), komunitné stretnutia, výtvarné súťaže či tvorivé dielne.
V roku 2019 knižnica zorganizovala 204 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 6 048
návštevníkov.
PODUJATIA ORGANIZOVANÉ V TÝŽDNI SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
4.3.2019 – 10.3.2019
ČITATEĽSKÝ MARATÓN – súťaž v čítaní, pre žiakov 3. ročníkov základných škôl
v meste
SLOVENSKO A SLOVÁCI VO VÍRE PRVEJ SVETOVEJ VOJNY – prezentácia
publikácie Miloslava Čaploviča a Jany Zaťkovej
JA UŽ VIEM ČÍTAŤ – informačná výchova pre 1. ročník základných škôl , spojená so
slávnostným zápisom do knižnice
MAJSTRI PERA : P. O. HVIEZDOSLAV – literárne pásmo k 170. výročiu narodenia
Pavla Országha Hviezdoslava - pre študentov SOŠ - technickej
DO ŠKOLY – tematické podujatie o knihe Ľudmily Podjavorinskej
KNIHY ZA BABKU – burza vyradených kníh
PK pripravila mnoho zaujímavých podujatí a poskytla používateľom knižničné
benefity. Šancu na vrátenie kníh bez úhrady poplatkov za upomienky počas TSK
využilo 11 používateľov, celkovo v hodnote 27,50 €. Do knižnice sa zapísalo 94
nových čitateľov.
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PODUJATIA PRE DETI
OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA – beseda o knihe pre žiakov ZŠ
ZEMSKÝ KĽÚČ – beseda o knihe M. Ďuríčkovej, pre žiakov ZŠ
EXKURZIA DO KNIŽNICE – pre žiakov ZŠ
BESEDA O KNIHE DO ŠKOLY OD Ľ. PODJAVORINSKEJ – pre žiakov ZŠ
KDE BOLO TAM BOLO – čítanie rozprávok žiakom MŠ
ČITALEĽSKÝ MARATÓN – súťaž v čítaní pre žiakov 3. ročníkov ZŠ v meste
SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DO KNIŽNICE
MAREC – MESIAC KNIHY, pre žiakov ZŠ Okrúhle
TROJRUŽA - beseda o knihe P. Dobšinského, pre žiakov ZŠ
VITAJ JAR – beseda pre žiakov ZŠ
KRÁĽ ROPUCH – čítanie rozprávok deťom MŠ
O MÚDREJ SOVE – čítanie rozprávok deťom MŠ
Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – čítanie rozprávok deťom MŠ
Z POĽOVNÍCKEJ KAPSY – beseda o knihe Ruda Morica, pre žiakov ZŠ
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA – beseda o knihe Kristy Bendovej, pre žiakov ZŠ
ROZPRÁVKOVÝ POKLAD – beseda o rozprávkových knihách a ich triedení
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – čítanie rozprávok pre žiakov ZŠ
MACKOVI MAŤKOVI – čítanie rozprávok žiakom ZŠ
LETO S KNIHOU – 5. ročník kultúrneho podujatia na pešej zóne pre deti MŠ, žiakov
ZŠ a obyvateľov mesta Svidník, v rámci neho aktivity:
- ČAROVNÉ KNIHY – kreslenie na chodník
- NÁŠ OKRES A MY – vedomostná súťaž o dejinách, osobnostiach,
udalostiach a zaujímavostiach nášho regiónu
- ŠIKOVNÉ RUČIČKY TO ZVLÁDNU – tvorivá dielňa, pre deti MŠ a žiakov ZŠ
- KRÁĽOVSTVO HÁDANIEK – hádanky pre deti MŠ a žiakov ZŠ
- ROZPRÁVKY OD VÝMYSLU SVETA – čítanie rozprávok deťom MŠ
a žiakom ZŠ
- VIEŠ, ALEBO NEVIEŠ? – vedomostná súťaž pre deti MŠ a žiakov ZŠ
ZAHRAJME SA SPOLU – prázdninové stretnutie detských čitateľov v knižnici
VITAJTE V KNIŽNICI – informačná výchova pre žiakov základných škôl v meste
MALÝ ZVEDOŠ – informačná výchova pre žiakov ZŠ Nižný Mirošov
POZNAJ KNIŽNICU – informačná výchova pre žiakov ZŠ Kračúnovce
ČO VIEŠ O PREŠOVSKOM KRAJI – súťaž pre návštevníkov knižnice
DEDUŠKO, EŠTE ROZPRÁVAJ – besiedka pre deti MŠ
TROJRUŽA – literárny kvíz pre žiakov ZŠ
ZEMSKÝ KĽÚČ – beseda o knihe M. Ďuríčkovej, pre žiakov ZŠ
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM - adventné čítanie rozprávok žiakom ZŠ
ČAROVNÉ VIANOCE – tvorivá dielňa /zhotovovanie vianočných ozdôb/ so žiakmi
školského klubu detí
ZĎALEKA MY IDEME – predvianočné koledovanie detí Detského domova vo
Svidníku pracovníkom knižnice a návštevníkom
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PODUJATIA PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH
KRÍŽOM, KRÁŽOM – čítanie rozprávok z celého sveta pre obyvateľov zariadenia
ATRIUM
KNIHA ROKA 2017 – putovná výstava
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO – čítanie príbehov z knihy K. Habovštiakovej pre
obyvateľov zariadenia ATRIUM
STOPY ZA POZNANÍM – beseda o vzdialených kútoch našej zeme s Kamilou
Dagenais
VALENTÍN – literárne pásmo ku dňu sv. Valentína – sviatku zamilovaných pre
klientov denného stacionára a obyvateľov zariadenia ATRIUM
BÁSNE Z NEBA VEČNOSTI – prezentácia knihy Alexandry Pagáčovej
JA, PÚTNIK – ANJELI A PÚTNICI – výstava výtvarných diel so svätomariánskou
tematikou
PRÍBEHY PRE POTEŠENIE DUŠE – čítanie príbehov z knihy Bruna Ferrera pre
obyvateľov zariadenia ATRIUM
PAVLOVIČOV LITERÁRNY SVIDNÍK – vyhlásenie literárnej súťaže
FAŠIANGY – literárne pásmo o zvykoch a tradíciách v období fašiangov pre klientov
denného stacionára a obyvateľov zariadenia ATRIUM
ÚSMEVNÉ PRÍBEHY – čítanie príbehov zo života pre klientov Senior domu SVIDA
ZRADA RYTIERA ANDREASA – prezentácia knihy Miroslava Majerníka
NETRÁPTE SA, PIESNE MOJE – literárne pásmo k 170. výročiu narodenia P. O.
Hviezdoslava pre študentov SZŠ milosrdného Samaritána
S ÚSMEVOM IDE VŠETKO ĽAHŠIE – čítanie úsmevných príbehov pre obyvateľov
zariadenia ATRIUM
ŽIVOT A DIELO ANDYHO WARHOLA – seminár venovaný A. Warholovi, spestrený
premietaním videofilmu (Mestská organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku
v spolupráci s PK Svidník)
POSLOVIA JARI - literárne pásmo k sviatkom jari pre klientov denného stacionára a
obyvateľov zariadenia ATRIUM
MLYNÁRSKE POVESTI – čítanie príbehov z knihy Hany Koškovej pre obyvateľov
zariadenia ATRIUM
ZÁZRAK ŽIVOTA – Prenatálny vývin dieťaťa alebo naša cesta od počatia - výstava
v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku
TEBE MAMA – literárne pásmo o histórii Dňa matiek, komunitné stretnutie v Senior
dome SVIDA
ZÁREZY KAMENISTÉHO POĽA – prezentácia knihy Júliusa Paňka
DEŇ MATIEK – literárne pásmo ku Dňu matiek pre klientov denného stacionára
a obyvateľov zaradenia ATRIUM
INVENTÚRA – beseda s autorom knihy Andy Hrycom
DUCHNOVIČOV PREŠOV – okresné kolo celoslovenskej súťaže v recitácii rusínskej
poézie a prózy v spolupráci s Mestskou organizáciou Rusínskej obrody vo Svidníku
RUSÍNI SA ČÍTAJÚ 2019 – verejná nahrávka RTVS – štúdio Košice, v spolupráci s
Rusínskou obrodou na Slovensku
DEŇ OTCOV – literárne pásmo ku Dňu otcov pre klientov denného stacionára
a obyvateľov zariadenia ATRIUM
OKRÚHLY STÔL – beseda so spisovateľom Dušanom Mikolajom pri príležitosti 65.
výročia Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku
UKRAJINSKÁ LITERATÚRA NA SLOVENSKU – výstava kníh pri príležitosti 65.
výročia Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku
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DREVENÉ CERKVI SPOD DUKLY – premietanie filmu pre klientov Senior domu
SVIDA
„ĽUDU VERNÝ SOM BOL“... – sympózium k 200. výročiu narodenia Alexandra
Pavloviča
PAVLOVIČOV LITERÁRNY SVIDNÍK – vyhodnotenie literárnej súťaže
ZA HUMNAMI KOŠIAR STOJÍ... – komunitné stretnutie pri knihe s obyvateľmi
zariadenia ATRIUM
INFORMAČNÉ ZDROJE KNIŽNICE – informačná výchova pre študentov SŠ (SOŠ
polytechnická a služieb, GDH, SZŠ milosrdného Samaritána) - 3x
KAŽDÝ VEK MÁ SVOJE ČARO – podujatie pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty
k starším, pre návštevníkov denného stacionára a obyvateľov zariadenia ATRIUM
PRÍBEHY ZAVIATE ČASOM – komunitné stretnutie pri knihe s obyvateľmi
zariadenia ATRIUM
TRI NOCI A TRI SNY – prierez tvorbou Margity Figuli pre študentov SZŠ
milosrdného Samaritána
NEZOSTALO PO NICH TICHO – spomienka na Františka Dibarboru a Ivana
Krajíčka pre návštevníkov denného stacionára ATRIUM
SVIDNÍCKA NEŽNÁ 30 – výstava k 30. výročiu Nežnej revolúcie
MONZÚNOVÝ SEČUÁN – prednáška Svetozára Krna, autora cestopisných
publikácií
HAVRANOV POKLAD – komunitné stretnutie pri dobrej knihe s obyvateľmi
zariadenia ATRIUM
VIANOČNÉ TICHO, VIANOČNÝ ČAS – literárne pásmo pre seniorov Denného
stacionára ATRIUM
ČAS POKOJA A RADOSTI – Vianoce - symboly Vianoc, čítanie vianočných
príbehov pre obyvateľov Senior domu SVIDA
O jednotlivých podujatiach knižnica pravidelne informovala na webovej stránke
knižnice
www.podduklianskakniznica.sk,
na
sociálnej
sieti
Facebook
https://www.facebook.com/podduklianska.svidnik, na informačnom kanáli mesta
Svidník a v regionálnych periodikách.

2.3 ÚSEK METODIKY A BIBLIOBUSU
2.3.1 Úsek metodiky
Činnosť úseku v rámci regionálnej pôsobnosti bola zameraná na metodickú pomoc
a poradenské služby knižniciam svidníckeho regiónu a ich zriaďovateľom. PK
zhromažďovala a spracovávala štatistické ukazovatele za rok 2018 za verejné
knižnice vo svidníckom regióne, na základe získaných sumárnych údajov, o ktoré
požiadala regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou v Prešove od Národného
osvetového centra (NOC) v Bratislave, ktoré je od roku 2015 poverené štátnym
štatistickým zisťovaním na základe Z.z. 540/2001 O štátnej štatistike.
V I. polroku 2019 metodičku zastupovala pracovníčka z oddelenia doplňovania
a spracovania KF p. Nadežda Mičáková z dôvodu dlhodobej PN metodičky.
V apríli 2019 sa Podduklianska knižnica zapojila do databázy benchmarkingu knižníc.
Podduklianska knižnica v rámci svojej metodickej pôsobnosti na požiadanie poskytla
pomoc pri spracovaní a elektronickom vypĺňaní štatistických formulárov jednotlivým
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mestským a obecným knižniciam. Štatistické údaje za PK boli spracované aj v
tabuľkovom editore Excel pre interné potreby. Zabezpečené bolo doplňovanie
knižničných fondov obecným knižniciam (Vyšný Mirošov, Kalnište, Kružlová).
Cyklické súbory kníh boli poskytované MsK v Giraltovciach. Spracované bolo
Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc v regióne Svidník za rok 2018 na základe
zaslaných sumárnych výkazov z NOC Bratislava. Na základe požiadania zo SNK
Knižničného inštitútu bol vyplnený dotazník Prieskum o štatistike knižníc, ktorý bude
prezentovaný v januári 2020.
V rámci knižnice boli zakúpené spoločenské hry na pripravovaný kútik pre deti Klub
spoločenských hier v knižnici. Počas kultúrneho podujatia Leto s knihou na pešej
zóne v meste Svidník bola zrealizovaná vedomostná súťaž v bibliobuse s názvom
Vieš, alebo nevieš?, čítali sa rozprávky, hádali sa hádanky a pod. Podujatia sa
zúčastnilo 154 detí zo základných aj materských škôl vo Svidníku. V rámci edičnej
činnosti bolo spracované Vyhodnotenie činnosti Podduklianskej knižnice vo Svidníku
za 1. polrok 2019. 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.
Účasť na poradách, školeniach a seminárov:
Vyhodnotenie činnosti a výkonov verejných regionálnych knižníc v zriaďovateľskej
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018
Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, 24.6.2019
Porada metodikov verejných regionálnych knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, 9.9.2019
100 rokov zákona o verejných knižniciach, konferencia
Úrad PSK Prešov, 11.12.2019

Ostatná činnosť
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Už som prvák, už som čitateľ – podujatie pre žiakov 1. ročníka ZŠ Vyšný
Orlík a ZŠ Nižný Mirošov s cieľom podporiť ich vzťah ku knihám a čítaniu,
oboznámiť ich s prostredím bibliobusu, súčasťou podujatia bol slávnostný
zápis prvákov za čitateľov bibliobusu
pripravená výtvarná súťaž Kde bolo, tam bolo... Rozprávkové kráľovstvo
očami (rukami) detí pre úsek bibliobusu, v trvaní od 1.11.2019 do 29.2.2020
štvrťročná súťaž pod názvom ŠIKOVNÍČEK pre návštevníkov bibliobusu
pokračovanie v poskytovaní cyklického súboru kníh pre Mestskú knižnicu
Giraltovce
spolupráca na podujatiach organizovaných oddelením služieb
xerokópie rôznych oznámení a plagátov pre bibliobus
napísaný Návrh na vyradenie opotrebovanej a duplicitnej literatúry zo skladu
bibliobusu (913 kn.j)
kompletizovanie periodík podľa čísel a rokov, príprava na archiváciu
podiel na službách v sobotu podľa rozpisu
20

2.3.2 Úsek bibliobusu
PK vo Svidníku ako jediná knižnica na Slovensku poskytovala knižnično-informačné
služby používateľom v obciach svidníckeho regiónu formou mobilnej knižnice.
Prostredníctvom bibliobusu boli poskytované KIS 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 knižničnoinformačné služby v týždňovom intervale 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 Spojenej škole ZŠ vo Svidníku.
Úlohou úseku bolo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poskytovať vidieckemu obyvateľstvu vo svidníckom regióne mobilné
knižnično-informačné služby bibliobusom
pravidelne obmieňať fond, doplňovať knižničný fond novými knihami
získavať finančné prostriedky na činnosť bibliobusu od obecných úradov
spolupracovať so základnými školami pri organizovaní kultúrno-výchovných
podujatí a pripraviť pre čitateľov a návštevníkov bibliobusu rôzne aktivity súťaže, besedy, exkurzie, informačné výchovy a pod.
poskytovať informácie pri výbere dokumentov
uskutočniť cyklickú súťaž nazvanú Šikovníček
zúčastniť sa na kultúrnom podujatí LETO S KNIHOU, v rámci neho uskutočniť
vedomostnú súťaž v bibliobuse a ďalšie knižničné aktivity
propagovať knižné novinky, uskutočňovať výstavky kníh
uskutočňovať 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

Používatelia
Z ročného plánu 500 používateľov, v bibliobuse bolo v roku 2019 zaregistrovaných
527 používateľov, z toho 307 detských používateľov. Plán používateľov bol
splnený na 105 %. Index činí 98,50. V porovnaní s rokom 2018 je zaznamenaný
pokles o 8 používateľov.

Výpožičky
Z ročného plánu 20 000 výpožičiek bolo v bibliobuse zaevidovaných 20 899
výpožičiek. Plán výpožičiek bol splnený na 104,50 %. Index činí 113,80.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast v počte výpožičiek o +2 534.
Počet výpožičiek na 1 registrovaného používateľa predstavuje 39,66 výpožičiek.
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Návštevníci
Bibliobus v roku 2019 navštívilo celkovo 5 211 návštevníkov (z toho 647 účastníkov
na podujatiach), čo predstavuje nárast o 409 návštevníkov oproti roku 2018.

Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia
Popri základnej knižničnej činnosti k významným aktivitám v bibliobuse patrilo
organizovanie kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí pre deti a mládež.
V bibliobuse sa počas roka uskutočnilo 27 podujatí s účasťou 647 účastníkov.
•

•
•
•
•
•

Už som prvák, už som čitateľ – podujatie pre žiakov 1. ročníka ZŠ Vyšný
Orlík a ZŠ Nižný Mirošov s cieľom podporiť ich vzťah ku knihám a čítaniu,
oboznámiť ich s prostredím bibliobusu, súčasťou podujatia bol slávnostný
zápis prvákov za čitateľov bibliobusu
ŠIKOVNÍČEK – štvrťročná súťaž pre návštevníkov bibliobusu
LUSKÁČIK – hádanky pre návštevníkov bibliobusu
KDE BOLO, TAM BOLO... – vyhlásenie výtvarnej súťaže
Spoznávame pojazdnú knižnicu – exkurzia spojená s informačnou výchovou
pre deti MŠ na Ul. Ľ. Štúra vo Svidníku, sedem tried s počtom 94 detí
LETO S KNIHOU – v rámci tohto podujatia bola v bibliobuse uskutočnená
vedomostná súťaž pod názvom Vieš, alebo nevieš? (154 účastníkov)

Ostatná činnosť
•
•
•
•
•

propagácia knižných noviniek v obciach formou vyhotovených plagátov
prostredníctvom bibliobusu bola zabezpečená 6x donáška kníh
vyhotovené nástenky a výstavky k aktuálnym témam
poskytnuté informácie (57)
doručenie vyhotovených faktúr pre obecné úrady v regióne za poskytnuté
služby

Technický stav a prevádzkové problémy bibliobusu
V roku 2019 hlavnou príčinou absentovania bibliobusu na trasách (65x) boli tieto
prevádzkové dôvody:
•
•
•
•
•
•

oprava uchytenia motora
oprava vzduchovej techniky
výmena vodnej pumpy a palivovej pumpy
oprava palivového čerpadla
výmena oleja
dovolenka, PN vodiča
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3 BIBLIOGRAFICKÁ, INFORMAČNÁ A DOKUMENTAČNÁ
ČINNOSŤ
Činnosť oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry za uvedené obdobie bola
zameraná na heuristiku, zhromažďovanie, spracovávanie a uchovávanie
regionálnych dokumentov rôznej typológie, na budovanie regionálnej databázy, na
poskytovanie regionálnych informácií a referenčných digitálnych služieb, na kultúrnovýchovné podujatia a na tematické triedenie regionalík (drobné regionálne
dokumenty) a fondu bibliografií.
V oddelení sa zaúčala nová pracovníčka do všetkých činností oddelenia (excerpcia,
výber článkov a ich spracovávanie v systéme Virtua vo formáte MARC21,
poskytovanie regionálnych a bibliografických informácií, práca s bibliografiami,
klasifikácia článkov podľa MDT, tvorba predmetových hesiel a pod.).
V roku 2019 do oddelenia boli získané regionálne dokumenty kúpou a darom od
používateľov a spoločenských organizácií v počte 37 kníh, z toho 1 bakalárska práca
(Analýza podnikateľského prostredia SR z pohľadu rozvoja cestovného ruchu) a 1
diplomová práca (Turizmus ako nástroj regionálneho rozvoja v oblasti pod Duklou), 1
DVD („Ja narodu virnym byl, jeho čuvstvom pesni pel...“ – 200. výročie narodenia
Alexandra Pavloviča).
Budovala sa súbežná článková regionálna databáza regiónu Svidník (okres
Svidník, okres Stropkov) v systéme Virtua, vo formáte MARC21 s interpretáciou
pravidiel RDA. V roku 2019 do systému Virtua – články bolo spracovaných a do
produkčnej databázy súborného katalógu SNK Martin – portál Slovenská knižnica
bolo zaslaných 1466 záznamov. V súvislosti s tým sa excerpovalo 10 periodík, z toho
7 regionálnych (Dukla, Podduklianske novinky, Stropkovské Spektrum, Stropkovské
Zvesti, Spravodajca mesta Giraltovce, Mesačník Dukla, Poddukliansky knihovník), 1
krajský denník (Korzár : denník Prešovského kraja), 1 týždenník My Prešovské
noviny a 1 celoslovenský časopis (Mot’or). Retrospektívne sa spracovali články
z novín Dukla za rok 1978 (dokončenie excerpcie). Excerpovali sa aj celoslovenské
periodiká dochádzajúce do knižnice v roku 2019, z nich sa spracovávali články
s regionálnou tematikou, ktoré sa nenachádzajú v celoslovenskej článkovej
databáze.
V systéme Virtua redigovala sa prekonvertovaná regionálna databáza okresu Svidník
za roky 1993-2004. Za uvedené obdobie bolo opravených 20 záznamov.
Oddelenie spolupracovalo so SNK v Martine pri návrhoch regionálnych menných,
personálnych a korporatívnych autorít. Celkom bolo v roku 2019 do SNK Martin
zaslaných 9 návrhov autorít.
K 31.12.2019 článková regionálna databáza regiónu Svidník obsahuje 28303
záznamov.

3.1 PRÁCA S POUŽÍVATEĽMI
Poskytovali sa regionálne informácie používateľom často na témy so širším
chronologickým záberom, bibliografické a faktografické informácie, konzultačné
služby pri citovaní literatúry a referenčné digitálne služby. Z regionálnych informácií
hodno spomenúť také témy, ako napr.:
zhudobnená poézia Alexandra Pavloviča, cintoríny 1. svetovej vojny v okrese
Svidník, ruskí a ukrajinskí emigranti a ich pôsobenie v okrese Svidník, vplyv
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vojenskej infraštruktúry v okrese Svidník na cestovný ruch, dejiny starého Svidníka
vo fotografiách, Svidník a Makovické panstvo, cyklotrasy a ich spojenie s dejinami
obcí Kružlová, Kapišová, Vápeník a so zaniknutou obcou Kuchtovce, hodnotenie
kvality životného prostredia v prostredí mesta Svidník, analýza obyvateľstva
a populačná dynamika v okrese Stropkov od 16. storočia do roku 2018, veľkonočné
tradície a Rusíni, povojnový vývoj okresu Svidník, kultúrne tradície v okrese Svidník,
profily regionálnych osobností, 60 rokov Dukelského behu mieru, 65-ročné dejiny
Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku, profily účastníkov KDO (Vovk,
Grinberg, P. Tolsteľ), genius regionis (tvárnosť krajiny) a geopolitické aspekty rozvoja
okresu Svidník, výstavba sídliska UTRA vo Svidníku, Eugenij Nedzel’skij, výjazdové
rokovania vlády SR v okrese Svidník, projekty v meste Svidník, Nemocnica arm.
generála L. Svobodu vo Svidníku, dejiny okresných novín v okrese Svidník a ďalšie.
Celkom bolo za rok 2019 poskytnutých 305 regionálnych informácií, z toho bolo 91
referenčných digitálnych informačných služieb ( literatúra na rozličné regionálne témy
a pod.). Služby oddelenia využilo 217 návštevníkov, ktorí si požičali 346 knižničných
dokumentov. Boli to študenti stredných a vysokých škôl, historici, pedagógovia,
folkloristi a ostatní záujemcovia.

3.2 KULTÚRNO-VÝCHOVNÉ PODUJATIA
Spolupráca pri zorganizovaní prezentácie knihy začínajúcej regionálnej poetky
Alexandry Pagáčovej Básne z neba Večnosti, ktorá sa uskutočnila v rámci cyklu
podujatí Veľkí ľudia malého mesta (14.2.2019)
V rámci 5. ročníka kultúrneho podujatia knižnice pod názvom Leto s knihou,
(26.6.2019), ktoré sa uskutočnilo na pešej zóne v meste Svidník v rámci podujatia
Dni Svidníka, oddelenie bibliografie a reg. literatúry sa podieľalo vedomostnou
regionálnou súťažou Náš okres a my, na ktorej sa zúčastnilo 54 súťažiacich detí zo
základných škôl mesta Svidník.
„Ľudu verný som bol...“ – 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča – sympózium –
spolupráca na príprave, zorganizovaní a uskutočnení podujatia, ktoré bolo spojené
s vydaním zborníka zo sympózia pod rovnomenným názvom a s nainštalovaním
výstavky kníh o A. Pavlovičovi v počte 31 knižničných dokumentov (19.9.2019).
Účasť: 78. Podujatie sa uskutočnilo v rámci rovnomenného projektu a v cykle
podujatí Veľkí ľudia malého mesta.
Exkurzia žiakov ZŠ Nižný Mirošov – téma: Vieš, čo je to región?
(9.10.2019), účasť: 28
Exkurzia žiakov ZŠ Kračúnovce – téma: Poznaj okres, v ktorom žiješ
(17.10.2019), účasť: 30
Exkurzia študentov Strednej zdravotníckej školy milosrdného samaritána Svidník –
téma: Čo nájdete v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry
(23.10.2019), účasť: 16
Podiel na príprave a inštalovaní výstavy: Svidnícka Nežná 30 – pri príležitosti 30.
výročia Nežnej revolúcie

24

Celkom oddelenie v roku 2019 uskutočnilo 5 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 206
účastníkov.

3.3 PUBLIKAČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ KNIŽNICE
Za hodnotené obdobie bolo v regionálnych a celoslovenských periodikách
uverejnených 109 článkov, oznámení, plagátov a informácií o činnosti knižnice,
z toho pracovníci publikovali 87 článkov. V masovokomunikačných prostriedkoch, t.j.
v Slovenskom rozhlase – redakcia národnostne – etnického vysielania Košice, bolo
odvysielaných 7 informácií, v RTVS STV2 v rámci národnostného programu
Rusínsky magazín a Ukrajinský magazín bolo odvysielaných 5 informácií. Celkom
bolo o aktivitách knižnice uverejnených 121 informácií.
Účasť na poradách, školeniach a seminárov:
Porada riaditeľov knižníc Prešovského samosprávneho kraja
Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov, 4.4.2019, účastníci: Emília Kudlová, Nadežda
Mičáková
Krajská koordinačná porada bibliografov regionálnych knižníc Prešovského
samosprávneho kraja
Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov, 16.4.2019, účastníci: Emília Kudlová
2. Prešovský bibliografický deň
Knižnica Prešovskej univerzity Prešov, 10.9.2019,
účastníci: E.Kudlová, N.Mičáková
Konferencia – 100 rokov zákona o verejných knižniciach.
Úrad Prešovského samosprávneho kraja Prešov, 11.12.2019
účastníci: Mgr. K.Beňko, E.Kudlová,
Bc. Ľ.Priputníková, N.Mičáková
Ostatná činnosť
Do časopisu Poddukliansky knihovník (č. 1,2,3,4) za rok 2019 bolo spracovaných 8
článkov do stálych rubrík: Regionálne osobnosti a Oddelenie ako ho (ne)poznáte.
Výstavka ukrajinskej literatúry na Slovensku pri príležitosti 65. výročia Slávností
kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku (v rámci besedy s Dušanom
Mikolajom, ktorá sa uskutočnila v PK vo Svidníku o jeho knihe Medová baba, ktorá
bola preložená do ukrajinčiny).
Pre potreby Mesta Svidník bola spracovaná stručná chronológia Dukelského behu
mieru za r. 1958, 1971-1983 a za rok 2009 s krátkou bibliografiou.
Účasť na výpožičných službách (soboty, podľa rozpisu).
Tematické triedenie regionálnych dokumentov do fasciklov (po rekonštrukcii úložných
priestorov regionalík).
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Prepracovávanie fondu bibliografií a ich tematické triedenie.
Podduklianska knižnica sa zapojila do 2. ročníka krajskej regionálnej čitateľskej
súťaže Kniha roka PSK 2018, ktorú vyhlásila Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
a Prešovský samosprávny kraj. Do súťaže knižnica nominovala 4 knihy spisovateľov
z regiónu Svidník, ktoré sa obsahovo a autorsky týkajú tohto regiónu.
Z nominovaných kníh na 1. mieste sa umiestnila a ocenenie Kniha roka PSK 2018
v kategórii Beletria získala kniha Alexandry Pagáčovej Básne z neba Večnosti,
v kategórii Odborná literatúra 1. miesto získala kniha Petra Švorca Od pluhu do
senátorského kresla. Život a doba Jurka Laža 1867-1929, na 2. mieste sa umiestnila
kniha Ivana Čižmára Narodnyj kroj Rusyniv na fotografii (Ľudový kroj Rusínov vo
fotografii).
Skompletizovanie regionálnych periodík na zviazanie za rok 2018, 2019 (Dukla,
Mesačník Dukla, Podduklianske novinky, Spravodajca mesta Giraltovce, Stropkovské
Spektrum, Nove žyttja, Info Rusyn NN a Mot’or za r. 2019 a periodík Nove žyttja, roky
1973-1987, Družno vpered 1973-1994).
Spolupráca pri propagovaní knihovníckych podujatí v okresných novinách.

4 EDIČNÁ ČINNOSŤ
Na edičnej činnosti sa podieľalo oddelenie doplňovania, spracovávania a ochrany
knižničného fondu a úsek metodiky a bibliobusu.
bibliografické materiály:
MIČÁKOVÁ, Nadežda: Laureáti Nobelovej ceny za literatúru : odporúčajúca
bibliografia / zostavila Nadežda Mičáková.- Svidník, Podduklianska knižnica,
(redakčná kartotéka)
iné neperiodické materiály:
MIČÁKOVÁ, Nadežda: Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok 2018 /
zostavila: Nadežda Mičáková .- Svidník : Podduklianska knižnica, 2019. – 28 s.
MIČÁKOVÁ, Nadežda: Plán činnosti na rok 2019 / zostavila: Nadežda Mičáková.Svidník : Podduklianska knižnica, 2019.- 16 s.
PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila: Vyhodnotenie činnosti Podduklianskej knižnice vo
Svidníku za I. polrok 2019 / zostavila: Ľudmila Priputníková.- Svidník : Podduklianska
knižnica. 2019. 15 s.
MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo
Svidníku č. 1/2019 / zostavila: Nadežda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska
knižnica, 2019.- 23 s.
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MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo
Svidníku č. 2 /2019) / zostavila: Nadežda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník :
Podduklianska knižnica, 2019.- 23 s.
MIČÁKOVÁ, Nadežda: Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo
Svidníku č. 3 /2019) / zostavila: Nadežda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník :
Podduklianska knižnica, 2019.- 20 s.
PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila: Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej
knižnice vo Svidníku č. 4 /2019) / zostavila: Ľudmila Priputníková. - 1. vyd. - Svidník :
Podduklianska knižnica, 2019.- 21 s.

5 ĎALŠIE ÚLOHY
5.1 VZDELÁVACIA ČINNOSŤ (porady, školenia, semináre)
Piati zamestnanci PK sa zúčastnili na 14 vzdelávacích podujatiach, poradách,
školeniach, seminároch a pracovných stretnutiach organizovaných zriaďovateľom,
SNK Martin, metodickými pracoviskami, SSKK a ďalšími knižnicami.

1.

20. ročník Týždňa slovenských knižníc
Historická radnica v Levoči, 4.3.2019
účastníci: Mgr. Kamil Beňko, Mgr. Róbert Hajduk

2.

Porada riaditeľov regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho
kraja. Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov, 4.4.2019
účastníci: Emília Kudlová, Nadežda Mičáková

3.

Krajská koordinačná porada bibliografov
Prešovského samosprávneho kraja
Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov, 16.4.2019
účastníci: Emília Kudlová

4.

Vyhodnotenie činnosti a výkonov verejných regionálnych knižníc
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja za rok
2018
Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, 24.6.2019
účastníci: Mgr. Kamil Beňko, Bc. Ľ. Priputníková

5.

Porada pracovnej skupiny k novému KIS
Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov 20.8.2019
účastníci: Mgr. Kamil Beňko, Mgr. Róbert Hajduk

6.

Porada metodikov verejných regionálnych knižníc v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK
Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, 9.9.2019
účastníci: Bc. Ľudmila Priputníková

regionálnych

knižníc
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7.

Prešovský bibliografický deň Prešov, 10.9.2019
účastníci: Emília Kudlová, Nadežda Mičáková

8.

Porada riaditeľov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK
Úrad PSK Prešov, 24.9.2019
účastníci: Mgr. Kamil Beňko

9.

Porada knihovníkov verejných knižníc v regióne Svidník
Podduklianska knižnica Svidník, 26.9.2019
účastníci: Bc. Ľ. Priputníková, Bc. Emília Vítová, Bc. Miroslava Paľová

10.

Informatívny seminár knižničného systému DAWINCI
Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, 11.10.2019
účastníci: Mgr. Kamil Beňko, Mgr. Róbert Hajduk

11.

Stretnutie riaditeľov a metodikov krajských a regionálnych verejných
knižníc
SNK Martin, 15.10.2019
účastníci: Mgr. Kamil Beňko, Mgr. Róbert Hajduk

12.

Porada predsedov ZO OZPK SR
Štátna vedecká knižnica Prešov, 7.11.2019
účastníci: Nadežda Mičáková

13.

Bibliotéka 2019
Incheba, Bratislava, 8.11.2019
účastníci: Mgr. Kamil Beňko

14.

100 rokov zákona o verejných knižniciach - konferencia
Úrad PSK Prešov, 11.12.2019
účastníci: Mgr. Kamil Beňko, Emília Kudlová, Nadežda Mičáková,
Bc. Ľudmila Priputníková

Jedným z bodov na konferencii bolo oceňovanie osobností v oblasti knihovníctva
v Prešovskom kraji. Za Poddukliansku knižnicu si ocenenie prevzala Emília
Kudlová z oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry.

5.2 ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE
V súčasnosti technické vybavenie knižnice tvorí 18 osobných staníc vzájomne
prepojených v sieti. V roku 2010 knižnica prešla na vyššiu rýchlosť pripojenia
internetu, momentálne je pripojenie rýchlosťou 15 Mbit/s. Používateľom knižnice na
úseku umenovednej literatúry slúžilo 5 pracovných staníc a na odd. služieb
čitateľom 1 pracovná stanica, ktoré zároveň slúžili aj ako on-line katalóg.
Odporúčanú hodnotu štandardu sledovaného parametra PK spĺňa (4-7).
Knižnica prevádzkuje knižnično-informačný systém VIRTUA, ktorý od roku 2004
aktívne využíva oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry pri budovaní článkovej
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regionálnej databázy regiónu Svidník, od 17.9.2007 aj modul Katalogizácia a
Výpožičné služby 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.
Prostredníctvom on-line katalógu knižnice si môžu neregistrovaní používatelia
vyhľadávať informácie o knižničnom fonde. V roku 2019 knižnica zaznamenala 1 414
vstupov do elektronického katalógu. Webová stránka Podduklianskej knižnice
http://podduklianskakniznica.sk/new/ bola navštívená 6 068-krát.

5.3 PRIESTOROVÉ PODMIENKY, VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA
Podduklianska knižnica má v správe samostatnú budovu o celkovej ploche 863 m 2.
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 umenovednej literatúry,
1 miesto v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry
Používateľom knižnice ďalej slúži čitáreň na prízemí s 12 študijnými miestami, čitáreň
na úseku umenovednej literatúry s 13 študijnými miestami, z nich 5 miest na
internet, ktoré zároveň slúžia ako on-line katalóg. Na odd. služieb čitateľom bola
zriadená 1 pracovná stanica na internet, ktorá sa taktiež využíva ako on-line katalóg.
Návštevníkom knižnice slúži v lete ako čitáreň aj terasa pri knižnici s 10 študijnými
miestami, v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry sú k dispozícii 4 študijné
miesta, na oddelení služieb čitateľom 4 študijné miesta, celkovo 43 študijných
miest. Podduklianska knižnica spĺňa odporúčanú hodnotu parametra v počte
študijných miest (35-45).
Knižnica eviduje 3 pobočky, z nich: pobočku v zariadení Senior dome Svida vo
Svidníku, pobočku pre nevidiacich a slabozrakých občanov pri PK a pojazdnú
knižnicu – bibliobus, ktorým poskytuje knižnično-informačné služby vidieckemu
obyvateľstvu v regióne – v okresoch Svidník a Stropkov.
Začiatkom decembra 2019 prešla knižnica estetickou rekonštrukciou svojich
priestorov. Vo vstupných priestoroch knižnice na prízemí a na stenách popri
schodisku smerom na prvé poschodie boli osadené klipy čierno-bielych a farebných
fotografií, prezentujúce knižnicu od jej založenia v roku 1953 až po súčasnosť. Pred
nami defilujú napr. portréty riaditeľov knižnice, budovy knižnice, fotografie z rôznych
podujatí, ktoré knižnica organizovala a organizuje pre deti, mládež a dospelých.
Nájde sa tam aj klip, ktorý zachytáva začiatky éry bibliobusov, ktoré knižnica ako
jediná vlastnila a v súčasnosti vlastní na Slovensku v rámci holandsko-slovenského
projektu Bibliobusy. Návštevníci a čitatelia knižnice sa môžu začítať aj do stručnej
histórie knižnice, ktorá dopĺňa tieto zaujímavé klipy.
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5.4 PERSONÁLNA OBLASŤ
Priemerný evidenčný počet zamestnancov zabezpečujúcich činnosť knižnice
prepočítaný bol 15,88 zamestnancov. Knižnica prijala do pracovného pomeru 3
zamestnancov, z toho 1 zamestnanca na polovičný úväzok. Z celkového počtu
zamestnancov je 8 pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním, z nich 2 majú
vysokoškolské knihovnícke vzdelanie. Stredoškolské knihovnícke vzdelanie majú 4
zamestnanci knižnice. Priemerný vek zamestnancov v roku 2019 bol 51 rokov.
Priemerná mzda za rok 2019 činila 813.- €.

5.5 GRANTY, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, DARY
Dotácia MK SR na projekty
Na nákup knižného fondu z Fondu na podporu umenia vypracovaním projektu Knihy
sú otvorené dvere do čarovného sveta knižnica získala dotáciu v grantovom
systéme v roku 2018 v hodnote 14 200.- € a v roku 2019 za projekt Knihy –
základný zdroj informácií 9 000.- €. Kultúrne poukazy 2019 v hodnote 178.€ boli získané z Ministerstva kultúry SR.
Stretnutia spisovateľov so svojimi čitateľmi - Fond na podporu umenia nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry
a kreatívneho priemyslu. Podpora je zameraná na podujatia, vzdelávacie aktivity
a odbornú činnosť knižníc Program 5 - Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram
5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc. (Žiadaná podpora
3 000.- €).

Dotácia z Prešovského samosprávneho kraja
V roku 2019 do fondu Podduklianskej knižnice vo Svidníku pribudli knižničné jednotky aj
vďaka mimoriadnej dotácii v hodnote 5 000.- €, 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:
Knižničný fond darovaný rôznymi inštitúciami, spolkami, nadáciami, autormi kníh
a používateľmi knižnice, napr.: Zväz ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Zväz
spisovateľov Ukrajiny, denník SME, Centrum VTI SR, Artforum Prešov, POLSKA
občianske združenie, Joliota Curie Poprad, Dr. Ladislav Cuper Prešov, Mesto
Stropkov, Regionálna rozvojová agentúra Svidník, Vydavateľstvo Absynt Žilina,
Krajské múzeum v Prešove a iní.
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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. Priputníková, N.
Mičáková, E. Kudlová)

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 2019 prostredníctvom jedného
bibliobusu v 57 obciach regiónu Svidník.

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 webovej stránky knižnice a sociálnej siete
Facebook ako účinná forma propagácií knižničných aktivít.

Vo Svidníku 31.1.2020

Mgr. Kamil Beňko
riaditeľ PK
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6 ROZBOR HOSPODÁRENIA
1. Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia
Bežné výdavky
Schválený rozpočet :

298 739,- €

Upravený rozpočet :

327 845,- €

Rozpočet bol upravený aj o zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich
rokov vo výške 17 469,59 € a 9 401,65 € zostatok z projektu na nákup kníh z FPU.
Kapitálové výdavky
V I.- IV Q .2019 nemala knižnica žiadne kapitálové výdavky.
2. Plnenie príjmov
Príjmy z rozpočtu PSK /v €/:
-

bežný transfer

Schválený

Upravený

Skutočnosť

%

298 739,-

327 845,-

327 843,77 €

99,99

Schválený
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
z náhrad poistného plnenia

Upravený Skutočnosť

%

12 000,-

12 358,-

12 357,84

100

1 400,-

1 432,-

1 431,60

99,97

1 600,-

1 765,-

1 765,12

100

9 000,-

8 280,-

8 279,80

100

559,322,-

558,91
322,41

99,98
100

Podiel príjmov z vlastnej činnosti k celkovým príjmom činí 3,8 %.
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3. Čerpanie výdavkov
610 - Výdavky na mzdy

173 911,70 €

Činnosť PK zabezpečuje 18 zamestnancov, z toho 13 pedagogických / z toho dve
pracovníčky sú dlhodobo PN a jedna je na polovičný úväzok/ a 5 nepedagogických. PK
ako jediná na Slovensku poskytuje služby vidieckemu obyvateľstvu bibliobusom.

Tarifná mzda v €

Osobné príplatky v
€

Príplatky za
riadenie v €

z PSK

z
PSK

z
PSK

Zamestnanci
z vlast.

Pedagogickí

70 577,55

10 945,51

Nepedagogickí

41 266,39

6 181,45

111 843,94

17 126,96

Spolu

z vlast.

Odmeny v €

z
vlast z PSK
.

2 167,58

z vlast.

2 870,-

1 304,50

2 167,58

4 174,50

Priemerná hrubá mzda za I. – IV. Q 2019 bola vo výške 813,- €, priemerná čistá mzda
704,- €. V mesiaci júni 2019 bol vyplatený 13. plat vo výške 10 615,- € a v decembri 14. plat
vo výške 8 236,- €.

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa

15 110,33 € /z PSK/
Z PSK

621

Poistné do Všeobecnej zdravotnej
poisťovne

11 282,59

623

Poistné do ostatných zdravotných
poisťovní

3 827,74

z vlastných
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625 - Poistné do Sociálnej poisťovne

40 531,60 € /z PSK/
z PSK

625001
625002
625003

nemocenské

2 336,82

starobné

23 376,99

úrazové

1 340,44

625004 Invalidné
v nezamestnanosti
625005
625007

z vlastných

4 160,24
1 386,37

do rezervného fondu

7 930,74

627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

2 325 ,- € /z PSK/

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

95 354,68 € /z PSK/
32 323,61 € /z PSK/

Skutočnosť k 31.12.2019
z toho
VÚC

Vlastné

Rozpočet €
Celkom €
€

630 spolu
631
632

95 355,1 030,-

%

95 354,68

95 354,68

100

1 029,80

1 029,80

99,98

12 747,-

12 746,74 12 746,74

100

633
634
635

30 746,16 138,13 000,-

30 746,82 30 746,82
16 137,74 16 137,74
13 000,21 13 000,21

100
100
100

636

450,-

637

21 244,-

449,52

449,52

21 243,85 21 243,85

€

%

5 061,97

5 061,97

99,89
100

125,-
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631 – cestovné náhrady
631001 - tuzemské
1 029,80 € /PSK/
Bolo vykonaných 205 služobných ciest za účelom školení, porád a nákupu literatúry. Taktiež
denne boli vykonávané služobné cesty bibliobusom a to jeden knihovník a vodič po určených
trasách regiónu.

632 – energia, voda a komunikácie
632001 – energie
7 880,63 € /z PSK/
/vykurovanie knižnice je na plyn z vlastnej plynovej kotolne, kde platby sú realizované na základe
splátkového kalendára mesačne po 547,- € - celkovo 6 564 €
elektrická energia celkom 1 476,66 € - platba mesačne a voda celkom 633,85 € - platba
kvartálne/
632003 – poštovné
/ spotreba poštových známok a bežné poštovné/
632004 – komunikačná infraštruktúra
/VUC NET/
632005 - telekomunikačné služby

630,57 /z PSK/
1 637,46 € /z PSK/
1 964,23 € /z PSK/

633 – materiál
633001 – Interiérové vybavenie
633002 - výpočtová technika
633006 – všeobecný materiál
/nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, tonerov a pod./

9 373,24 € /z PSK/
8 569,44 € /z PSK/
1 955,83 € /z PSK/

633009 – knihy a časopisy
25 487,85 € /z PSK/
(vrátane FPU 14 036,57 € , dar z mesta 200,- € a za kult. poukazy 178,- €)

634 – dopravné
634001 – palivá a mazivá

8 636,67 € /z PSK/

/spotreba 5 676,28 l nafty bibliobusom, ktorý za I-IV. Q. 2019 najazdil 15 495 km
a spotreba 1 059,10 l benzínu služobným autom, ktoré najazdilo 15 604 km/.
634002 - servis, údržba a opravy

634003 – poistenie
/havarijné a zákonné poistenie služobného auta a bibliobusu/

5 783,45 € /z PSK/

1 170,22 € /z PSK/

634005 – karty, známky, poplatky, mýto
547,40 € /z PSK/
/diaľničná nálepka pre služobné motorové vozidlo a mýto – bibliobus/
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635 – rutinná a štandardná údržba
635002 – údržba výpočtovej techniky
/webhosting/
635006 – údržba budov
635009 – údržba softwaru
/iSPIN, PAM/

0 € /z PSK/

10 866,78 € /z PSK/
2 133,43 € /z PSK/

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

390,72 € /z PSK/
58,80 € /z PSK/

637 – služby
637004 – všeobecné služby
/ stočné, činnosť technika PO, viazanie kníh/
637006 - náhrady – rekreácie
637012 – poplatky a odvody
/ bankové poplatky/l

3 798,78 € /zPSK/
1 616,77 € /z PSK/
38,10 € /z PSK/

637014 – stravovanie
/príspevok 55 % z 5,10 € na stravu zamestnancom/

9 758,08 € /z PSK/

637015 - poistné
/úrazové poistenie/

1 363,06 € /z PSK/

637016 – prídel do sociálneho fondu
/odvod 1 % a 0,5 % z vyplatených hrubých miezd /

2 312,46 € /z PSK/

637035 – dane
/ daň z prenajatých priestorov vo výške 574,60 €,
koncesionársky poplatok 222,96 € /

797,56 € /z PSK/

642006 – transfér na členské príspevky

170,- € /z PSK/

642015 – transfery na nemocenské dávky

440,46 € /z PSK/

36

4. Záväzky a pohľadávky
Podduklianska knižnica vo Svidníku k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:
VSE elektrická energia
157,25 €
Slovak Telecom – internet VÚC net
58,80 €
Slovak Telecom – telefónne hovory
81,68 €
spolu 297,73 €

Pohľadávky k 31.12.2019 vo výške

285,57 €

z toho
* 33501 – pohľadávky voči zamestnancom - benzín 23,58 €
* 33503 – pohľadávky voči zamestnancom - nafta 230,04 €
* 33504 – pohľadávky voči zamestnancom - benzín 31,95 €
/pohľadávky predstavujú zostatok nafty v nádrži bibliobusu a benzínu v nádrži služobného
auta/
Náklady budúcich období – účet 381:
10,92 € - predplatné web hosting na rok 2020
385,33 € - havarijné poistenie predplatené do 6/2020
157,50 € - zákonné poistenie troch vozidiel /na I. Q2020/
12,- € - časopis iTlib
35,- € - Prešovské noviny
40,- € - tlač Spektrum
26,- € - časopis PC revue komplet
495,84 € - časopisy Slovenská pošta
16,- € - časopis Na dedine
115,04 € - havarijné poistenie SK952AJ
1,68 € - predĺženie registrácie domény
Spolu 1 295,31 €
5. Fond sociálny:
PS k 01.01.2019
tvorba
použitie
KS k 31.12.2019

448,77 €
2 312,46 €
2 258,08 €
503,15 €

Tvorbu FS predstavuje 1 % a 0,5 % z vyplatených hrubých miezd. Fond bol použitý na
príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške od 1.6.2018 vo výške 0,61 € a od 1.7.2019
0,68 € na jedno jedlo.
Zostatok fondu je finančné krytý.
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6. Rozpočtové opatrenia
V I. – IV. Q 2019 boli pridelené rozpočtovými opatreniami finančné prostriedky - vo výške
5 000,- € na nákup kníh , 5 108,- na opravu osvetlenia v PK , pre JDS 1 480,- € , na
rekreácie 1 617,- , 12 400,- € hmotná zainteresovanosť a 3 500,- € na nákup výpočtovej
techniky.
Hospodársky výsledok k 31.12.2019 je 7 751,14 €.
Vo Svidníku 30.1.2020
Vyhotovila: M. Vaňková

Mgr. Kamil Beňko
riaditeľ PK
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