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Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v zmysle Zriaďovacej listiny a jej
dodatkov vydanej Nitrianskym samosprávnym krajom aj v roku 2012
poskytovala čitateľskej verejnosti komplexné knižnično-informačné služby.

Hlavným poslaním Knižnice Antona Bernoláka (ďalej len KAB) v hodnotenom
období bolo budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič
informácií, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať
občanom prístup k informáciám.

V rámci plnenia svojej nadobecnej funkcie knižnica metodicky usmerňovala
činnosť 60 knižníc v regióne.

Úlohy knižnice určuje od 1. 7. 2000 Zákon o knižniciach č. 183/2000 Z. z.
a Manifest verejných knižníc prijatý UNESCOM.
Činnosť KAB sa koncepčne opierala aj o Stratégiu rozvoja knihovníctva SR na roky
2008-2013, ako i hlavných zámerov a priorít určených Koncepciou rozvoja kultúry
NSK na roky 2008-2015.
Primárnym poslaním bola podpora vzdelávania a rozvoja kultúry v regióne
uchovávaním, sprostredkovaním a sprístupnením kultúrneho dedičstva obsiahnutého v
literatúre, tlači a v špeciálnych dokumentoch v súlade s demokratickými ideálmi.

Knižnica plnila aj funkciu mestskej knižnice v meste svojho sídla a tým sa začlenila
do jej infraštruktúry a svoje služby poskytovala predovšetkým jej obyvateľom.
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1. Plnenie hlavných knižničných ukazovateľov (základné knižnično-informačné služ
by).

2. Vytváranie a posilňovanie čitateľských návykov detí a snaha o zvyšovanie počtu
používateľov KAB prostredníctvom kultúrno-edukačných aktivít.

3. Podpora celoživotného vzdelávania a rozvoja kreativity občanov regiónu



/ Doplňovanie fondu knižnice najmä odbornou a detskou literatúrou ako aj pôvodnou
tvorbou zakúpené z finančných prostriedkov grantu MK SR /.
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4. Prácu s handicapovanými, sociálne slabšími a staršími používateľmi, humanizácia

činnosti knižnice, individuálny prístup k ich kultúrnym a vzdelávacím potrebám

* KAB je pobočkou Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči
* miesto obsluhy pre seniorov má v Penzióne – Vek nádeje
* spolupráca s o.z. Úsmev / mentálne postihnuté deti/
* spolupráca s o.z. IRIS / ženy s rakovinou prsníka/

5. Podporu činnosti záujmových klubov zriadených pri KAB.

6. Automatizáciu a elektronizáciu pracovných postupov v knižničnom software
Dawinci vo všetkých moduloch.

7. Doplňovanie, uchovávanie a sprostredkovanie knižničných fondov elektronickou
formou v software Dawinci.

8. Rozvíjanie dialógu medzi kultúrami národa a národnostných menšín aj netradičnými
kultúrnymi aktivitami v multikultúrnom prostredí, spoločne najmä so Spolkom
maďarských spisovateľov na Slovensku, Maticou slovenskou a ďalšími občianskymi
združeniami.

9. Podporu rozvoja informačnej a počítačovej gramotnosti občanov prístupom
k vonkajším informačným zdrojom /v rámci projektu Verejný internet/ a transformo-
vanie sa knižnice na komunitné centrum informácií a využívanie partnerstva
s Parlamentnou knižnicou NR SR.

10. Rozvíjanie vzťahov vzájomnej koordinácie a kooperácie s knižnicami, orgánmi
štátnej správy, samosprávy, kultúrnymi zariadeniami, cirkvami, občianskymi zdru-
ženiami, vydavateľstvami, médiami, podnikmi a podnikateľmi i priaznivcami kniž-
nice v regióne i mimo neho s cieľom zviditeľniť knižnicu a získať sponzorské
zdroje.

11. Podieľať sa na spoločných cezhraničných, edičných a vzdelávacích aktivitách a
nadväzovanie nových kontaktov a partnerstiev s knižnicami Župy Komárom - Esz-
tergom , Župnou knižnicou v Györi a Knihovnou B.B. Buchlavana v Uherskom
Hradišti

12. Zvyšovanie imidžu knižnice vhodnou medializáciou a propagáciou služieb a čin-
nosti knižnice, počas celého roka, no najmä v mesiaci knihy a v priebehu 13. Týžd-
ňa slovenských knižníc – „Knižnice pre všetkých“.



13. Získanie mimorozpočtových zdrojov z grantu MK SR prostredníctvom projektu:
KNIHA V ŽIVOTE – ŽIVOT V KNIHÁCH
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14. Získanie mimorozpočtových zdrojov z MsÚ na aktivity knižnice.

Rok 2012 sa v KAB niesol v znamení .��$ $�/0�+% � '/!�+�/*$ $ �1� ��234$
'&��%+'��� �+*2+0� ako i rozvoja kultúrnych aktivít, ktorých cieľom bol kultúrno-
edukačný a informačný rozvoj obyvateľov novozámockého regiónu a ich kontinuálne
začlenenie do stredoeurópskeho kultúrneho kontextu.
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- výmene knižničných jednotiek
- výmene vydaných publikácií
- spoločnom vzdelávaní knihovníkov v rámci Krajskej pobočky SSK

'� �&��%+'��� +!��3+�� �+*2+*��� � �$�/*+% $ 9$�&$"%+/+�� �+*2+*��� 
. �. �
��$/*'&$�% ;�*-

- pokračovaní v projekte „Partnerská knižnica NR SR“
- koordinácii metodickej a bibliografickej činnosti
- ďalšom vzdelávaní pracovníkov knižnice účasťou na odborných seminároch

' ��=!+"* A/!/+%( ';�!�> $ "*%'/+>� '$"�';�!� +$A$ �+*2+*�$ ';�&�;�$���$&$
;�*-

- organizovaní kultúrno-vzdelávacích aktivít
- získavaní mimorozpočtových finančných zdrojov
- zabezpečovaní metodickej pomoci a odborných služieb obecným a mestským

knižniciam v regióne

' �3:���" ��=$+*#$)+�"? �%B%�!/�" ��&/C�> �%'/'�< � C�$3� ;�*-

- organizovaní kultúrnych aktivít pre deti z MŠ a ZŠ v meste



' ��&/C�+>"* #$�*$3%+*$"*� �*���$"*� �:)*$+'�>"* #3��2%+*$"*� +$3!�*$"*�
�>3$�$/%D'/�$"*� "<3*$"*� ;�3+*�"* $ ;�3+*�$/%D"* $�� * ;�*$#+*��$"* �+*2+*�%
� �%=*@+% ;�*-
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- organizovaní a spoluorganizovaní kultúrnych podujatí a aktivít pre občanov ( najmä
MO MS, Spolkom maďarských spisovateľov na Slovensku, MsKS, Združením
spotrebiteľov, Nadáciou pre vzdelávanie mládeže, Slovenskou úniou nevidiacich,
Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, Jednotou dôchodcov,
OZ Úsmev a IRIS, Riaditeľstvom medzinárodného festivalu umeleckého smaltu
TUZVIRÁG, OZ SHEN Trnava,AZ PRINT,... )
- propagácii služieb a činnosti knižnice

' �+*2+*�$"* � #$ �$+*)0 E�.F ;�*-

- spoločných kultúrno-edukačných aktivitách a výmene skúseností najmä v oblasti
komunitnej činnosti knižníc, regionalistiky a automatizácie a exkurziách

���� �5���8
� G�

���� �
��
��

�H �
��
�I
J K�
8 :

���� � ��"$2L��$+*% $ ';�$���$+*% �+*2+*)+�� 3���"%+/�� ' ;�* &*$3+�/0" +$
�%=*�+!&+% #!#%"*% ��� � 'C&$3% '� �#3%&!�$��� B�+��*�� �+*2+*�%

Koordináciu tejto činnosti uskutočňoval Útvar knižnično-informačných fondov
podľa Zásad doplňovania, spracovania KF v spolupráci s akvizičnou komisiou KAB:
- z príspevku zriaďovateľa
- z projektu MK SR KNIHA V ŽIVOTE – ŽIVOT V KNIHÁCH
- z knižných darov vydavateľstiev (Kaligram, Legenda), nadácií, priaznivcov

a podporovateľov knižníc
- projekt Márai

Doplňovanie bolo aj v r. 2012 čiastočným problémom vzhľadom na chýbajúce
finančné prostriedky najmä v 1. polroku 2012.
V snahe čo najefektívnejšieho využitia finančných prostriedkov sa nákup KF
realizoval prioritne priamo od vydavateľov s využitím rabatov (10 – 20% z ceny) .



Situáciu zlepšil projekt MK SR �
��� 	 ��	�� M ��	�� 	 �
��5�� ,
v ktorom sme na nákup knižného fondu získali N��� O a pridali spolufinancovanie vo
výške 5%.
Vecné vyhodnotenie projektu tvorí prílohu vyhodnotenia 2012.
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Na nákup knižničného fondu využila KAB aj účelovú 3�/!�*� �3 #�*$L��$/%D$ vo
výške P����? O�

9�#+!"�$:Porovnávacie tabuľky o knižničnom fonde za roky 2007 -2011 tvoria
prílohu tohto vyhodnotenia.

���� Q� ��!�$+*% $ ';�0'/�;+%+*% �+*2+*)+�� 3���"%+/�� ;��20�$/%D�"

V priebehu roka sa pokračovalo v automatizácii knižničných procesov
spracovaním nových prírastkov knižného fondu v software DAWINCI. V roku 2012
bolo #$;0'$+�� 3� %&%�/��+*��< � �$/$&@=� �RST �+*2+*)+�� (%3+�/*%�, z toho
R�N 3$���.

Na webovej stránke KAB www.abkniznica.sk je pre používateľov sprístupnený
on-line katalóg knižničných zbierok.
V súčasnosti je celý knižničný fond vo voľnom výbere skatalogizovaný v elektronickej
forme a prekonvertovaný do softwaru DAWINCI.
Používatelia využívajú on-line katalóg na oddelení odbornej literatúry ako aj na útvare
knižnično-informačných služieb.
Vo ��D+�" ��:%�% priamo prístupných pre čitateľov je R� ��� knižničných jednotiek.
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Individuálna práca s používateľmi knižničných služieb sa aj v hodnotenom období
realizovala výpožičnou a bibliograficko-informačnou i rešeršnou službou s cieľom
sprístupniť a poskytnúť záujemcom všetky dostupné informácie diferencovane podľa
ich potrieb, záujmovej orientácie, veku, jazykových znalostí, sociálnych faktorov.

	�;�2*)+< '&�2:> '$ �%$&*#��$&* %&%�/��+*��> � �+*2+*)+�" '�B/U$�% 8�V�
��.
Na webovej stránke KAB – www.abkniznica.sk je sprístupnené konto čitateľa, cez
ktoré je možné zarezervovať literatúru.
V roku 2012 bolo 3� %&%�/��+*��< � �$/$&@=� 8$U*+�* zapísaných 1758 knižničných
jednotiek, z toho 704 darov.

http://www.abkniznica.sk/
http://www.abkniznica.sk/


Výpožičné služby boli realizované v zmysle platného výpožičného poriadku – #!;*'+<
+$ � B*A�!&+> ���
-pre dospelých používateľov bolo 4 €
- pre detských používateľov a seniorov do 70 rokov 2 €
- pre ZŤP a seniorov nad 70 rokov zdarma
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1/ Oddelenie odbornej literatúry
2/ Útvar knižnično-informačných služieb v tom ("Rodinná knižnica“ )
3/ Úsek bibliografie a regionalistiky
4/ Penzión - (miesto obsluhy) s výrazným zjednotením a zvýšením denného výpožičné

ho času s presunom do popoludňajších hodín.

Knižnica bola pre �%�%(+�', �/���%+! aj v sobotu od 8°° do 14°° hod., v ostatné dni
v týždni od 9°° do 18°° hod.(v letných mesiacoch júl-august do 17°° hod.)

Počet ;�%�!3#�����  �30+ knižnice pre verejnosť je 47 hodín týždenne.
V roku 2012 bol zvýšený o 4 hod. týždenne v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
Knižnica nemá žiadne pobočky na území mesta Nové Zámky.
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V porovnaní s rokom 2011 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:

UKAZOVATEĽ 2011 2012 ROZDIEL %
ČITATELIA spolu 2922 3171 249 8,5
z toho deti do 15 rokov 576 1182 606 105,2
VÝPOŽIČKY 190 059 205 457 15398 8,1
KULT.-EDUKAČNÉ 555 399 -156 -28,1
NÁVŠTEVNÍCI 29 111 25 837 -3274 -11,2
MVS - iným knižniciam 11 19 8 72,7
MVS - z iných knižníc 738 621 -117 -15,9
BIS 3102 3444 342 11,02
REŠERŠE 163 110 -53 -32,5

a/ ČITATELIA
V porovnaní s rokom 2011 knižnica zaznamenala nárast čitateľov o 249 t.j. o 8,5 %.

Veľmi pozitívny výsledok dosiahla v získavaní detských čitateľov. 
!�ast bol, v
porovnaní s rokom 2011 až ���S�� W t.j. o 606 čitateľov. Detskí čitatelia tvoria 37,3%
z počtu všetkých čitateľov.
Je to predovšetkým výsledkom výrazného zintenzívnenia spolupráce so ZŠ a čiastočne
tiež zapojenie sa do projektu KULTÚRNE POUKAZY 2012.



b/ VÝPOŽIČKY
Aj v tomto ukazovateli zaznamenala v roku 2012 knižnica mierny nárast o 8,1 %

Dôvodom je zvýšený počet čitateľov o porovnateľné % / 8,5/.
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c/KULTÚRNO – EDUKAČNÉ PODUJATIA

V roku 2012 knižnica realizovala 399 akcií / mesačne priemerne 33,3/. Aj keď
v porovnaní s rokom 2011 bol zaznamenaní pokles v ich počte , nevnímame to
negatívne. V roku 2012 knižnica kládla dôraz viac na kvalitu jednotlivých podujatí
ako na ich kvantitu, čo si vyžadovalo dôkladnejšiu prípravu.

d/NÁVŠTEVNÍCI KNIŽNICE
V roku 2012 bola zaznamenaná aj nižšia návštevnosť knižnice. Jedným z dôvodov

bol aj pokles kultúrno – edukačných podujatí.

e/MVS
V roku 2012 došlo k nárastu aktívnych MVS / iným knižniciam / o 8 kníh .

Percentuálne je to až 72,7 %, nakoľko počet kníh, o ktoré žiadajú iné knižnice je veľmi
nízky.

KAB vyžiadala z iných knižníc o 117 kníh menej ako v roku 2011. Znížený
počet žiadostí o MVS môže signalizovať, že požadovanú literatúru našli v KF knižnice
/ to je potešujúce/ ale tiež , že osobne využili aj služby iných knižníc, prípadne našli
literatúru na internete.

f/ BIS
Používatelia začínajú čoraz intenzívnejšie vnímať knižnicu aj ako informačné

centrum čoho dôkazom je aj zvýšený záujem napr. obibliograficko-informačné
služby –nárast oproti minulému roku bol o 342 .

g/ REŠERŠE
V roku 2012 zaznamenala knižnica pokles záujmu o uvedenú službu o 53.

Okrem uvedených, využívali čitatelia tiež reprografické služby a možnosť
zarezervovať si literatúru.

.
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významné osobnosti literatúry a kultúry a zvýšovanie podielu knižnice na vzdelávaní
detí a mládeže ako hlavnej cieľovej skupiny, ale i výchovy k estetickému cíteniu,
humanizmu, národnému povedomiu a zbližovaniu jednotlivých etník v regióne a boja
proti závislostiam, kriminalite a protispoločenským javom.

V závislosti od finančných zdrojov a úspešných projektov najvýznamnejšie
kultúrno-edukačných podujatia sa uskutočnili v Mesiaci knihy a najmä v �1� ��23+*
'&��%+'��� �+*2+0� – v termíne /26.3. – 1.4.2013/ . Ich cieľom bolo zviditeľňovanie
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knižnice prostredníctvom najrozmanitejších kultúrnych aktivít, v súlade s mottom
„Knižnice pre všetkých“

Podujatia boli v roku 2012 pripravované prioritne pre cieľové skupiny:
1. deti a mládež
2. seniori

�$ +$(��#+$"+%(A*% �'��/�)+%+< ��&/C�+% $�/*�*/> �+*2+*�% � ���� ����
;��$2�(%"%-

* 9�3�($/*$ 13. Týždňa slovenských knižníc
*�%&�'&��%+'�< ;�3�($/*$ ;�% 3%/* $ "&!3%2
*��&/C�+�?%3��$)+< ;�3�($/*$ ��=$+*#��$+< ;�* ;�0&%2*/�'/*
��#+$"+�� ����)0 �+/�+$ �%�+�&!�$

*��/��'�< :%'%3>
* 	�'/$�> (profilové, jubilejné, výtvarné a foto) s dôrazom na osobnosti regiónu za
účasti autorov

6�
Q5.
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
Literárny klub – Všade vonia ženou – výber z tvorby Pavla Koyša

K�.Q5.
Tradičná čínska medicína - beseda
Na frekvenciách srdca- výstava obrazov a šperkov regionálnej
výtvarníčky Alžbety Vadkerti Havranovej - pokračovanie
Čítame s Osmijankom – pokračovanie
Relaxujeme s hudbou – G. Verdi – pásmo hudby a slova pre žiakov
Klub ORION – Konšpiračné teórie – beseda
Literárny klub – Prekliati básnici – večer francúzskej poézie



��.�
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
�1���23%4 '&��%+'��� �+*2+0� H�P�1� M ��N�����H
Deň ľudovej rozprávky MPavol Dobšinský
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Noc s Andersenom
Rozprávky nielen na čítanie – beseda so spisovateľkou Andreou
Nagovou
Nové trendy v CR – beseda s Ľubomírom Motyčkom, šéfredaktorom
časopisu Cestovateľ
Stalingradská bitka – beseda s pilotom ppl. Štefanom Zupkom
Klub ORION –Boli sme na mesiaci – budeme na mesiaci? - beseda
Literárny klub – Slovenská košeľa – výber z tvorby poétky
D.Pechorčiakovej

�9.Y�
Beseda so spisovateľmi Ľubošom Juríkom a Martinom Juríkom
Čítame s Osmijankom – pokračovanie
Veľkonočné tradície – výstava paličkovanej čipky
Veľkonočné vajíčko - tvorivé dielne pre deti ZŠ
Klub ORION - Bionika – beseda
Literárny klub –Hudobno-poetické pásmo z tvorby maďarských
romantických básnikov

�56
Svetový deň rodiny – podujatia pre rodiny
Čítajme si.... – celoslovenský projekt Linky detskej istoty SV UNICEF
Spievaj s nami – 29. ročník - pre deti MŠ
Kráľ detských čitateľov – vyhodnotenie súťaže
Výstava umeleckého smaltu maďarskej výtvarníčky Margity Fehér
Klub ORION –Zem – rok 2012 – fakty- beseda
Literárny klub –autorský večer poetiek Jitky Rožňovej a Vlasty
Hochelovej

6�

Tajomný svet mušiel – výstava zbierky mušiel zberateľa Ing.
Alexandra Gudernu
Klub ORION – V ríši Atlanťanov - beseda
Literárny klub – Čo sme napísali – literárny večer

6�� M �QZQ��



Knihy von !!! – samoobslužná knižnica na kúpalisku Štrand NZ
Prázdninové čítanie pre deti – v spolupráci so seniormi z penziónu
Vek nádeje
Podujatia pre účastníkov letného tábora Priateľ polície / spolupráca s mestskou
políciou/
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�9���.
Prázdninové potulky – výstava fotografií študentov Gymnázia NZ
A magyar népmesék napja – rozprávkové dopoludie pre deti
Začiatky hudby – počúvanie autentickej hudby jednotlivých národou – pre žiakov
ZŠ
Literárny klub - Haló Pupo –divadelné predstavenie

���[�.
Krajiny, krajinky a sny – výstava olejomalieb Alžbety Dreskovej – Fraňovej
Strašidelná noc –podujatie pre deti ZŠ / noc v školskej knižnici/
Počítač pre seniorov – počítačový kurz pre seniorov
Literárny klub – Literárne pásmo z tvorby nemeckých autorov


�	��.
Krtko a jeho kamaráti – výstava v spolupráci s Českým centrom v Bratislave
Beseda so spisovateľom Pavlom „Hiraxom“ Baričákom
Anton Bernolák – život a dielo – prednáška spojená s prezentáciou bibliografie
Literárny klub – Literárne pásmo z tvorby nemeckých autorov
Mám básničku na jazýčku – prehliadka v prednese poézie pre deti MŠ
Literárny klub – Literárne pásmo z tvorby poľských autorov
Literárny klub – Veľká burza kníh

8���.
Čaro Vianoc – výstava paličkovanej čipky
Vianoce našich starých mám – tvorivé dielne
Literárny klub -Vianočné pásmo poézie a kolied

Knižnica spolupracovala pri organizovaní mestských �'&!� �+/�+$ �%�+�&!�$ pri
príležitosti jeho významných výročí a pri tejto príležitosti zostavenie tematickej



bibliografie: „Anton Bernolák – Nové Zámky - súvislosti“
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�Q���.
 9�8Q6���� .�����	�
� 	 �9��Q9.5�� � �
J��
�
X���������-

�
�� ���� ���
Do knižnice- celoslovenská kampaň zameraná na propagáciu čítania a knižníc
Q
��K M �*+�$ 3%/'�%( *'/�/>
Čítajme si...- maratón čítania – pokus o prekonanie rekordu v čítaní
�� .�"$+� � %� M .@"'�> 3�" � ';�&�;�!�* '� ���
Farebný svet – Coloriskeri luma 2012 – čítanie rómskych rozprávok a ich výtvarné
spracovanie
���� �>3$�$/%D'/�� �&��$�/
Noc s Andersenom – medzinárodný projekt
����6�
�� M +%#*'���! ��=�
Čítajme s Osmijankom – čitateľská súťaž
MsÚ Nové Zámky
Svetový deň rodiny

��Q��	5 I�

��7 M ���Q
��
� ����	��� �
��
��

Aj v roku 2012 pri KAB pôsobili 4 kluby, ktorých členovia sa podľa svojich
záujmových sfér podieľali na klubových kolektívnych podujatiach.



�*/%�!�+> �&�: Z
.5�� – organizoval pravidelné mesačné tematické večery
prózy a poézie, boli určené verejnosti a má za sebou už 18 ročné pôsobenie, patrí
medzi najlepšie na Slovensku.

�&�: ;�*$/%D�� '�*?B* ��*�+ pravidelne organizoval pre priaznivcov prednášky,
besedy a video-projekcie, a v decembri 2012 zavŕšil už 24. ročné pôsobenie.
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	�/�$�+� �&�: pri oddelení odbornej literatúry aj v roku 2012 pracoval
s umenovednou literatúrou a poriadal pravidelné výstavky výtvarnej tvorby svojich
členov.

�&�: "*&��+0��� ���!&�� rodinný klub pôsobiaci pri Rodinnej knižnici

KAB organizuje rôzne kultúrne podujatia v snahe propagovať svoju činnosť,
posilniť pozíciu knižnice v kultúrnom povedomí občanov, deklarovať snahu
pretransformovať sa na informačné a komunitné centrum regiónu.

9��;$=!�*$ ;�3�($/0

Propragácia činnosti knižnice je realizovaná prostredníctvom:

*webovej stránky knižnice
*sociálnej siete FACEBOOK
*pozvánok na podujatia
*regionálnych médií

�	� ��� ������Z.�K� � .Z��
��������

I*++�', C'%�� :�&$ � ���� ���� #$"%�$+! +$-

\ budovanie , sprístupňovanie a archiváciu regionálneho knižničného
fondu v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zázemím regiónu
9�0�$'/�� 3���"%+/�� 3� �%=*�+!&+% � B�+3� :�& -

R1 �+0 
��� ;%�*�30�
N� *+�� 3���"%+/��

* koordináciu bibliografickej činnosti s KK v Nitre a SNK v Martine
\ �%A%�A+C $ :*:&*�=�$B*���?*+B��"$)+C službu podľa požiadaviek používateľov

R �%A%�A0 � 1�S #!#+$"�� $ ;�'�>/+�/�� :�&� �1T ���



\ /���:� :*:&*�=�$B*���� 3!/ M )&!+�> �%=*�+!&+% � � $�$�/%�� ;�%
�%=*�+!&+� ��)%+�� ]Okres Nové Zámky v tlači^ rok 2012� tvorba registrov ?S11
záznamov v systéme Dawinci

* /���:� ;%�'�+!&+>� �$/$&@=�� – autorských i profesných – P_� záznamov

V rámci :*:&*�=�$B*��%( $ %3*)+%( )*++�'/* bolo v roku 2012 vydaných R
bibliografií.
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Na základe požiadaviek používateľov boli �>;&+%+< 1 �>'���A��&'�< ��'��"+<

3�/$#+0�> #amerané na využívanie štandardov v knižniciach a poskytovanie iných
služieb

Úsek regionalistiky a bibliografie sa aktívne podieľal aj na príprave a uskutočnení
kultúrnych aktivít (výstavy, besedy s regionálnymi autormi) a pravidelne mesačne
aktualizoval informačné panely pre verejnosť na oddelení odbornej literatúry a v
rodinnej knižnici /ÚKIS/.

E/ 9�%#%+/!�*$ �+*2+*�% � "<3*!� 

Činnosť knižnice bola prezentovaná aj v �+* ��+0���" )$'�;*'% �<�$ M �<"$
H��)%+�$ 2�;+%( �+*2+*�% �$/$:!+>$ M )&!+�� �=�� `�I%��%+%(
Rešerš ”KAB v ústrednej a regionálnej tlači – rok 2012 tvorí prílohu

	� ���8���5 � 9�.�8
��5 I�

��7

��� "%/�3*��> �*$3* $ ����3*+�(% P� �+*2+0� � �%=*@+%-
1 regionálnu
2 mestské
13 obecných knižníc s profesionálnym knihovníkom
44 obecných knžníc s neprofesionálnym knihovníkom

�%/�3*��! $ ;��$3%+'�! )*++�', :�&$ � ���� ���� ��*%+/��$+! +$("a +$:

- koordináciu a kooperáciu s verejnými knižnicami v novozámockom regióne na
základe zmluvy so starostami OÚ o poskytovaní metodickej pomoci a odborných
služieb,metodické návštevy a konzultácie s cieľom zlepšenia služieb a činnosti
knižníc.

- rozborovú, analytickú a prieskumovú činnosť (výkazy, dotazníky, štatistické údaje
a ankety) – analýza a rozbor pre SNK, MK SR a pod.

- poskytnutie aktuálnych legislatívnych dokumentov a vzorových základných
materiálov ako (Zriaďovacia listina, Knižničný a výpožičný poriadok obecných
knižníc) a pod.



- štatistické výkazníctvo za rok 2012 ( MsK, prof. a neprof. knižníc) – prechod na
elektronické spracovanie- vysvetľovanie a usmerňovanie obecných knižníc

- využívanie elektronického zasielania informácií

Hlavný dôraz v metodickej činnosti bol venovaný revízii a očiste KF v obecných
knižniciach na základe vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z. z. a písaniu projektov a
vzdelávaniu nových obecných knihovníkov, ako i zavádzanie štandardov do praxe
knižníc.
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Poskytovala sa aktívna pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí, výstav
v obecných knižniciach� Pokračovalo sa v budovaní archívu a fotoarchívu knižníc
v metodickej pôsobnosti. V obecných knižniciach novozámockého regiónu sa ��"%+$
�+* ��+0��� uskutočnila v obciach Svodín, Zemné a Michal na Žitavou.

Zo strany metodického pracoviska bola poskytnutá odborná pomoc knihovníkom
regiónu aj pri vypracovaní projektu. Z T ;�3$+�� ;��(%�/�� na dotáciu z Grantu MK
SR bolo C';%A+�� S – Šurany, Maňa, Veľký Kýr a 2 Tvrdošovce.

Aj knižnice v regióne postupne prechádzajú na automatizovaný systém spracovania
knižničného fondu. Využívajú systém KIS MaSK.

K zlepšeniu práce obecných knižníc nemalou mierou prispela osobná účasť
metodičky KAB na kultúrnych podujatiach v jednotlivých obciach ako aj koordinácia
knižničných darov pre obecné knižnice.
.�� ����
Počet uskutočnených metodických návštev: 13
Počet uskutočnených metodických konzultácií: 329

KAB sa v roku 2012 prihlásila do projektu BENSCHMARKING KNIŽNÍC ČR A SR.

	�� ���.�
��5���� �Q�������5��� �
���
���� 	���	
� M *+B��"$)+< /%� +�&@=*%

Ťažiskové úlohy v tejto oblasti boli v roku 2012 zamerané na:

- prácu v knižničnom software DAWINCI vo všetkých moduloch (katalogizácia,
výpožičné služby, bibliografia), P�_� krát bol využitý �+&*+% �$/$&@= �+*2+*�%

- sústavné skvalitňovanie prístupu k vonkajším informačným zdrojom M
	.6
J �
�.
�, ��N1 prístupov používateľov

- počet návštevníkov UUU� '/�!+�> ��� bol �N �__
- využívanie e-mailovej pošty v komunikácii s inštitúciami
- prácu v elektronickom bankovníctve (štátna pokladnica, internet banking)



�� �$+� �+*2+*)+�� #:*%��� sa od roku 2008 darí zabezpečiť vďaka grantu MK
SR projektom „Elektronická ochrana KF“, pre výpožičné oddelenia v oboch budovách.
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9�0'/�; +$ *+/%�+%/ majú všetci odborní pracovníci, jednotlivé útvary knižnice –Odd.
odbornej literatúry (OOL), Útvar knižnično-informačných služieb, bibliografia,
personalistika, technik siete, ekonóm , riaditeľ a všetci majú vlastné e-mailové adresy,
ochrana elektronických informácií je zabezpečená aktualizovanými antivírovými
programami.
V roku 2012 sprístupnila knižnica V� K� pripojenia pre používateľov v priestoroch
oddelenia odbornej literatúry .

	��� �8��.
� 	�8�5	�
��
�
��
��� � �9����	5 I�
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�

1H C)$', +$ �3:��+�� '%"*+!��� :

* Čítanie mládeže v SR – výskum čítania vo veku 13.- 19.rokov
/ SAK/

*Biblioterapia a jej využitie v knihovníckej praxi
/SSK, CVTI/

*Dni detskej knihy 2012
/PK Poprad/

*Benchmarking v slovenských knižniciach
/SNK/

*Účelná propagácia – tvorba pozvánok a plagátov
/KOS Nitra/

*Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach
a špecifické požiadavky používateľov v období hospodárskej krízy

/ŠVK BB, SNK,SSK, SAK/

*E- kniha, nová výzva pre knižnice
/KK Nitra/

*Odborný seminár hudobných knihovníkov
/UK Bratislava/



*Možnosti využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižníc
/KJF Trnava, UK Trnava,SAK,SSK/

*50 rokov zvukovej knihy
/ SKN M. Hrebendu v Levoči/

*Dodržiavanie štandartov pre informačné systémy verejnej správy
/ÚNSK NR/
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*Konferencia KNIŽNICE 2012
/ SAK, SSK, SNK/

*Ako financovať projekty v kultúre ?
/KKB Slovensko, ÚNSK/

*Marketing kultúrneho dedičstva v kontexte konkurencieschopnosti v cestovnom
Ruchu. Medzinárodná konferencia.
/ NSK, UKF Nitra/

*Odborný seminár s Györi
/ Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku, Župná knižnica Györ/

*Komunitná knižnica VI. Aké podmienky majú seniori na aktívne starnutie v EU?
/Úrad vlády SR, ZMOS, Knižnica Vranov nad Topľou a Banská Bystrica /

*Deti v sieti
/ KOS Nitra/

*Seminár „ Partnerské knižnice NR SR“
/Kancelária NR SR, Parlamentný inštitút /

*Seminár k roku seniorov
/ SNK/

* SVOP – seminár pre užívateľov systému DAWINCI
/ SVOP /

�H ��=$+*#��$+*% �3:��+�� '%"*+!���

\�$��%/*+= $ B*�%"+! ;�&*/*�$ �+*2+0� M ��$('�� �3:��+� '%"*+!�
H spolupráca s KP SSK NitraH

1H �3:��+< A��&%+*$ $ '%"*+!�% %��+�"*���� ;�$���+0��� v súvislosti
s aktuálnymi zmenami v účtovníctve a personalistike

b) �
��
��� � �9����	5 I�

��7

KAB sa aktívne zapája do práce odborných stavovských knihovníckych organizácií,
SSK a SAK, platí členské poplatky s povolením zriaďovateľa, zúčastňuje sa podujatí
nimi organizovaných ako aj odborných vzdelávacích podujatí SNK v Martine.



Mgr. Ľubica Červená je predsedníčkou Krajskej pobočky SSK za Nitriansky región.
Pobočka zorganizovala v spolupráci s knižnicou v apríli 2012 krajský �3:��+�
'%"*+!� Marketing a firemná politika knižníc.
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cF "%3#*+!��3+! E�%# �$+*)+!F �+*2+*)+! ';�&�;�!�$

Spolupráca pri organizovaní spoločných podujatí a výmene skúseností ,
v rámci cezhraničnej spolupráci so Župnou knižnicou Györ a Tatabánya ako aj
s Knihovnou B.B. Buchlovana Uherské Hradište.
Nadviazali sa kontakty aj s Mestkou knižnicou Tábor / ČR/- partnerským mestom
Nových Zámkov.

	���� 9.�6���� Z.�
��� ����.��9�I��	� �8.�6�
�9�
��.�
Z

KAB pre rok 2012 rozpracovala alebo pokračovala v nasledovných projektoch:

9���$)�(C�% ;��(%�/>

�F 	.6
J �
�.
� 	 �
��
������
(štrukturálne fondy – MK SR a SNK Martin)

�F 9.�6�� 9�.�
.��5 �
��
��� 
. �.
(pokračovanie projektu v spolupráci s SNK, občianskym združením –
Združenie pre lokálnu demokraciu a Nadácia Matra Holandské
kráľovstvo)

3F ���� M 8����5�� �� �	��	6 ���I� ���.�
����
�
K�.��G
� �8.�6

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

NF �
��� 	�
 !
(projekt samoobslužném knižnice na kúpalisku Štrand)

/MsÚ Nové Zámky/

.%$&*#!�*$ +���� ;��(%�/�� +$ ��� ����



1) �X�� �� 8� �
��
�����9.Yb �� 
���ccc
(cyklus netradičných podujatí pre deti)

/MsÚ Nové Zámky/ 900,- €

-20-

2)��8.
5 �
��
���
(projekt nákupu techniky PC)

/ MK SR 2.1/

3) �
��� 	 ��	�� M ��	�� 	 �
��5��
(projekt doplňovania knižného fondu)

/ MK SR 2.5/ 4 000,- €

�*"� ;&!+�-

5) .�	
��7 X�
�Y 9. �
��.�	 (Nadácia Orange)
6)Program�5.�I(akvizícia maď.lit. – MR Kello) 800 000 HUF
7)Projekt cezhraničnej spolupráce (NSK) ( spolupráca s Knižnicou
J.Szinnyeiho v Komárne)

8)��&/C�+% ;���$#> ���� (MK SR) 500,-€

9�#+!"�$- 	A%/�> ;��(%�/> ���%" )� 1� $ S�� :�&* C';%A+< $ B*+$+)+% ;�3;��%+<�
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6XY 9�89�.�	����� �
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Vojenský historický ústav
Národná rada SR
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Rotari international
Castle school, jazyková škola – Mgr. Attila Gálik
A-Z Print – tlačiareň Nové Zámky, O. Berta
Vydavateľstvo Fragment
Vydavateľstvo Kalligram
Artcentrum Hurbanovo, o.z.
Anonímni alkoholici
Richard Horváth
Alexander Šuba
Norbert Kovačic
Ladislav Jacko



Individuálni darcovia kníh
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1. TV NZ
2. Castrum Novum, Nové Zámky
3. Nitrianske noviny MY – Naše novosti, Nové Zámky
4. Slovenský rozhlas
5. Új Szó

�d�.��8
� � �.Z�
��5��� 9.5� 9.��
��������

$H .��8
� � �.Z�
��5��� 9.5�-

Riadenie a organizácia práce v knižnici prebiehala v rámci Plánu činnosti na rok
2012, ktorého plnenie bolo pravidelne hodnotené na poradách vedenia a pracovných
poradách zamestnancov. Sledoval sa vývoj služieb KAB, doplňovanie KF, úroveň
odbornej práce a kultúrno-výchovnej činnosti.
Dôraz sa kládol na dokončenie automatizácie a retrokonverzie KF a využívanie
elektronických databáz, prioritnou ťažiskovou úlohou bola práca v software
DAWINCI a
Retrokonverzia KF.
Vedenie KAB úzko spolupracovalo so ZO OZ pri tvorbe a využití sociálneho fondu
a plnenia záväzkov Kolektívnej zmluvy a jej aktuálnych doplnkov v roku 2012,
v súlade s ustanoveniami ZP, OBP a zákona o Výkone práce vo verejnom záujme,
valorizácii mzdových prostriedkov, odmeňovaní zamestnancov.

:H 9.��
5�
� �����7

Počet pracovníkov KAB v roku 2012 bol 20, priemerný vek 49,8 rokov. Pracovný
kolektív KAB tvorí stabilný tím zamestnancov s odbornou praxou. 16 zamestnancov
vykonáva knihovnícke činnosti. 11 zamestnancov má stredné odborné knihovnícke
vzdelanie, 4 pracovníci stredné odborné ekonomické vzdelanie, 3 pracovníci iné
stredné odborné vzdelanie a 2 pracovníčky vysokoškolské vzdelanie humanitného
neknihovníckeho smeru,



Podotýkame, že v trvalom pracovnom pomere nemáme zamestnaných zamestnancov
s robotníckymi profesiami, tieto činnosti zabezpečujeme dohodami o pracovnej
činnosti. V roku 2012 sme z ÚPSVaR získali 1 pracovníka na aktivačné práce.

ROZBOR HOSPODÁRENIA TVORÍ SAMOSTATNÚ ČASŤ VYHODNOTENIA
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c/ b�`X� ����	��� �
��
��

1. zapojenie KAB do projektu BENCHMARKING KNIŽNÍC

2. spracovanie podkladov / dotazníkov/ ku konferencii KNIŽNICE 2012:
* dotazník Knižnično – informačné služby
* dotazník Výstavba, rekonštrukcia a vybavenie budov knižníc
* dotazník Elektronická a fyzická ochrana knižničných fondov
* dotazník Informačné zdroje pre knižnice
* dotazník Rozvoj ľudských zdrojov

3.spracovanie dotazníku Dotazník spolupráce pre RRA / Regionálnu rozvojovú
agentúru / Topoľčany

4. zbierka detských kníh M vecný dar do Báčskeho Petrovca / org. UNSK /
odovzdaných bolo 305 kníh

d/ 9.5� ���
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1.Z hygienických dôvodov bola svojpomocne realizovaná maľovka časti
priestorov KAB /po 10 rokoch / Materiál bol čiastočne získaný
sponzorsky.

2.Výmena poškodenej časti PVC na oddelení odbornej literatúry. Materiál
aj práca boli dodané sponzorsky.

3.Z bezpečnostných dôvodov bola uskutočnená výmena vchodových
dverí / na náklady majiteľa budovy/
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Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch nie je správcom žiadneho
nehnuteľného majetku vo vlastníctve NSK.
Knižnica sídli v dvoch budovách v prenajatých priestoroch. Piestorová situácia je
prioritným problémom a vyžaduje urýchlené riešenie.
Sídlo knižnice je v budove Allianzu – Slovenskej poisťovne a.s. a (okrem oddelenia
odbornej literatúry) na ploche 759,63 m2 na prízemí a prvom poschodí budovy a nie je
možné zabezpečiť bezbariérový prístup používateľov, čo je častým terčom kritiky zo
strany návštevníkov knižnice. Prenájom a prevádzkové náklady dosiahli v roku 2012
29 857,68 € a každoročne sú navýšené o mieru inflácie. Budova bola kompletne
zrekonštruovaná v roku 2002.

-23-
Oddelenie odbornej literatúry je od roku 1972 umiestnená v budove Mestského

úradu v Nových Zámkoch na prízemí na ploche 181,44 m2 (plochu zväčšuje vytvorená
galéria po obvode stien). Nájomná zmluva sa nezmenila od roku 1993, nájomné ročne
činí 1 506 €. Rekonštrukcia a vytvorenie galérie s cieľom zväčšenia priestoru sa
uskutočnila v rokoch 1996-1998.

Nakoľko sa priestory oddelenia odbornej literatúry nachádzajú na prízemí
s priamym vchodom z ulice sú debarierizované, okrem hornej galérie na obvode stien.

Knižnica nemá žiadne pobočky na území mesta.
Uvedené priestory knižnice veľkosťou, členením a prístupovými bariérami
nezodpovedajú moderným trendom v sprístupňovaní knižničných fondov pre
používateľov knižnice, z tohto dôvodu bol do Koncepcie kultúry NSK na roky 2008 –
2013 zahrnutý nákup budovy knižnice, ktorý sa ani v roku 2012 nezrealizoval.

Zostávajúcim najväčším problémom, ktorý vyžaduje riešenie, je potreba získania
dôstojného umiestnenia knižnice v centre mesta .

Spracovala Mgr. Ľubica Červená
riaditeľka
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