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I. CIELE A FUNKCIE KNIŽNICE V ROKU 2014Hlavným poslaním, cieľom a funkciou Knižnice Antona Bernoláka (ďalej lenKAB) v Nových Zámkoch, v súlade so Zriaďovacou listinou a jej dodatkamivydanými ÚNSK v Nitre a Zákonom o knižniciach č. 183/2000 Z.z. ako i Zákonomo slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. i v súlade s Manifestomknižníc 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 zo Zriaďovacej listiny KABa Koncepcie rozvoja kultúry NSK na roky 2008 – 2015 .
Kultúrno-edukačné aktivity KAB sa budú, v roku 2014, niesť v znamení:*15. Týždňa slovenských knižníc (31.3.20143 – 6.4.2014)* 120. vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie* 70. výročia začiatku deportácie židovského obyvateľstva na južnom SlovenskuPozornosť pri organizovaní podujatí, budeme venovať aj ďalším významnýmdňom a výročiam roku 2014

II. ŤAŽISKOVÉ ÚLOHY

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch si na rok 2014 stanovila tietoťažiskové úlohy :1. Z dôvodu výpovede nájmu zo strany Mestského úradu v Nových Zámkochpresťahovať odd. odbornej literatúry do náhradných priestorov.2. Podpora celoživotného vzdelávania a kreativity občanov regiónu –(doplňovanie fondu knižnice najmä odbornou ,detskou literatúrou a pôvodnoutvorbou).3. Zamerať sa prioritne na prácu s detským čitateľom, posilňovanie čitateľ-ských návykov detí a prípravu aktivít na podporu čítania s porozumením,získavania nových čitateľov, používateľov knižnice. Zintenzívniť spoluprácu



so školami a školskými klubmi.
-3-4. Zorganizovať podujatia pre študentov venované 10. výročiu vstupu

Slovenskej republiky do Európskej únie / beseda, výstava/5. Vyhlásiť literárnu súťaž pre študentov stredných škôl – STRATENÍ SUSEDIA –
ŽILI MEDZI NAMI pri príležitosti 70. výročia začiatku deportácie židovskéhoobyvateľstva na južnom Slovensku7. Kultúrnymi aktivitami prispievať k dialógu, tolerancii a spoznávaniu kultúrynárodov sveta ako aj národnostných menšín v našommultikultúrnom regióne.8. Náležitú pozornosť venovať práci s handicapovanými používateľmi a seniormi./ Spolupráca s Knižnicou Mateja Hrebendu v Levoči, Špeciálnou školou, ...úľavy na registračných poplatkoch, individuálny prístup, miesto obsluhyv Penzióne –VEK NÁDEJE ,.../9/ Kvalitnými kultúrno-výchovnými podujatiami a ich medializáciou docieliťvyššiu využiteľnosť služieb knižnice obyvateľmi, najmä deťmi a mládežou.10/ Podporovať rozvoj informačnej a počítačovej gramotnosti obyvateľovprostredníctvom verejných internetových terminálov.Pokračovať v realizácii kurzu PC gramotnosti pre seniorov.11/ Účinnejšie poskytovanie metodicko-poradenskej pomoci obecnýma mestským knižniciam v regióne, s cieľom vytvoriť z nich komunitné centráobcí.12/ Rozvíjať vzájomné vzťahy koordinácie a kooperácie s knižnicami v národnomknižničnom systéme SR pri plánovaní bibliografickej a metodickej činnosti,výmene knižničných jednotiek, spoločnom vzdelávaní ako i so stavovskýmiorganizáciami(Spolok slovenských knihovníkov a Slovenská asociáciaknižníc).13/ Rozvíjať vzťahy s kultúrnymi zariadeniami, školami, s cirkvami aObčianskymi združeniami pri organizovaní kultúrno-vzdelávacích aktivíta realizácii spoločných projektov v regióne s cieľom posilniť komunitnúzložku činnosti knižnice.14/Spolupracovať s miestnou samosprávou, s vydavateľstvami, médiami,podnikmi, podnikateľmi a priaznivcami knižnice pri získavaní mimo-



rozpočtových finančných prostriedkov a zvyšovaní PR knižnice a upevňovaniejej spoločenského postavenia v regióne.
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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 s knižnicami v Župách Komárom – Esztergom /Tatabánya,/, Župná knižnica Gyor, Knihovna B.B. Buchlovana UherskéHradiště.

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 získavanímimorozpočtových finančných zdrojov
- pri zabezpečovaní metodickej pomoci a odborných služieb obecnýma mestským knižniciam
- s odborom kultúry MsÚ pri organizovaní kultúrnych aktivít pre deti z MŠ a ZŠa vzdelávaní školských knihovníkov

3. s občianskymi združeniami: Slov. národné stredisko pre ľudské
práva, KultturKorzo, Úsmev, IRIS, Jednota dôchodcov, Združenie
spotrebiteľov, Spolok maďarských spisovateľov na Slovensku,
Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku, Spolok slovenských



knihovníkov, SAK, Matica slovenská, Židovská náboženská obec
a ďaľšie.

- pri realizácii spoločných projektov a kultúrno-výchovných podujatí-5-
IV.ZÁKLADNÉ ČINNOSTI (knižničné služby)

1/ Knižničný fond

Zabezpečenie doplňovania knižničného fondu z finančných prostriedkov
získaných z:- príspevku od zriaďovateľa

- projektu programu MK SR 2.5 – akvizícia: "SVET KNÍH“
- darov knižničných jednotiek (vydavateľstvá, povinné výtlačky regionálnychkníh, periodík a špeciálnych dokumentov)
- darov od používateľov, sponzorských príspevkovKoordináciu tejto činnosti uskutočňuje útvar knižnično-informačných fondovpodľa Zásad doplňovania a spracovania KIF v spolupráci s akvizičnou komisiouKAB.
2/ Uchovávanie, sprístupnenie a ochrana knižničných dokumentov

- rozširovanie on-line katalógov na oddelení odbornej literatúry a útvareknižnično-informačných služieb, ich sprístupnenie na internete a webovejstránke knižnice- ochrana knižničných zbierok elektronickými bránami firmy SLOVAK ALARMS- očistenie knižničného fondu- vyraďovanie zastaralej, poškodenej literatúrya multiplikátov
3/ Výpožičné služby, individuálna práca s používateľmi:

- skvalitňovanie knižnično – informačných služieb
- získavanie nových používateľov

PLÁN HLAVNÝCH KNIŽNIČNÝCH UKAZOVATEĽOV

UKAZOVATEĽ ROK 2013 ROK 2014
SKUTOČNOSŤ PLÁN

Používatelia 3141 3150
Výpožičky 186 593 200 000
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4/ Kultúrno – edukačné podujatia

Kultúrno-edukačné aktivity budú zamerané predovšetkým na významnévýročia, osobnosti literatúry, kultúry a umenia. Ich cieľom bude zvýšeniepodielu knižnice na vzdelávaní detí a mládeže ako hlavnej cieľovej skupiny, ale
i výchovy k estetickému cíteniu, humanizmu, národnému povedomiu a zbližovaniu
jednotlivých národov ako aj etník žijúcich v regióne.V závislosti od finančných zdrojov a úspešných projektov najvýznamnejšie
kultúrno-edukačné podujatia sa uskutočnia v Mesiaci knihy a najmä v 15.
Týždni slovenských knižníc - v termíne od 31. marca do 6. apríla 2014 a ichcieľom bude zviditeľňovanie knižnice prostredníctvom najrozmanitejších aktivít.
Za najvýznamnejšie ťažiskové kultúrne aktivity knižnice v roku 2014, ktoré
je potrebné a nevyhnutné splniť považujeme:* Realizáciu podujatí venovaných významným výročiam kultúrno-

spoločenských udalostí-120. vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie- 70. výročia začiatku deportácie židovského obyvateľstva na južnomSlovensku
* Prezentáciu tvorby spisovateľov za ich účasti:- v priestoroch spoločenskej sály KAB
* Výstavy (profilové, jubilejné, výtvarné a foto) s dôrazom na osobnosti
regiónu, za účasti autorov

* Zapojenie sa do celoslovenských čitateľských súťaží pre deti :

1. „Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!“- 10. ročník celoslovenskejsúťaže / január 2014 – apríl 2014 /
2. „Veľkí a malí kamaráti si čítajú“ – podujatie zamerané na podporu čítaniadetí – súťaž o „Kráľa detských čitateľov“/január 2014 – máj 2014/



* Podujatia 15. Týždňa slovenských knižníc/31.marec.2014 – 6. apríl 2014 / -7-
* Cyklus podujatí venovaných slovenským a svetovým detským
spisovateľom pod názvom „Predstavujeme Vám ...“ –podujatia pre žiakov1. – 4. ročníka ZŠ* „Dopoludnie s hudbou „ –Cyklus podujatí venovaných velikánom hudbya hudobným žánrom - určené žiakom 1. – 4. ročníka ZŠ* Hodiny informatickej výchovy pre ZŠ a SŠ

Kalendár významných kultúrnych podujatí v roku 2014

JANUÁR*Literárna súťaž pre študentov stredných škôl: Stratení susedia – žili medzi
nami*Adriana Podolcová – Portréty- výstava obrazov*Knižný vševedko – cyklus hodín inf. výchovy pre žiakov ZŠ*Encyklopédia – moja kamarátka – pre žiakov ZŠ*Literárny večer venovaný regionálnemu spisovateľovi L. Holbaymu

FEBRUÁR
* Socha – svedok doby minulej (20.st) – výstava* Zažeň nudu spolu s nami – aktivity na jarné prázdniny* LITERÁRNY KLUB : Literárny večer venovaný Milanovi RÚFUSOVI* LITERÁRNY KLUB : Literárny večer venovaný P.O.HVIEZDOSLAVOVI

MAREC* 15.TÝŽDEŃ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC /31.3. – 6. 4. 2014/
* Najkrajšie české a slovenské detské knihy – putovná výstava Bibiany* Deň ľudovej rozprávky –podujatie venované P. Dobšinskému* Vznik a vývoj písma – cyklus interaktívnych prednášok pre deti ZŠ*Mám básničku na jazýčku – súťaž v prednese poézie detí MŠ* Stretnutie s H. Rusnákovou spojené s besedou o knihe
Čo nebolo v učebniciach dejepisu* LITERÁRNY KLUB : Stretnutie so spisovateľom Braňom Hochelom

APRÍL* 15.TÝŽDEŃ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC /31.3. – 6. 4. 2014/
* Noc s Andersenom
* Beseda so spisovateľom Marekom Zákopčanom
* Beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou



* Vítajte v Kráľovstve kníh a rozprávok pre deti MŠ* Čipka – šperk z paličiek - výstava paličkovanej čipky – spolupráca*LITERÁRNY KLUB: Stretnutie so spisovateľkou Milou Haugovou
a básnikom EmilomŠolzom

MÁJ
* SVETOVÝ DEŇ RODINY -podujatia pre rodiny / spolupráca s MsÚ/* Výstava diel výtvarníčky M. Holotovej - Bodnárovej* Čítajme si ... celoslovenský projekt Linky detskej istoty na podporučítania* Korunovácia Kráľa detských čitateľov –vyhodnotenie čitateľskejSúťaže Veľkí a malí kamaráti čítajú* LITERÁRNY KLUB: Autorský večer Milana Solníka pri príležitosti
70. výročia narodenia

JÚN
* Žofia Bosňáková v literatúre- beseda pre študentov SŠ* Svetový deň životného prostredia – cyklus podujatí pre žiakov ZŠ
* Vstup Slovenska do EÚ –beseda pre študentov SŠ
* LITERÁRNY KLUB : Ako ťa láska písať do veršov – literárne pásmovenované R. Čižmárikovi

JÚL – AUGUST
*KNIHY VON !!! – samoobslužná knižnica na kúpalisku Štrand
*Zažeň nudu spolu s nami – aktivity na letné prázdniny

SEPTEMBER
* Cyklus podujatí pri príležitosti 70. výročia začiatku deportácie

židovského
obyvateľstva na južnom Slovensku:- Holokaust v regionálnych dokumentoch – výstava- Vyhodnotenie literárnej súťaže Stratení susedia – žili medzi nami
- beseda na tému holokaust
* Som prvák a čitateľ- slávnostný zápis prvákov
* Spievaj s nami- prehliadka v sólovom speve pre deti MŠ* LITERÁRNY KLUB:Literárny večer venovaný tvorbe Petra Farkaša Žišku

OKTÓBER* Strašidelná noc v knižnici - podujatie sa koná v rámci Medzinárodnéhodňa školských knižníc* Dejiny knihy a knižníc -cyklus interaktívnych prednášok pre žiakov ZŠ* LITERÁRNY KLUB: Literárny večer venovaný Karolovi Strmeňovi



NOVEMBER* Detektív v knižnici – interaktívna hra pre žiakov ZŠ* LITERÁRNY KLUB : Literárny večer venovaný ruskej poézii-9-
DECEMBER

* Výstava výtvarných prác študentov novozámockého gymnázia* Dominik Tatarka tak trochu – netradičná hodina lit. výchovy pre SŠ
* Mikuláš v knižnici* Tradícia Vianoc –tvorivé dielne* LITERÁRNY KLUB : Čas Vianoc - vianočné pásmo poézie

Ďalšie aktivity (podľa požiadaviek škôl)

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 Penziónoma základnými školami
KLUBOVÁ ČINNOSŤ A AKTIVITY:Pri KAB budú aj v roku 2014 pôsobiť 4 kluby, ktorých členovia sa podľa svojichzáujmových sfér budú podielať na klubových kolektívnych podujatiach a vytváraťzáujmové komunity.
1. Literárny klub GENERÁCIE oslávi 20. výročie svojho vzniku. Preverejnosť organizuje pravidelné mesačné hudobno-dramatické tematickévečery prózy a poézie, ako i stretnutia so súčasnými slovenskými básnikmia spisovateľmi
/Podrobný plán činnosti je prílohou tohto plánu./

2. Klub priateľov sci-fi Orion plánuje už 26. rok organizovať pre svojichpriaznivcov dvojtýždenne prednášky, videoprojekcie a besedy sospisovateľmi./Podrobný plán činnosti je prílohou tohto plánu./

3. Výtvarný klub plánuje sa schádzať nepravidelne, školiť sa v rôznychvýtvarných technikách, študovať odbornú literatúru, pripravovať prezentácieprác svojich členov v priestoroch KAB.



4. Klub šikovných rúk začal svoju činnosť v roku 2014. Zameranýna tvorivé dielne. Členovia klubu sa učia rôzne techniky ručnýchprác .
-10-

MEDIALIZÁCIA KNIŽNICE

KAB bude propagovať svoju činnosť na webovej stránke knižnice,prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK a v regionálnej tlači.
MEDIÁLNI PARTNERI

- TVNZ
- Castrum Novum , Nové Zámky
- Nitrianske noviny MY – Naše novosti
- Slovenský rozhlas
- Új Szó

V. BIBLIOGRAFICKO-INFORMAČNÁ A
EDIČNÁ ČINNOSŤ

- pokračovanie v budovaní a sprístupňovaní i archivácii regionálnehoknižničného fondu v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zázemímregiónu- 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 regionálnuročenku „Okres Nové Zámky v tlači“, r. 2014, tvorba registrov
- tvorba personálnych katalógov – autorských i profesných s využitímknižničného softvéru Dawinci
- bibliograficko-informačná služba – jej skvalitnenie, rozširovanie informáciíprostredníctvom internetu
- články o jubilujúcich regionálnych osobnostiach v tlači a mesačne uverejnenéna nástenke
- spolupráca na podujatiach s regionálnymi autormi (Literárny klub Generácie,výstavy , besedy, krsty kníh)

/ Podrobný plán bibliografickej činnosti tvorí prílohu plánu/
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VI. 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 ichodbornú činnosť a kontakt s predstaviteľmi obcí a miest regiónu (plánovanénávštevy, 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 2013, vyhodnotenie, analýzaa rozbor pre MK SR, SNK, Štatistický úrad
- kontakt s metodickými pracovnými skupinami pri SNK pre prácu s detskýmčitateľom, znevýhodnenými používateľmi, automatizáciou a štandartizáciouknižničných služieb
- odborná pomoc pri písaní projektov pre knihovníkov obecných knižnícregiónu
- pokračovanie v budovaní archívu a fotoarchívu knižníc a metodickéhopracoviska
- fotoarchív obecných a mestských knižníc uverejnený na webovej stránke KAB
3. Vzdelávacia činnosť

- komunikačné tréningy
- účasť na vzdelávacích aktivitách a exkurziách organizovaných KP SSK
- účasť na odborných podujatiach SNK v Martine a ostatných knižníc naSlovensku i v zahraničí podľa finančných možností KAB
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VII. ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA A

TECHNICKÉ VYBAVENIE

- práca v automatizovanom výpožičnom systéme Dawinci vo všetkýchsegmentoch
- 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 prepoužívateľov
- elektronické výkazníctvo, internetbanking, práca so štátnou pokladnicou
- nákup dataprojektora , 1 notebooku a 8 PC a softvérom s využitím grantu MKSR 2.1

VIII. ORGANIZAČNÉ ÚLOHY A
ÚLOHY TECHNICKÉHO CHARAKTERU- presťahovanie odd. odb. lit. do nových priestorov

- medializácia činnosti knižnice a jej zviditeľňovanie pomocou spektrakultúrnych aktivít a nových elektronických služieb
- kolektívne členstvo v SAK a SSK
- spolupráca so Spolkom maďarských knihovníkov
- spolupráca so ZO OZ PK
- inventarizácia majetku KAB
- vnútorné, interné smernice, smernice o kontrole, revízii a vyraďovanía potrebné ekonomické vnútorné predpisy a smernice podľa aktuálnejlegislatívy
- vyraďovanie zastaralej, multiplicitnej literatúry vo väčšom rozsahu, očista KF
- spracovať hudobniny do knižničného softvéru Dawinci
- pokračovať v spracovávaní platní hudobného úseku do elektronickej podoby -digitalizácia
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IX. PROJEKTY A GRANTY

Pokračujúce projekty1) VEREJNÝ INTERNET V KNIŽNICIACH(štrukturálne fondy – MK SR a SNKMartin)
2) PROJEKT PARTNERSKÁ KNIŽNICA NR SR(pokračovanie projektu v spolupráci so 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 2014

1) POZVÁNKA DO KNIŽNICE(cyklus netradičných podujatí pre deti a mládež) /MsÚ Nové Zámky/
2) MODERNIZÁCIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA KNIŽNICE(projekt nákupu techniky a PC) /MK SR 2.1/
3) SVET KNÍH(projekt doplňovania knižného fondu) / MK SR 2.5/
4) ĽUDOVÍT ŠTÚR – POKRAČOVATEˇBERNOLÁKOVSKÝCH JAZYKOVEDNÝCH
SNÁH( vydanie bibliografie ) / MK SR 1.3 /
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X. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

KAB zabezpečí kontinuálne vzdelávanie zamestnancov knižnice v oblastiknihovníctva a moderných informačných technológií účasťou na odbornýchškoleniach a seminároch.
SPOLKOVÁ ČINNOSŤKAB je kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a Asociácieslovenských knižníc. Knižnica sa bude aktívne zapájať do činnosti Krajskejpobočky SSK Nitra.
BOZP, PO, COAktualizovať dokumentáciu BOZP, PO a CO v zmysle príslušných predpisov.Zabezpečiť školenie CO pre zamestnancov .

SPRACOVALA:

Mgr. Ľubica Červená, riaditeľka KAB
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