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I. 

 CIELE A FUNKCIE KNIŢNICE V ROKU 2011 
 

Hlavným poslaním, cieľom a funkciou Kniţnice Antona Bernoláka (ďalej len 

KAB) v Nových Zámkoch v súlade so Zriaďovacou listinou a jej dodatkami 

vydanými ÚNSK v Nitre a Zákonom o kniţniciach č. 183/2000 Z.z. ako 

i Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. 

i v súlade s Manifestom kniţníc UNESCO bude i naďalej podpora vzdeláva-

nia a rozvoja kultúry v regióne uchovávaním a sprístupnením kultúrneho 

dedičstva obsiahnutého v literatúre, tlači a špeciálnych dokumentoch 

v súlade s demokratickými ideálmi. 
 

Plán odbornej činnosti KAB zohľadňuje úlohy z Koncepcie rozvoja kultúry 

NSK na roky 2008 – 2015 a Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na 

roky 2008 – 2013. 

Rok 2011 sa v KAB bude niesť v znamení rozvoja kultúrnych aktivít, ktorých 

cieľom bude kultúrno-vzdelávací a informačný rozvoj obyvateľov novozá-

mockého regiónu, ktoré je jazykovo zmiešané územie, a ich začlenenie sa 

do stredoeurópskeho kultúrneho priestoru vzhľadom k tomu, ţe sme člen-

mi Európskej únie.  
 

Kultúrno-výchovné aktivity našej kniţnice sa budú niesť v znamení 12. Týţ-

dňa slovenských kniţníc (28.3. – 3.4. 2011) a Dňa ľudovej rozprávky – k 

výročiu narodenia Pavla Dobšinského, celoslovenského podujatia k propa-

gácii kniţníc ,, Do kniţnice,“ ako aj súťaţe Zlatá rybka a ďalších výz-

namných výročí roka. 
 

 

Prostriedkami k dosiahnutiu týchto cieľov bude: 
 

1/Podpora celoţivotného vzdelávania a sebavzdelávania a kreativity obča-

nov novozámockého regiónu – „učenie sa pre ţivot“ 

(doplňovanie fondu kniţnice najmä odbornou a detskou literatúrou). 
 

2/Prioritne sa zamerať na prácu s detským čitateľom, školami a MŠ, posil-

ňovanie čitateľských návykov detí a prípravu aktivít na podporu čítania, zís-

kavať ich za čitateľov, pouţívateľov kniţnice. 
 

3/Kultúrnymi aktivitami prispievať k dialógu, tolerancii a spoznávaniu kul-

túry národa a národnostných menšín v našom multikultúrnom regióne. 
 

4/V súlade so stratégiou informatizácie spoločnosti sprístupňovať 

(s vyuţitím výpočtovej techniky, automatizáciou kniţničných procesov – 

elektronický katalóg) všetky druhy informácií s dôrazom na informácie re-

gionálne a rešeršnú  činnosť s pouţitím softveru Dawinci. 
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5/Humánne pracovať s handicapovanými, najmä slabozrakými s vyuţitím 

projektu Rovnosť šancí, sociálne slabšími a staršími pouţívateľmi (vyuţíva-

nie zvukových kníh, úľavy na zápisnom, individuálne prístupy, miesto ob-

sluhy v Penzióne – ,,Vek nádeje“, hlasné čítanie a kniţničné sluţby)  
 

6/Účinnejšie poskytovanie metodicko-poradenskej pomoci obecným 

a mestským kniţniciam v regióne, s cieľom vytvárať z nich komunitné cen-

trá obcí. 
 

7/Podporovať rozvoj informačnej a počítačovej gramotnosti obyvateľov 

prostredníctvom verejných internetových terminálov a postupným trans-

formovaním sa kniţnice na centrum elektronických sluţieb s cieľom zvýše-

nia informačného komfortu pouţívateľov, pripraviť kurz PC gramotnosti pre 

seniorov. 
 

8/Podieľať sa na spoločných edičných a vzdelávacích aktivitách 

a konkrétne rozvíjať medzinárodnú odbornú kniţničnú spoluprácu so Ţup-

nou kniţnicou v Szentendre (MR) a kniţnicami v Ţupe Komárom – Eszter-

gom. 
 

9/Rozvíjať vzájomné vzťahy koordinácie a kooperácie s kniţnicami 

v národnom kniţničnom systéme SR pri plánovaní bibliografickej a meto-

dickej činnosti, výmene kniţničných jednotiek, spoločnom vzdelávaní ako i 

so stavovskými organizáciami (Spolok slovenských knihovníkov 

a Slovenská asociácia kniţníc). 
 

10/Rozvíjať vzťahy s kultúrnymi zariadeniami, školami a  s cirkvami, ob-

čianskymi a dobrovoľníckymi zdruţeniami pri organizovaní kultúrno-

vzdelávacích aktivít a realizácii spoločných projektov v regióne s cieľom po-

silniť komunitnú zloţku činnosti kniţnice, rok 2011 je v EÚ Rokom dobro-

voľníckej činnosti. 
 

11/Spolupracovať s miestnou samosprávou, s vydavateľstvami, médiami, 

podnikmi, podnikateľmi a priaznivcami kniţnice pri získavaní mimorozpoč-

tových finančných prostriedkov a zvyšovaní PR kniţnice a upevňovanie jej 

spoločenského postavenia v regióne. 
 

12/Kvalitnými kultúrno-výchovnými podujatiami a ich medializáciou docie-

liť vyššiu vyuţiteľnosť sluţieb kniţnice obyvateľmi, najmä deťmi 

a mládeţou. 

 

13/Zabezpečenie fyzickej ochrany kniţničných dokumentov prostredníc-

tvom elektronického bezpečnostného systému v útvaroch kniţnično-

informačných sluţieb ( odd. odb. literatúry a rodinnej kniţnice). 

 

14/Usilovať sa cestou MK SR o získanie ďalších elektronických  médií 

v rámci projektu Virtuálny svet 2011. 
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II. 

VZÁJOMNÉ VZŤAHY 

KOORDINÁCIE A KOOPERÁCIE 

 
1. a/ s kniţnicami v národnom kniţničnom systéme SR, s KK K. Kmeťka 

v Nitre 
 

- pri rozborovej a štatistickej činnosti 

- pri plánovaní bibliografickej činnosti 

- pri spracovaní a sprístupňovaní regionálnych dokumentov 

- pri prieskume čítania v Nitrianskom samosprávnom kraji 

 

b/ so Slovenskou národnou kniţnicou v Martine 
 

- pri plánovaní bibliografickej činnosti 

- pri ďalšom vzdelávaní knihovníkov 

- pri rozborovej a štatistickej činnosti 

- pri koncepcii metodickej činnosti 

 

c/ s kniţnicami v zahraničí 
 

- pri spoločných edičných a vzdelávacích aktivitách  

- pri odbornej spolupráci so Ţupnou kniţnicou v Szentendre a na základe plánov čin-

nosti s kniţnicami v Ţupách Komárom – Esztergom. 

 

2. s orgánmi štátnej správy a miestnych samospráv a s kultúrnymi zaria-

deniami, cirkvami, občianskymi a dobrovoľníckymi zdruţeniami, nadá-

ciami, vydavateľstvami, médiami, podnikmi a podnikateľmi 

a priaznivcami kniţnice v regióne 
 

- pri organizovaní kultúrno-vzdelávacích aktivít a pri získavaní mimorozpočtových fi-

nančných zdrojov 

- pri zabezpečovaní metodickej pomoci a odborných sluţieb obecným a mestským 

kniţniciam 

- s odborom kultúry MsÚ pri organizovaní kultúrnych aktivít pre deti z MŠ a ZŠ 

a vzdelávaní školských knihovníkov 

 

3. s Mestským kultúrnym strediskom 
 

-  pri kultúrnych aktivitách najmä v oblasti filmu 

 

4. s občianskymi zdruţeniami: Nadáciou pre vzdelávanie detí, mládeţe 

a dospelých, Spolkom avantgardne tvoriacich umelcov (SATU) a LOKI, 

Regiónspotom a ďalšími OZ – Shen a Sibírske tigre 
 

pri realizácii spoločných projektov a kultúrno-výchovných podujatí. 
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III. 

ZÁKLADNÉ ČINNOSTI (kniţničné sluţby) 

 
1/Zhromaţďovanie a spracovanie kniţničných dokumentov so zameraním 

na regionálne zázemie KAB v súlade s vzdelávacou funkciou kniţnice pro-

stredníctvom: 
-     príspevku zriaďovateľa 

- projektu programu MK SR 2.5 – akvizícia: „ Fenomén kniha“ – nákup kníh  

- darov kniţničných jednotiek (vydavateľstvá, povinné výtlačky regionálnych kníh, pe-

riodík a špeciálnych dokumentov) 

- darov od pouţívateľov, sponzorské príspevky 

Koordináciu tejto činnosti uskutočňuje útvar kniţnično-informačných fondov podľa Zá-

sad doplňovania a spracovania KIF v spolupráci s akvizičnou komisiou KAB. 

 

2/Uchovávanie, sprístupnenie a ochrana kniţničných dokumentov  

 
- automatizáciu a elektronizáciu uskutočňovať v kniţničnom systéme – software Da-

winci  

- rozširovanie on-line katalógov na oddelení odbornej literatúry a útvare kniţnično-

informačných sluţieb, ich sprístupnenie na internete a webovej stránke kniţnice 

-    ochrana kniţničných zbierok elektronickými bránami firmy SLOVAK ALARMS 

 

3/Výpoţičné sluţby, individuálna práca s pouţívateľmi: 
 

ŠTATISTICKÉ UKAZOVATELE –  

plán čitateľov a výpoţičiek: 

čitatelia, pouţívatelia: 5000, t.j. 12% z počtu obyvateľov z toho   

    do 15 rokov 1500 

 

výpoţičky spolu:   350 000 kniţničných jednotiek z toho     

-absenčných 265 800 kniţničných jednotiek, t. j. 76% 

         -prezenčných 84 200 kniţničných jednotiek, t. j. 24% 
Pozn.: tabuľka hlavných štatistických ukazovateľov tvorí prílohu plánu 

 

4/Hlavné kultúrno-vzdelávacie podujatia budú zamerané na významné 

osobnosti literatúry, kultúry a umenia a ich cieľom bude zvýšenie podielu 

kniţnice na vzdelávaní detí a mládeţe ako hlavnej cieľovej skupiny, ale 

i výchovy k estetickému cíteniu, humanizmu, národnému povedomiu 

a zbliţovaniu jednotlivých etník v regióne. 

V závislosti od finančných zdrojov a úspešných projektov najvýznamnejšie 

kultúrno-vzdelávacie podujatia sa uskutočnia v Mesiaci knihy a najmä v 12. 

Týždni slovenských knižníc - v termíne od 28. marca do 3. apríla 2011 a ich 

cieľom bude zviditeľňovanie kniţnice prostredníctvom najrozmanitejších 

kultúrnych aktivít, v súlade s mottom „Kniţnice pre všetkých“   
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Za najvýznamnejšie ťaţiskové kultúrne aktivity kniţnice v roku 

2011, ktoré je potrebné a nevyhnutné splniť povaţujeme: 
 

 Prezentácie tvorby spisovateľov za ich účasti: 
       -   v priestoroch spoločenskej sály KAB 
 

 Výstavy (profilové, jubilejné, výtvarné a foto) s dôrazom na osobnosti 

regiónu, za účasti autorov 

 Podujatia 12. Týţdňa slovenských kniţníc 

 

Podrobný plán Kultúrnych aktivít tvorí prílohu tohto plánu. 
 

       

Ďalšie aktivity (podľa poţiadaviek škôl) 
- prevencia kriminality 

- informatická výchova 

- Predstavujeme regionálnych autorov 

- Čítame s Osmijankom 

- vznik a rozvoj písma 

- hudobné pásma pre školy – Rok Franza Liszta  

 

 

* Nové, netradičné aktivity KAB smerujúce k vytvoreniu modelu komunit-

ného centra: 
 

- netradičné literárne hodiny v kniţnici 

- záţitkové čítania a dramatizácia lit. diel 

- literárno-umelecké a hudobné pásma 

- -tvorivé dielne k regionálnym tradíciám v spolupráci s Penziónom a základnými      

školami 

- cyklus besied s právnikom, prokurátorom a policajtom 
 

 

KLUBOVÁ ČINNOSŤ A AKTIVITY: 
 

Pri KAB budú aj v roku 2011 pôsobiť 4 kluby, ktorých členovia sa 

podľa svojich záujmových sfér budú podielať na klubových kolektívnych 

podujatiach a vytvárať záujmové komunity. 

 

1.Literárny klub GENERÁCIE bude uţ 17. rok organizovať pravidelné 

mesačné hudobno-dramatické tematické večery prózy a poézie určené ve-

rejnosti, ako i stretnutia so súčasnými slovenskými básnikmi 

a spisovateľmi a pripraví konkurz ţiakov do divadielka poézie. Podrobný 

plán činnosti je prílohou tohto plánu. 
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2.Klub priateľov sci-fi Orion bude uţ 23. rok organizovať pre svojich 

priaznivcov dvojtýţdenne prednášky, besedy a videoprojekcie, besedy so 

spisovateľmi. Podrobný plán činnosti je prílohou tohto plánu. 
 

3.Výtvarný klub  bude pracovať pri oddelení odbornej literatúry 

a schádzať sa týţdenne, školiť sa v rôznych výtvarných technikách 

a študovať odbornú literatúru. 

 

4.Klub korálkárok KKK vytvorený v roku 2009 sa dvakrát mesačne 

v priestoroch rodinnej kniţnice bude schádzať a venovať kreatívnym ruč-

ným prácam vyţadujúcim hodnú dávku trpezlivosti, šikovnosti, niektoré 

predlohy čerpajú z webových portálov. 

 

 

 

IV. 

BIBLIOGRAFICKO-INFORMAČNÁ A   

EDIČNÁ ČINNOSŤ 
 

- pokračovanie v budovaní a sprístupňovaní i archivácii regionálneho 

kniţničného fondu v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zá-

zemím regiónu 

-    koordinácia bibliografickej činnosti s KK v Nitre a SNK v Martine  

- rešeršná a bibliograficko-informačná sluţba podľa poţiadaviek pouţívate-

ľov 

- tvorba bibliografických dát – články regionálneho charakteru  pre regio-

nálnu ročenku „Okres Nové Zámky v tlači“, r. 2011, tvorba registrov 

- tvorba personálnych katalógov – autorských i profesných s vyuţitím 

kniţničného softvéru Dawinci 

- bibliograficko-informačná sluţba – jej skvalitnenie, rozširovanie infor-

mácií prostredníctvom internetu 

- články o jubilujúcich regionálnych osobnostiach v tlači a mesačne uve-

rejnené na tabuli vo výklade OOL v budove MSÚ 

-  Spolupráca na podujatiach s regionálnymi autormi (Literárny klub    Ge-

nerácie, výstavy , besedy, krsty kníh) 

 

Podrobný plán bibliografickej činnosti tvorí prílohu plánu. 
 

Edičná činnosť : 

    Súpis plánovaných bibliografií v roku 2011 je prílohou tohto plánu. 
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V. 

METODICKÁ, PORADENSKÁ A VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

 

 
1. Koordinácia a kooperácia s verejnými kniţnicami v novozámoc- 

    kom regióne 
 

- poskytovanie metodickej pomoci a odborných sluţieb s cieľom zlepšiť 

ich odbornú činnosť a kontakt s predstaviteľmi obcí a miest regiónu 

(plánované návštevy, konzultácie) 

- elektronické zasielanie informácií, bibliografických výstupov 

- pomoc pri organizovaní kultúrnych aktivít, putovných výstav 
 

 

2. Rozborová, analytická a školiaca činnosť 
 

- výkazy, dotazníky, štatistické údaje za rok 2010, vyhodnotenie, analýza 

a rozbor pre MK SR, SNK, Štatistický úrad 

- kontakt s metodickými pracovnými skupinami pri SNK pre prácu 

s detským čitateľom, znevýhodnenými pouţívateľmi, automatizáciou 

a štandartizáciou kniţničných sluţieb  

- odborná pomoc pri písaní projektov pre knihovníkov obecných kniţníc 

regiónu 

- pokračovanie v budovaní archívu a fotoarchívu kniţníc a metodického 

pracoviska 

- fotoarchív obecných a mestských kniţníc uverejnený na webovej stránke 

KAB 

 

3. Vzdelávacia činnosť 
- komunikačné tréningy 

- účasť na vzdelávacích aktivitách a exkurziách poriadaných KP SSK 

- účasť na odborných podujatiach SNK v Martine a ostatných kniţníc na 

Slovensku i v Maďarskej republike podľa finančných moţností KAB    

 

 

 

 

VI. 

ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA A 

TECHNICKÉ VYBAVENIE 
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- práca v  automatizovanom výpoţičnom systéme Dawinci vo všetkých 

segmentoch  

- lepšie vyuţívanie a rozvoj rešeršných sluţieb prostredníctvom sluţby 

„Spýtajte sa kniţnice“ 

- sústavné skvalitňovanie, zlepšovanie a aktualizácia www stránky kniţni-

ce, prechod na dynamickú formu a väčší rozvoj elektronických sluţieb 

pre pouţívateľov, zapojenie sa do súťaţe SAK o najlepšie webové sídlo 

kniţnice- Top web 

- nákup výpočtovej techniky s vyuţitím grantu MK SR 2.1. 

- elektronické výkazníctvo, internetbanking, práca so štátnou pokladnicou 

 

 

 

 

VII. 

ORGANIZAČNÉ ÚLOHY A 

ÚLOHY TECHNICKÉHO CHARAKTERU   

 
- medializácia činnosti kniţnice a jej zviditeľňovanie pomocou spektra 

kultúrnych aktivít a nových elektronických sluţieb 

- ćlenstvo v SAK a SSK 

- spolupráca s ZO OZ PK 

- inventarizácia majetku KAB 

- pivnica a sklady KAB – vyraďovanie nepotrebného majetku, triedenie, 

upratovanie 

- kolektívna zmluva, pracovný poriadok – zmeny a doplnky podľa legisla-

tívnych zmien 

- organizačný poriadok, kniţničný a výpoţičný poriadok – zmeny a doplnky 

– aktualizácia, etický kódex knihovníka 

- vnútorné, interné smernice, smernice o kontrole, revízii a vyraďovaní 

a potrebné ekonomické vnútorné predpisy a smernice podľa aktuálnej 

legislatívy 

- vyraďovanie zastaralej, multiplicitnej literatúry , očista KF 

- dokončenie revízie KF v súlade so zákonom o kniţniciach č. 183/2000 

Z.z. s vyuţitím kniţničného softvéru Dawinci v súlade s plánom revízie KF 

- spracovať hudobniny do kniţničného softvéru Dawinci 

- pokračovať v spracovávaní platní hudobného úseku do elektronickej po-

doby - digitalizácia 
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VIII. 

 PROJEKTY A GRANTY 

 
Pokračujúce projekty 
 

1) VEREJNÝ INTERNET V KNIŢNICIACH 

    (štrukturálne fondy – MKSR a SNK Martin) 
 

2) PROJEKT PARTNERSKÁ KNIŢNICA NR SR 

 (pokračovanie projektu v spolupráci s SNK, občianskym zdruţením – Zdruţenie 

pre lokálnu demokraciu a Nadácia Matra (Holandské kráľovstvo) 

 

3) EBSCO – DATABÁZY ZO SVETOVEJ TLAČE, ELEKTRONICKÉ  

INFORMAČNÉ ZDROJE 
 (pokračovanie projektu v spolupráci so SNK Martin v rámci národnej licencie) 

 

 

 

Realizácia nových projektov na rok 2011 
 

1) S KNIHOU JE DOBRE ! 
    (cyklus netradičných podujatí pre deti a mládeţ)  /MsÚ Nové Zámky/ 
 

2) KNIHY VON ! 
   (projekt samoobsluţnej kniţnice na kúpalisku Štrand)  

                                                                                                         /MsÚ Nové Zámky/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

3) VIRTUÁLNY SVET 2011                                                        
 (projekt nákupu techniky PC)                                          / MK SR 2.1/                                             
 

4) FENOMÉN KNIHA 
 (projekt doplňovania kniţného fondu)                   /MK SR   2.5/ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPRACOVALA: 
 

  

 

                            Marta  SZILÁGYIOVÁ,  riaditeľka KAB 



 

 

Kniţnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 

 
PLÁN HLAVNÝCH KNIŢNIČNÝCH UKAZOVATEĽOV V ROKU 2011 

ÚTVAR KNIŢNIČNO-

INFORMAČNÝCH SLU-

ŢIEB 

POUŢÍVATELIA VÝPOŢIČKY 

 spolu z toho  

do 15 rokov 

spolu  

absenčné a  

prezenčné 

z toho 

    absenčné prezenčné 

Oddelenie odbornej  

literatúry 

1800 100 11400 77000 37000 

Rodinná kniţnica   v tom 
úsek beletrie 

úsek literatúry pre deti 

úsek hudobný 

MIESTO OBSLUHY - Penzión 

2750 

 

 

 

50 

1250 179600 

 

 

 

700 

146600 

 

 

 

700 

33000 

Úsek bibliografie a  

regionalistiky 

  1200  1200 

SPOLU 4600 1350 295500 224300 71200 

  
 


