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I.

 CIELE A FUNKCIE KNIŽNICE V ROKU 2012

     Hlavným poslaním, cieľom a funkciou Knižnice Antona Bernoláka (ďalej len 
KAB)  v Nových  Zámkoch  v súlade  so  Zriaďovacou  listinou  a jej  dodatkami 
vydanými ÚNSK v Nitre a Zákonom o knižniciach č. 183/2000 Z.z. ako i Zákonom 
o slobodnom  prístupe  k informáciám  č.  211/2000  Z.  z.  i v súlade  s Manifestom 
knižníc UNESCO bude i naďalej  podpora vzdelávania 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  2012  sa  v KAB  bude  niesť  v znamení  rozvoja  kultúrnych  aktivít,  ktorých 
cieľom bude kultúrno-vzdelávací a informačný rozvoj obyvateľov novozámockého 
regiónu,  ktoré  je  jazykovo  zmiešané  územie,  a ich  začlenenie  sa  do 
stredoeurópskeho kultúrneho priestoru vzhľadom k tomu, že sme členmi Európskej 
únie. 



     Kultúrno-výchovné aktivity našej knižnice sa budú niesť v znamení 13. Týždňa 
slovenských  knižníc  (26.3.  –  1.4.  2012)  a  v  znamení  výročí  Antona  Bernoláka, 
regionálnej  osobnosti,  ktorej  meno  knižnica  nesie.  Pripomíname  si  250.  výročie 
narodenia, 225. výročie kodifikácie  1. spisovného slovenského jazyka, 215. výročie 
jeho  príchodu  do  Nových  Zámkov.  Pozornosť  pri  organizovaní  podujatí,  budeme 
venovať aj ďalším významným dňom a výročiam roku 2012.

Prostriedkami k dosiahnutiu týchto cieľov bude:

1/ Podpora celoživotného vzdelávania a sebavzdelávania a kreativity občanov novo
      zámockého regiónu – „učenie sa pre život“
     (doplňovanie fondu knižnice najmä odbornou a detskou literatúrou).

2/ Prioritne sa zamerať na prácu s detským čitateľom, školami a MŠ, posilňovanie
     čitateľských návykov detí a prípravu aktivít na podporu čítania, získavania nových
     čitateľov, používateľov knižnice.

3/ Kultúrnymi aktivitami prispievať k dialógu, tolerancii a spoznávaniu kultúry národa
    a národnostných menšín v našom multikultúrnom regióne.

4/ Sprístupňovať (s využitím výpočtovej techniky, automatizáciou knižničných proce-
    sov – elektronický katalóg) všetky druhy informácií s dôrazom na informácie re-
   gionálne a rešeršnú  činnosť s použitím softveru Dawinci. V súlade so stratégiou roz-
   voja slovenského knihovníctva na roky 2008 - 2013

5/ Humánne pracovať s handicapovanými, najmä slabozrakými s využitím projektu
    Rovnosť šancí, sociálne slabšími a staršími používateľmi (využívanie zvukových
    kníh, úľavy na zápisnom, individuálne prístupy, miesto obsluhy v Penzióne – ,,Vek
    nádeje“, hlasné čítanie a knižničné služby). 

6/ Účinnejšie poskytovanie metodicko-poradenskej pomoci obecným a mestským
    knižniciam v regióne, s cieľom vytvoriť z nich komunitné centrá obcí.

7/ Podporovať rozvoj informačnej a počítačovej gramotnosti obyvateľov prostredníc-
    tvom verejných internetových terminálov a postupným transformovaním sa knižnice
    na centrum elektronických služieb s cieľom zvýšenia informačného komfortu použí-
    vateľov, pokračovať v realizácii kurzu PC gramotnosti pre seniorov.

8/ Podieľať sa na spoločných edičných a vzdelávacích aktivitách a konkrétne rozvíjať
    medzinárodnú odbornú knižničnú spoluprácu so Župnou knižnicou v Szentendre
    (MR) a knižnicami v Župe Komárom – Esztergom.

9/ Rozvíjať vzájomné vzťahy koordinácie a kooperácie s knižnicami v národnom kniž-



     ničnom systéme SR pri plánovaní bibliografickej a metodickej činnosti, výmene
     knižničných jednotiek, spoločnom vzdelávaní ako i so stavovskými organizáciami
     (Spolok slovenských knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc).

10/ Rozvíjať vzťahy s kultúrnymi zariadeniami, školami, s cirkvami a občianskymi
      združeniami pri organizovaní kultúrno-vzdelávacích aktivít a realizácii spoločných
      projektov v regióne s cieľom posilniť komunitnú zložku činnosti knižnice.

11/ Spolupracovať s miestnou samosprávou, s vydavateľstvami, médiami, podnikmi,
      podnikateľmi a priaznivcami knižnice pri získavaní mimorozpočtových finančných
      prostriedkov a zvyšovaní PR knižnice a upevňovanie jej spoločenského postavenia
      v regióne.

12/ Kvalitnými kultúrno-výchovnými podujatiami a ich medializáciou docieliť vyššiu
      využiteľnosť služieb knižnice obyvateľmi, najmä deťmi a mládežou.

13/ Zabezpečenie fyzickej ochrany knižničných dokumentov prostredníctvom elektro-
     nického bezpečnostného systému v útvaroch knižnično-informačných služieb ( odd. 
     odb. literatúry a rodinnej knižnice).

14/ Usilovať sa cestou MK SR o získanie ďalšieho technického vybavenia knižnice
      v rámci projektu Moderná knižnica 2012.

II.
VZÁJOMNÉ VZŤAHY

KOORDINÁCIE A KOOPERÁCIE

1. a/ s knižnicami v národnom knižničnom 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 knižnicou v Martine

- pri plánovaní bibliografickej činnosti
- pri ďalšom vzdelávaní knihovníkov
- pri rozborovej a štatistickej činnosti
- pri koncepcii metodickej činnosti



c/ s knižnicami v zahraničí

- pri spoločných edičných a vzdelávacích aktivitách 
- pri  odbornej  spolupráci  so  Župnou knižnicou v Szentendre  a na  základe plánov 

činnosti s knižnicami v Župách Komárom – Esztergom.

2. s orgánmi štátnej správy a miestnych samospráv a s kultúrnymi zariadeniami, 
cirkvami,  občianskymi  a  dobrovoľníckymi  združeniami,  nadáciami, 
vydavateľstvami, médiami, podnikmi a podnikateľmi a priaznivcami knižnice 
v regióne

- pri organizovaní kultúrno-vzdelávacích aktivít a pri získavaní mimorozpočtových 
finančných zdrojov

- pri zabezpečovaní metodickej pomoci a odborných služieb obecným a mestským 
knižniciam

- 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  združeniami:  Nadáciou  pre  vzdelávanie  detí,  mládeže 
a dospelých,  Spolkom  avantgardne  tvoriacich  umelcov  (SATU)  a LOKI, 
Regiónspotom,  Slov.  národné  stredisko  pre  ľudské  práva,  Slovenská  únia 
sluchovo postihnutých a ďalšie OZ

- pri realizácii spoločných projektov a kultúrno-výchovných podujatí

III.
ZÁKLADNÉ ČINNOSTI (knižničné služby)

1/ Zhromažďovanie a spracovanie knižničných dokumentov so zameraním na re
   gionálne zázemie KAB v súlade s vzdelávacou funkciou knižnice prostredníc-
   tvom:
-     príspevku zriaďovateľa
- projektu programu MK SR 2.5 – akvizícia: „ Knihy v živote – Život v knihách" 
- darov  knižničných  jednotiek  (vydavateľstvá,  povinné  výtlačky  regionálnych  kníh, 

periodík a špeciálnych dokumentov)
- darov od používateľov, sponzorské príspevky
Koordináciu tejto činnosti  uskutočňuje útvar knižnično-informačných fondov podľa  Zásad 
doplňovania a spracovania KIF v spolupráci s akvizičnou komisiou KAB.

2/ Uchovávanie, sprístupnenie a ochrana knižničných dokumentov 



- automatizáciu a elektronizáciu uskutočňovať v knižničnom systéme – software Dawinci 
- rozširovanie  on-line  katalógov  na  oddelení  odbornej  literatúry  a útvare  knižnično-

informačných služieb, ich sprístupnenie na internete a webovej stránke knižnice
-    ochrana knižničných zbierok elektronickými bránami firmy SLOVAK ALARMS
-     ukončenie revízie knižničného fondu v zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach       
      a vyhlášky č. 421/2003 MK SR o revízii KF začala knižnica Antona Bernoláka

3/ Výpožičné služby, individuálna práca s používateľmi:

ŠTATISTICKÉ UKAZOVATELE – 
plán čitateľov a výpožičiek:

čitatelia, používatelia: 5000, t.j. 12% z počtu obyvateľov z toho  
    do 15 rokov 1500

výpožičky spolu:   350 000 knižničných jednotiek z toho    
-absenčných 265 800 knižničných jednotiek, t. j. 76%

      -prezenčných 84 200 knižničných 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 knižnice na
   vzdelávaní detí a mládeže ako hlavnej cieľovej skupiny, ale i výchovy k estetic-
  kému cíteniu, humanizmu, národnému povedomiu a zbližovaniu jednotlivých et-
   ník v regióne.
   V závislosti od finančných zdrojov a úspešných projektov najvýznamnejšie 
   kultúrno-vzdelávacie podujatia sa uskutočnia v Mesiaci knihy a najmä v 13. 
   Týždni slovenských knižníc - v termíne od 26. marca do 1. apríla 2012 a ich
   cieľom bude zviditeľňovanie knižnice prostredníctvom najrozmanitejších       
   kultúrnych aktivít.  

Za najvýznamnejšie ťažiskové kultúrne aktivity knižnice v roku 2012, 
ktoré je potrebné a nevyhnutné splniť považujeme:

• 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 13. Týždňa slovenských knižníc

Kalendár významných kultúrnych podujatí v roku 2012

JANUÁR



Na frekvenciách srdca- výstava obrazov a šperkov regionálnej výtvarníčka   Alžbety 
Vadkerti Havranovej
Čítame s Osmijankom – 8. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže 
Klub ORION – Nové objavy vo vesmíre -beseda

FEBRUÁR
          Tradičná čínska medicína - beseda
          Na frekvenciách srdca- výstava obrazov a šperkov regionálnej     
          výtvarníčka   Alžbety Vadkerti Havranovej - pokračovanie
          Čítame s Osmijankom – pokračovanie
          Relaxujeme s hudbou – G. Verdi – pásmo hudby a slova pre žiakov 
          Klub ORION – Konšpiračné teórie - beseda

MAREC
          Anton Bernolák- rok v znamení výročí – výstava, prednášky
          Relaxujeme s hudbou – G. Verdi – pásmo hudby a slova pre žiakov
          Čítame s Osmijankom – pokračovanie
          Vznik a vývoj písma – prednášky  pre žiakov
          13.Týždeň slovenských knižníc /26.3. – 1.4.2012/
          Deň ľudovej rozprávky –Pavol Dobšinský
          Noc s Andersenom

 Na potulky svetom – beseda s Ľubomírom Motyčkom, šéfredaktorom časopisu       
 Cestovateľ
 Klub ORION –Boli sme na mesiaci – budeme na mesiaci? - beseda 

APRÍL
         Mládež a paragrafy – beseda s právnikov pre žiakov ZŠ
         Čítame s Osmijankom – pokračovanie
         Veľkonočné tradície – výstava paličkovanej čipky
         Veľkonočné vajíčko  - tvorivé dielne pre deti ZŠ
          Klub ORION  - Bionika – beseda

MÁJ
       Svetový deň rodiny – podujatia pre rodiny
       Rodina v meste – výstava fotografií J. Kreškovej 
       Čítajme si.... – celoslovenský projekt Linky detskej istoty SV UNICEF – pre ZŠ 
       Projekt Sheeplive / ovce/ - pre pedagógov a knihovníkov regiónu
       Spievaj s nami – 29. ročník  - pre deti MŠ
       Kráľ detských čitateľov – vyhodnotenie súťaže

    Klub ORION –Zem – rok 2012 – fakty- beseda

JÚN 
      Rodina v meste – výstava fotografií J. Kreškovej - pokračovanie           
      Klub ORION – V ríši Atlanťanov - beseda 



JÚL – AUGUST
     Knihy von !!! – samoobslužná knižnica nakúpalisku Štrand
     Prázdninové čítanie pre deti – v spolupráci s dôchodcami z penziónu Vek nádeje
   

SEPTEMBER
 Umenie komunikácie – beseda pre žiakov SŠ
 Klub ORION – Terry Pratchett – beseda

OKTÓBER
   Čítame s Osmijankom –vyhlásenie nového ročníka

  Počítač pre seniorov – kurz 
  Klub ORION – U.F.O. – nové poznatky – beseda

NOVEMBER
    Alžbeta Drešková – olejomaľby - výstava
    Mám básničku na jazýčku -8. ročník prehliadky v prednese poézie pre MŠ
    Strašideľná noc –podujatie pre ZŠ  v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc
    Klub ORION – Tkanivo vesmíru – beseda

DECEMBER
    Alžbeta Drešková – olejomaľby – výstava - pokračovanie
     Adventné čítanie – pre žiakov ZŠ
     Vianoce našich starých mám – tvorivé dielne
     Čaro Vianoc – výstavka paličkovanej čipky
     Klub ORION – NOVOCON 2012  

 
Ďalšie aktivity (podľa požiadaviek škôl)
- prevencia kriminality
- informatická výchova
- Predstavujeme regionálnych autorov
- Čítame s Osmijankom
- vznik a rozvoj písma
- hudobné pásma pre školy

Nové,  netradičné  aktivity  KAB smerujúce  k  vytvoreniu  modelu  komunitného 
centra:

- netradičné literárne hodiny v knižnici
- zážitkové 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  2012 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 už 18. rok organizovať pravidelné mesačné 
hudobno-dramatické tematické večery prózy a poézie určené verejnosti,  ako i stretnutia  so 
súčasnými  slovenskými  básnikmi  a spisovateľmi  a pripraví  konkurz  žiakov  do  divadielka 
poézie. Podrobný plán činnosti je prílohou tohto plánu.

2. Klub priateľov sci-fi Orion bude už 24. rok organizovať pre svojich priaznivcov 
dvojtýždenne  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 
týždenne, školiť sa v rôznych výtvarných technikách a študovať odbornú literatúru.

4.Klub korálkárok KKK vytvorený v roku 2009 sa dvakrát mesačne v priestoroch 
rodinnej knižnice bude schádzať a venovať kreatívnym ručným prácam vyžadujúcim hodnú 
dávku trpezlivosti, šikovnosti, niektoré predlohy čerpajú z webových portálov.

IV.
BIBLIOGRAFICKO-INFORMAČNÁ A  

EDIČNÁ ČINNOSŤ

- pokračovanie  v budovaní  a sprístupňovaní  i archivácii  regionálneho  knižničného  fondu 
v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zázemím regiónu

-     koordinácia bibliografickej činnosti s KK v Nitre a SNK v Martine 
-     rešeršná a bibliograficko-informačná služba podľa požiadaviek používateľov
- tvorba  bibliografických dát  –  články regionálneho charakteru  pre regionálnu ročenku 

„Okres Nové Zámky v tlači“, r. 2011, tvorba registrov
- tvorba personálnych katalógov – autorských i profesných s využitím knižničného softvéru 

Dawinci
- bibliograficko-informačná  služba  –  jej  skvalitnenie,  rozširovanie  informácií 

prostredníctvom internetu
- články o jubilujúcich regionálnych osobnostiach v tlači a mesačne uverejnené na tabuli vo 

výklade OOL v budove MSÚ
- Spolupráca na podujatiach s regionálnymi autormi (Literárny klub    Generácie, výstavy , 

besedy, krsty kníh)



Podrobný plán bibliografickej činnosti tvorí prílohu plánu.

Edičná činnosť :
    Súpis plánovaných bibliografií v roku 2012 je prílohou tohto plánu.

V.
METODICKÁ, PORADENSKÁ A VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

1. Koordinácia a     kooperácia s     verejnými knižnicami v     novozámoc-  
    kom regióne
- poskytovanie  metodickej  pomoci  a odborných  služieb  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 2011, vyhodnotenie, analýza a rozbor pre MK 

SR, SNK, Štatistický úrad
- kontakt s metodickými pracovnými skupinami pri SNK pre prácu s detským čitateľom, 

znevýhodnenými používateľmi, automatizáciou a štandartizáciou knižničných služieb 
- odborná pomoc pri písaní projektov pre knihovníkov obecných knižníc regiónu
- pokračovanie v budovaní archívu a fotoarchívu knižníc a metodického pracoviska
- fotoarchív obecných a mestských knižníc 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  knižníc  na  Slovensku 

i v Maďarskej republike podľa finančných možností KAB   

VI.
ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA A

TECHNICKÉ VYBAVENIE

- práca v  automatizovanom výpožičnom systéme Dawinci vo všetkých segmentoch 



- lepšie  využívanie  a rozvoj  rešeršných  služieb  prostredníctvom  služby  „Spýtajte  sa 
knižnice“

- sústavné skvalitňovanie,  zlepšovanie a aktualizácia  www stránky knižnice,  prechod na 
dynamickú  formu  a väčší  rozvoj  elektronických  služieb  pre  používateľov,  úplne  nový 
webside KAB, zapojenie do súťaže SAK o najlepšie webové sídlo knižnice

- elektronické výkazníctvo, internetbanking, práca so štátnou pokladnicou
- nákup  interaktívnej  tabule  s  príslušenstvom,  projektoru  s  plátnom,  kopírovacieho  a 

laminátovacieho stroja, webkameru s PC a softvérom s využitím grantu MK SR 2.1

VII.
ORGANIZAČNÉ ÚLOHY A

ÚLOHY TECHNICKÉHO CHARAKTERU  

- medializácia činnosti knižnice a jej zviditeľňovanie pomocou spektra kultúrnych aktivít 
a nových elektronických služieb

- 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 legislatívnych zmien
- organizačný poriadok, knižničný a výpožičný 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 vo väčšom rozsahu, očista KF
- dokončenie revízie KF v súlade so zákonom o knižniciach č.  183/2000 Z.z.  s využitím 

knižničného softvéru Dawinci v súlade s plánom revízie KF
- spracovať hudobniny do knižničného softvéru Dawinci 
- pokračovať  v spracovávaní  platní  hudobného  úseku  do  elektronickej  podoby  - 

digitalizácia
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Pokračujúce projekty

1) VEREJNÝ INTERNET V KNIŽNICIACH
  (štrukturálne fondy – MK SR a SNK Martin)

2) PROJEKT PARTNERSKÁ KNIŽNICA NR SR
(pokračovanie projektu v spolupráci s SNK, občianskym združením – Združenie 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)

4) KNIHY VON!
          (projekt samoobslužnej knižnice na kúpalisku Štrand)
                                                                                                           /MsÚ Nové Zámky/

Realizácia nových projektov na rok 2012

1) IŠLI SME DO KNIŽNICE, PRÍĎ ZA NAMI..!!
    (cyklus netradičných podujatí pre deti a mládež) /MsÚ Nové Zámky/

2) MODERNÁ KNIŽNICA
   (projekt nákupu techniky PC) 
                                                                                                         /MK SR 2.1/ 

3) KNIHY V ŽIVOTE - ŽIVOT V KNIHÁCH                                                       
(projekt doplňovania knižného fondu)                            / MK SR   2.5/  

                  

SPRACOVALA:

 

                            Mgr. Ľubica Červená,  riaditeľka KAB



Knižnica Antona Bernoláka v     Nových Zámkoch  

PLÁN HLAVNÝCH 
KNIŽNIČNÝCH 

UKAZOVATEĽOV 
V ROKU 2011

ÚTVAR KNIŽNIČNO-
INFORMAČNÝCH SLUŽIEB

POUŽÍVATELIA VÝPOŽIČKY

spolu z toho 
do 15 rokov

spolu 
absenčné a 
prezenčné

z toho

absenčné
Oddelenie odbornej 
literatúry

1800 100 11400 77000

Rodinná knižnica   v tom
úsek beletrie
úsek literatúry pre deti
úsek hudobný
MIESTO OBSLUHY - Penzión

2750

50

1250 179600

700

146600

700



Úsek bibliografie a 
regionalistiky

1200

SPOLU 4600 1350 295500 224300
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