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I. HLAVNÉ CIELE, ÚLOHY A ZMENY
V ŽIVOTE KNIŽNICE

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch v zmysle Zriaďovacej listinya jej dodatkov vydanej Nitrianskym samosprávnym krajom aj v roku 2014poskytovala čitateľskej verejnosti komplexné knižnično-informačné služby.Hlavným poslaním Knižnice Antona Bernoláka (ďalej len KAB) v hodnotenomobdobí bolo budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu nanosič informácií, poskytovať používateľom knižnično-informačné služby azabezpečovať občanom prístup k informáciám.V rámci plnenia svojej nadobecnej funkcie knižnica metodicky usmerňovalačinnosť 60 knižníc v regióne.Úlohy knižnice určuje od 1. 7. 2000 Zákon o knižniciach č. 183/2000 Z.
z., Manifest verejných knižníc prijatý UNESCOM a Zriaďovacia listina Knižnice
Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.Činnosť KAB koncepčne tiež vychádza z hlavných zámerov a priorít určených
Koncepciou rozvoja kultúry NSK na roky 2008-2015.Primárnym poslaním bola podpora vzdelávania a rozvoja kultúry v regióneuchovávaním, sprostredkovaním a sprístupnením kultúrneho dedičstvaobsiahnutého v literatúre, tlači a v špeciálnych dokumentoch v súlades demokratickými ideálmi.Knižnica plnila tiež funkciu mestskej knižnice v meste svojho sídla, čím sazačlenila do jej infraštruktúry a svoje služby poskytovala predovšetkým jejobyvateľom.
V roku 2014 KAB v Nových Zámkoch zamerala svoju činnosť na:

1. Organizané zabezpečenie interiérových úprav nových priestorov, doktorých sa presťahovalo odd. odbornej literatúry z dôvodu výpovedenájmu zo strany Mestského úradu Nové Zámky.
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3. Plnenie hlavných knižničných ukazovateľov (základné knižnično-informačnéslužby).3. Vytváranie a posilňovanie čitateľských návykov detí a snahu o zvyšovaniepočtu používateľov KAB prostredníctvom kultúrno-edukačných aktivít.4. Podporu celoživotného vzdelávania a rozvoja kreativity občanov regiónu./ Doplňovanie fondu knižnice najmä odbornou a detskou literatúrou ako ajpôvodnou tvorbou zakúpené z finančných prostriedkov grantu MK SR a dotácieod zriaďovateľa/.5. Prácu s handicapovanými, sociálne slabšími a staršími používateľmi,humanizácia činnosti knižnice, individuálny prístup k ich kultúrnym avzdelávacím potrebám.* KAB je pobočkou Slovenskej knižnice pre nevidiacichM. 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/6. Podporu činnosti záujmových klubov zriadených pri KAB.7. Automatizáciu a elektronizáciu pracovných postupov v knižničnom softwareDawinci vo všetkých moduloch.8. Doplňovanie, uchovávanie a sprostredkovanie knižničných fondov elektro-nickou formou v software Dawinci.
9. Rozvíjanie dialógu medzi kultúrami národa a národnostných menšín ajnetradičnými kultúrnymi aktivitami v multikultúrnom prostredí, spoločnenajmä so Spolkom maďarských spisovateľov na Slovensku, Maticou slovenskoua ďalšími občianskymi združeniami.10. Podporu rozvoja informačnej a počítačovej gramotnosti občanov prístupomk vonkajším informačným zdrojom a transformovanie sa knižnice na komunitnécentrum informácií a využívanie partnerstva s Parlamentnou knižnicou NR SR.11. Rozvíjanie vzťahov vzájomnej koordinácie a kooperácie s knižnicami, orgánmištátnej správy, samosprávy, kultúrnymi zariadeniami, cirkvami, občianskymizdruženiami, vydavateľstvami, médiami, podnikmi, podnikateľmi a priaznivcamiknižnice v regióne i mimo neho s cieľom zviditeľniť knižnicu a získať sponzorskézdroje. 4-



12. Podieľať sa na spoločných cezhraničných, edičných a vzdelávacích aktivitácha nadväzovanie nových kontaktov a partnerstiev s knižnicami Župy Komárom -Esztergom , Župnou knižnicou v Györi a Knihovnou B.B. Buchlavana v UherskomHradišti a Městkou knihovnou Tábor.13. Zvyšovanie imidžu knižnice vhodnou medializáciou a propagáciou služieb ačinnosti knižnice, počas celého roka, no najmä v mesiaci knihy a v priebehu15.Týždňa slovenských knižníc – „Knižnice pre všetkých“.14. Získanie mimorozpočtových zdrojov z grantu MK SR prostredníctvomprojektu: SVET KNÍH15. Získanie mimorozpočtových zdrojov z MsÚ na aktivity knižnice.
Rok 2014 sa v KAB niesol v znamení :* 70. výročia začiatku deportácie židovského obyvateľstvana južnom Slovensku* 95. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

15. Týždňa slovenských knižníc ako i rozvoja kultúrnych aktivít, ktorýchcieľom bol kultúrno-edukačný a informačný rozvoj obyvateľov novozámockéhoregiónu a kontinuálne začlenenie do stredoeurópskeho kultúrneho kontextu.
II. VZÁJOMNÉ VZŤAHY

KOORDINÁCIE A KOOPERÁCIE

boli v priebehu roka 2014 zamerané na spoluprácu :

*s regionálnymi verejnými knižnicami a Krajskou knižnicou
Nitrianskeho regiónu pri:- výmene knižničných jednotiek- výmene vydaných publikácií- spoločnom vzdelávaní knihovníkov v rámci Krajskej pobočky SSK
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*so Slovenskou národnou knižnicou v Martine
a Parlamentnou knižnicou NR SR v Bratislave pri:- pokračovaní v projekte „Partnerská knižnica NR SR“- koordinácii metodickej a bibliografickej činnosti- ďalšom vzdelávaní pracovníkov knižnice účasťou na odborných seminároch
*s orgánmi štátnej správy a miestnych samospráv naša
knižnica spolupracovala pri:- organizovaní kultúrno-vzdelávacích aktivít- získavaní mimorozpočtových finančných zdrojov- zabezpečovaní metodickej pomoci a odborných služieb obecným a mestskýmknižniciam v regióne
*s odborom organizačným – referátom kultúry Mestského
úradu pri:- organizovaní kultúrnych aktivít pre deti z MŠ a ZŠ v meste
s kultúrnymi zariadeniami, cirkvami, občianskymi zdru -
ženiami, nadáciami, vydavateľstvami, médiami, podnikmi
a podnikateľmi ako i priaznivcami knižnice v regióne pri:- organizovaní a spoluorganizovaní kultúrnych podujatí a aktivít preobčanov ( najmä MO MS, Spolkom maďarských spisovateľov naSlovensku, MsKS, Združením spotrebiteľov, Nadáciou prevzdelávanie mládeže, Slovenskou úniou nevidiacich, Slovenskýmnárodným strediskom pre ľudské práva, Jednotou dôchodcov,Kanceláriou NRSR, AZ PRINT,OZ PARADOX... )- propagácii služieb a činnosti knižnice

*s knižnicami v zahraničí (MR a ČR) pri:- spoločných kultúrno-edukačných aktivitách a výmene skúseností najmä voblasti komunitnej činnosti knižníc, regionalistiky a automatizácie aexkurziách
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III. ZÁKLADNÉ ĆINNOSTI KNIŽNICE

A/ KNIŽNIČNÝ FOND

A.1. Zhromažďovanie a spracovanie knižničných dokumentov
s prihliadnutím na regionálne zázemie KAB v súlade so vzdelávacou
funkciou knižniceKoordináciu tejto činnosti uskutočňoval Útvar knižnično-informačných fondovpodľa Zásad doplňovania, spracovania KF v spolupráci s akvizičnou komisiouKAB:
- z projektu MK SR SVET KNÍH
- z knižných darov vydavateľstiev (Kaligram, Legenda, AZ PRINT,...), nadácií,priaznivcov a podporovateľov knižníc
- projekt Márai - Maďarsko- z vlastných zdrojov- z príspevku zriaďovateľa
Financovanie nákupu knižničného fondu:Grant MK SR: 6 400,-€Dotácia NSK : 4 000,-€/spolufinancovanie + účelová dotácia/Vlastné zdroje: 1 416,-€
SPOLU: 11 816,-€

KAB dlhodobo zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov na činnosť, pretonákup realizovala až po schválení projekt MK SR SVET KNÍH / 6 400 € projekt +1000 € spolufinancovanie./Vecné vyhodnotenie projektu tvorí prílohu vyhodnotenia 2014/.V októbri 2014 získala účelovo, na nákup knižného fondu, ďalších 3 000 € odzriaďovateľa.V snahe čo najefektívnejšieho využitia finančných prostriedkov sa nákup KFrealizoval prioritne priamo od vydavateľov s využitím rabatov ( 10% - 50 %z ceny) .
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A.2. Uchovávanie a sprístupnenie knižničných dokumentov používateľomV priebehu roka sa pokračovalo v automatizácii knižničných procesovspracovaním nových prírastkov knižného fondu v software DAWINCI. V roku2014 bolo zapísaných do elektronického katalógu 2414 knižničných
jednotiek, z toho 1385 získaných kúpou.
/Prehľad – tabuľky sú v prílohe /Na webovej stránke KAB www.abkniznica.sk je pre používateľov sprístupnený
on-line katalóg knižničných zbierok.V súčasnosti je celý knižničný fond skatalogizovaný v elektronickej formea prekonvertovaný do softwaru DAWINCI.Používatelia využívajú on-line katalóg na oddelení odbornej literatúry ako aj naútvare knižnično-informačných služieb.

Počet vyradených dokumentov: 0
Počet odoberaných periodík :61

B/ KNIŽNIČNO – INFORMAČNÉ SLUŽBYIndividuálna práca s používateľmi knižničných služieb sa aj v hodnotenomobdobí realizovala výpožičnou, bibliograficko-informačnou a rešeršnou službous cieľom sprístupniť a poskytnúť záujemcom všetky dostupné informáciediferencovane podľa ich potrieb, záujmovej orientácie, veku, jazykových znalostí,sociálnych faktorov.
Výpožičné služby sa realizovali elektronicky v knižničnom software
DAWINCI.Na webovej stránke KAB – www.abkniznica.sk je sprístupnené konto čitateľa, cezktoré je možné zarezervovať literatúru.Výpožičné služby boli realizované v zmysle platného výpožičného poriadku –
zápisné na 1 fiškálny rok-pre dospelých používateľov bolo 4 €- pre detských používateľov a seniorov do 70 rokov 2 €- pre ZŤP a seniorov nad 70 rokov zdarma
Knižnično-informačné služby sa poskytovali na miestach obsluhy:1/ Oddelenie odbornej literatúry2/ Útvar knižnično-informačných služieb v tom ("Rodinná knižnica“ )3/ Úsek bibliografie a regionalistiky4/ Miesto obsluhy - Penzión pre seniorov VEK NÁDEJE-8-
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Knižnica bola pre verejnosť otvorená aj v sobotu od 8°° do 14°° hod.,v pondelok od 13.00 do 18.00 a v ostatné dni v týždni od 9°° do 18°° hod.(vletných mesiacoch júl - august do 17°° hod.)Počet prevádzkových hodín knižnice pre verejnosť je 47 hodín týždenne.Knižnica nemá žiadne pobočky na území mesta Nové Zámky iba miesto obsluhyv Penzióne pre seniorov VEK NÁDEJE s počtom prevádzkových hodín 8 týždenne/ utorok/.
STRUČNÉ HODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOVV porovnaní s rokom 2013 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:UKAZOVATEĽ 2013 2014 ROZDIELPOUŽÍVATELIA 3141 3269 128z toho deti do 15rokov 1045 1242 197VÝPOŽIČKY 186 593 152771 -33822NÁVŠTEVNÍCI 28677 19870 -8807KULT.-EDUKAČNÉ 420 440 20
- z toho inf. výchova 16 27 11
NÁVŠTEVNÍCI
PODUJATÍ 8007 9559 1552
MVS - iným knižniciam 15 20 5
MVS - z iných knižníc 482 381 -101

Z toho MMVS 7 4 -3
BIS 3 188 3842 654
REŠERŠE 91 61 -30

a/ POUŽÍVATELIANapriek tomu, že oddelenie odbornej literatúry bolo, z dôvodu sťahovania,5 týždňov zatvorené, podarilo sa zvýšiť počet používateľov o 128.Ide o čitateľov, ktorých KAB získala zintenzívnením spolupráce so ZŠ.Výsledkom uvedeného snaženia bolo zvýšenie počtu detských čitateľov o 197.Služby knižnice ,ako v ostatné roky, aj v roku 2014 využívali aj používatelia so
špeciálnymi potrebami – zrakovo, telesne a mentálne postihnutí, ale aj seniori.V priebehu roka knižnicu pravidelne navštevovali deti zo Špeciálnej školy, z OZÚSMEV, ženy z OZ IRIS,... Pomerne početnú skupinu používateľov tvoria seniori .Knižnica mámiesto obsluhy v penzióne pre seniorov VEK NÁDEJE, kde jeregistrovaných 50 používateľov. -9-



b/ VÝPOŽIČKYKAB v tomto ukazovateli zaznamenala v roku 2014 pokles výpožičiek
o 33 822. Jednou z príčin bola skutočnosť, že odd. odbornej lit. bolo, z dôvodusťahovania, 5 týždňov zatvorené.
c/KULTÚRNO – EDUKAČNÉ PODUJATIAV roku 2014 knižnica realizovala 440 podujatí čo je o 20 viacako v roku 2013. Zvýšil sa tiež počet hodín inf. výchovy o 11.Počet návštevníkov na podujatiach bol 9 559, čo je o 1 552 viac akov predchádzajúcom roku.
d/NÁVŠTEVNÍCI KNIŽNICEV roku 2014 navštívilo knižnicu 19 870 používateľov , čo je o 8 807menejako v predchádzajúcom roku. Ako dôvod môžeme uviesť zatvorenie odd.odbornej lit. na 5 týždňov / sťahovanie/ a sprístupnenie verejného internetuv období od augusta do konca októbra iba na 1 PC.
e/MVSV roku 2014 došlo k :

* zvýšeniu počtu MVS iným knižniciam o 5
* zníženie MVS od iných knižníc o 101Službu MVS knižnica poskytuje na odd. odbornej lit. a odd. beletrie.Zníženie počtu MVS ovplyvnila o.i. skutočnosť, že odd. odbornej lit.bolo, z dôvodu sťahovania, 5 týždňov zatvorené.

Okrem uvedených, využívali čitatelia tiež BIS, rešeršné a reprografické službyako aj možnosť zarezervovať si literatúru.Knižnica zaviedla, od konca roku 2011, novú službu – SMS
upomienky. Podstatne sa tým znížili náklady, zjednodušil sasystém upomienkovania.
C/ NAJVÝZNAMNEJŠIE KULTÚRNO-EDUKAČNÉ PODUJATIA

boli zamerané na:významné osobnosti literatúry a kultúry a zvyšovanie podielu knižnice navzdelávaní detí a mládeže ako hlavnej cieľovej skupiny, ale i výchovyk estetickému cíteniu, humanizmu, národnému povedomiu a zbližovaniujednotlivých etník v regióne a boja proti závislostiam, kriminalitea protispoločenským javom. -10-



V závislosti od finančných zdrojov a úspešných projektov najvýznamnejšiekultúrno-edukačných podujatia sa uskutočnili v Mesiaci knihy a najmä v 15.
Týždni slovenských knižníc – v termíne /31.3.2014 –6.4.2014/. Ich cieľombolo zviditeľňovanie knižnice prostredníctvom najrozmanitejších kultúrnychaktivít, v súlade s mottom „Knižnice pre všetkých“Podujatia boli v roku 2014 pripravované prioritne pre cieľové skupiny:1. deti a mládež2. seniori
Za najvýznamnejšie uskutočnené kultúrne aktivity knižnice v roku 2014
považujeme:* podujatia 15. Týždňa slovenských knižníc* kultúrno – vzdelávacie akcie venované70. výročia začiatku
deportácie židovského obyvateľstva na južnom Slovensku

* autorské besedy* Výstavy (profilové, jubilejné, výtvarné a foto) s dôrazom naosobnosti regiónu za účasti autorov
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*Literárny večer venovaný regionálnemu spisovateľovi
L. Holbaymu

FEBRUÁR
* Socha – svedok doby minulej (20.st) – výstava* Tréning pamäti pre seniorov* 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.TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC /31.3. – 6. 4. 2014/
* Výstava obrazov maliarky Heleny Steinerovej -
Škoppovej
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* Deň ľudovej rozprávky –podujatie venované P. Dobšinskému* Vznik a vývoj písma – cyklus interaktívnych prednášok predeti ZŠ* Stretnutie s H. Rusnákovou spojené s besedou o knihe
Čo nebolo v učebniciach dejepisu

* Krst knihy Valérii Osztatnej – Rytmus lásky* LITERÁRNY KLUB : Stretnutie so spisovateľkou Alenou
Kanásovou

APRÍL* 15.TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC /31.3. – 6. 4. 2014/
* Noc s Andersenom*Mám básničku na jazýčku – súťaž v prednese poézie detí MŠ
* M.R.Štefánik – beseda s historikom Mgr. MichalomKšiňanom,MAS,PhD., pracovníkom SAV* beseda so spisovateľkou Kristínou Falťanovou
* Beseda so spisovateľom Marekom Zákopčanom
* Beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou* Vítajte v Kráľovstve kníh a rozprávok pre deti MŠ-12-*Kto vie –odpovie –literárna súťaž pre deti* Výstava obrazov ODRAZY TIEŇOV – TIENE ODRAZOV IImaliarkyM. Holotovej-Bodnárovej
* Krst knihy Nora Olveckého Na krídlach lásky*LITERÁRNY KLUB: Stretnutie so spisovateľom Jozefom
Banášom

MÁJ
* SVETOVÝ DEŇ RODINY -podujatia pre rodiny / spoluprácas MsÚ/* Výstava kanadského fotografa Y. Dojca pod názvom : Last
folio – Čo zostalo* Čítajme si ... celoslovenský projekt Linky detskej istoty napodporu čítania* Podujatie realizované v spolupráci s OZ KULTKORZÓ –
Beseda s maďarskými spisovateľmi* LITERÁRNY KLUB: Autorský večer Milana Solníka pri
príležitosti 70. výročia narodenia
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JÚN
* Najkrajšie české a slovenské detské knihy – putovnávýstava Bibiany
* Žofia Bosňáková v literatúre- beseda pre študentov SŠ* Svetový deň životného prostredia – cyklus podujatí prežiakov ZŠ* Korunovácia Kráľa detských čitateľov –vyhodnoteniečitateľskej súťaže Veľkí a malí kamaráti čítajú
* LITERÁRNY KLUB : Ako ťa láska písať do veršov – literárnepásmo venované R. Čižmárikovi

JÚL - AUGUST
*KNIHY VON !!! –samoobslužná knižnica na kúpalisku Štrand
*Zažeň nudu spolu s nami – prázdninové aktivity pre deti

SEPTEMBER
* Cyklus podujatí pri príležitosti 70. výročia začiatku
deportácie židovského obyvateľstva na južnom
Slovensku:1. Holokaust v regionálnych dokumentoch – výstava2. Vyhodnotenie literárnej súťaže Stratení susedia – žili

medzi nami3. beseda na tému holokaust
* Som prvák a čitateľ- slávnostný zápis prvákov* Volali ste záchranku? – beseda s MUDr. Viliamom Dobiašom/ spolupráca s Slovenským červeným krížom/*LITERÁRNY KLUB: Beseda s operným spevákom Otakarom
Kleinom

OKTÓBER
* Strašidelná noc v knižnici – podujatie realizované v rámciMedzinárodného dňa knižníc
* Som prvák a čitateľ- slávnostný zápis prvákov* Na krídlach motýľa – výstava paličkovanej čipky/ spolupráca s Jednotou dôchodcov/* Anton Bernolák –regionálna osobnosť – prednáškaPre študentov PF UJS Komárno* LITERÁRNY KLUB: Literárny večer venovaný Karolovi
Strmeňovi -13-



NOVEMBER
* INDIA – krajina s príchuťou korenia – beseda a výstava* Vianoce, vianoce prichádzajú... – tvorivé dielne
* Detektív v knižnici – interaktívna hra pre žiakov ZŠ
* LITERÁRNY KLUB: Literárny večer venovaný ruskej poézii

DECEMBER
*Umelecké potulky študentov Gymnázia - výstava výtvarnýchprác študentov*Mikuláš v knižnici
*Čaro Vianoc – tvorivé dielne
*LITERÁRNY KLUB: Adventné posedenie s poéziou a koledami

KULTÚRNE PODUJATIA REALIZOVANÉ V SPOLUPRÁCI S INÝMI
INŠTITÚCIAMI:

SNK, SSK, SAK

Do knižnice- celoslovenská kampaň zameraná na propagáciu čítaniaa knižníc
UNICEF – Linka detskej istoty
Čítajme si...- maratón čítania – pokus o prekonanie rekordu v čítaní
SSK, vydavateľstvo Slovart
Noc s Andersenom – medzinárodný projekt
SAV – historický ústavM.R.Štefánik – beseda historikom Mgr. Michalom Kšiňanom, MAS,PhD.
Židovská náboženská obec- cyklus podujatí k 70. výročiu holokaustu
OSMIJANKO – nezisková org.
Čítajme s Osmijankom – čitateľská súťaž
MsÚ Nové Zámky
Svetový deň rodiny

-14-



AZ PRINT – vydavateľstvoCyklus prednášok Vznik knihy

ORTIS OMNIS,s.r.o.– vydavateľstvo
Autorské besedy so spisovateľkami :Kristínou Falťanovou

KLUBOVÁ ČINNOSŤ – KOMUNITNÉ AKTIVITY KNIŽNICEAj v roku 2014 pri KAB pôsobili 3 kluby, ktorých členovia sa podľa svojichzáujmových sfér podieľali na klubových kolektívnych podujatiach.
Literárny klub GENERÁCIE – organizoval pravidelné mesačné tematické večeryprózy a poézie, boli určené verejnosti a má za sebou už 20. ročné pôsobenie. Patrímedzi najlepšie na Slovensku.
Klub priateľov sci-fi Orion pravidelne organizoval pre priaznivcov prednášky,besedy a video-projekcie, a v decembri 2014 zavŕšil už 26. ročné pôsobenie.
Výtvarný klub pri oddelení odbornej literatúry aj v roku 2014 pracovals umenovednou literatúrou a organizoval pravidelné výstavky výtvarnej tvorbysvojich členov.
Propagácia podujatíPropragácia činnosti knižnice je realizovaná prostredníctvom:*webovej stránky knižnice*sociálnej siete FACEBOOK*pozvánok na podujatia*regionálnych médií
IV. ÚSEK BIBLIOGRAFIE A REGIONALISTIKY

Činnosť úseku bola v roku 2014 zameraná na:

* budovanie, sprístupňovanie a archiváciu regionálneho knižničného fonduv súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zázemím regiónu
Prírastok dokumentov do regionálneho fondu bol :

96 kníh
315 periodík /15 titulov /
9 iných dokumentov -15-



* koordináciu bibliografickej činnosti s KK v Nitre a SNK v Martine
*rešeršnú a bibliograficko-informačnú službu podľa požiadaviekpoužívateľov - poskytnutých bolo 13 rešerší a 97 BIS

* tvorbu bibliografických dát – články regionálneho
charakteru pre :

- regionálnu ročenku „Okres Nové Zámky v tlači” rok 2014,tvorba registrov -622 záznamov v systéme Dawinci* tvorbu personálnych katalógov – autorských i profesných –
307 záznamovV rámci bibliografickej a edičnej činnosti bolo v roku 2014 vydaných 5

bibliografií, 2 katalógy výstav a 1 zborník.Úsek regionalistiky a bibliografie sa aktívne podieľal aj na príprave auskutočnení kultúrnych aktivít (výstavy, besedy s regionálnymi autormi, hodinyinf. výchovy,…) a pravidelne mesačne aktualizoval informačné panely preverejnosť na oddelení odbornej literatúry a v rodinnej knižnici /ÚKIS/. V roku2014 úsek RaB pripravil 122 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 3 720
návštevníkov.E/ Prezentácia knižnice v médiách

Rešerš ”KAB v ústrednej a regionálnej tlači – rok 2014 tvorí prílohu

V. METODICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

KABmetodicky riadi a koordinuje 60 knižníc v regióne:1 regionálnu2 mestské13 obecných knižníc s profesionálnym knihovníkom44 obecných knižníc s neprofesionálnym knihovníkom
Metodická a poradenská činnosť bola v roku 2014 orientovaná najmä na:

- koordináciu a kooperáciu s verejnými knižnicami v novozámockom regióne nazáklade zmluvy so starostami OÚ o poskytovaní metodickej pomocia odborných služieb,metodické návštevy a konzultácie s cieľom zlepšeniaslužieb a činnosti knižníc.
-16-



- rozborovú, analytickú a prieskumovú činnosť (výkazy, dotazníky, štatistickéúdaje a ankety) – analýza a rozbor pre SNK, MK SR a pod.
- poskytnutie aktuálnych legislatívnych dokumentov a vzorových základnýchmateriálov ako (Zriaďovacia listina, Knižničný a výpožičný poriadok obecnýchknižníc) a pod.

- štatistické výkazníctvo za rok 2013 ( MsK, prof. a neprof. knižníc) –prechod na elektronické spracovanie - vysvetľovanie a usmerňovanieobecných knižníc
- využívanie elektronického zasielania informáciíHlavný dôraz v metodickej činnosti bol venovaný revízii a očiste KF v obecnýchknižniciach na základe vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z. z. a písaniu projektov avzdelávaniu nových obecných knihovníkov, ako i zavádzanie štandardov do praxeknižníc.Poskytovala sa aktívna pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí, výstavv obecných knižniciach. Pokračovalo sa v budovaní archívu a fotoarchívu knižnícv metodickej pôsobnosti. V obecných knižniciach novozámockého regiónu sa
výmena knihovníkov uskutočnila v obciach Veľké Lovce, Gbelce, Svodín,Kamenica nad Hronom a Michal nad Žitavou.Zo strany metodického pracoviska bola poskytnutá odborná pomocknihovníkom regiónu aj pri vypracovaní projektov. Z 16 podaných projektovbolo úspešných 11–MsK Štúrovo, MsK Šurany, OK Maňa, OK Palárikovo, OKTvrdošovce, OK Húl.

Aj knižnice v regióne postupne prechádzajú na automatizovaný systémspracovania knižničného fondu. Využívajú systém KIS MaSK.K zlepšeniu práce obecných knižníc nemalou mierou prispela osobná účasťmetodičky KAB na kultúrnych podujatiach v jednotlivých obciach ako ajkoordinácia knižničných darov pre obecné knižnice.
Rok 2014Počet uskutočnených metodických návštev: 10Počet uskutočnených metodických konzultácií: 95V roku 2014 sa do projektu BENSCHMARKINGKNIŽNÍC ČR A SR zapojili ajknižnice: MsK Štúrovo, OK Gbelce, OK Maňa, OK Palárikovo .
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VI. ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA A
TECHNICKÉ VYBAVENIE – informačné technológie

Ťažiskové úlohy v tejto oblasti boli v roku 2014 zamerané na:
- prácu v knižničnom software DAWINCI vo všetkých moduloch (katalogizácia,výpožičné služby, bibliografia), 4 831 krát bol využitý online katalóg

knižnice
- sústavné skvalitňovanie prístupu k vonkajším informačným zdrojom

VEREJNÝ INTERNET 1398 prístupov používateľov .Napriek tomu, že projekt SNK Verejný internet skončil v roku 2013,KAB v ňom pokračovala až do augusta 2014, kedy ho/z technických príčin/ukončila. Z dôvodu nedostatku vlastných PC poskytovala uvedenúslužbu iba na 1PC až do konca októbra, kedy získala od zriaďovateľa, pretento účel, 6 PC.
- počet návštev www. stránky KAB bol 31586 a počet navštívených stránokbol 258 642
- využívanie e-mailovej pošty v komunikácii s inštitúciami
- prácu v elektronickom bankovníctve (štátna pokladnica, internet banking)
- Od roku 2009 je KAB na Facebooku, kde priebežne, podobne ako na svojejwebovej stránke, zverejňuje všetko dôležité .

Ochranu knižničných zbierok sa od roku 2008 darí zabezpečiť vďaka grantuMK SR projektom „Elektronická ochrana KF“, pre výpožičné oddelenia v obochbudovách.
Prístup na internet majú všetci odborní pracovníci, jednotlivé útvaryknižnice –Odd. odbornej literatúry (OOL), Útvar knižnično-informačných služieb,bibliografia, personalistika, technik siete, ekonóm , riaditeľ a všetci majú vlastnée-mailové adresy, ochrana elektronických informácií je zabezpečenáaktualizovanými antivírovými programami.V roku 2012 sprístupnila knižnica WI FI pripojenia pre používateľovv priestoroch oddelenia odbornej literatúry .KAB má k dispozícii 36 PC. V roku 2014 knižnici ÚNSR zapožičal, pre potrebyverejného internetu, 8 počítačov.
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VII. ODBORNÉ VZDELÁVANIE,
KNIŽNICA A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ,

MEDZINÁRODNÁ KNIŽNIČNÁ SPOLUPRÁCA

a/ODBORNÉ VZDELÁVANIE

1/ účasť na odborných seminároch :
1.Budovanie korporátnej identity kultúrnej inštitúcie 21. storočia
-cyklus 4 seminárov/ Krajské osvetové stredisko Nitra/2.Knihovníci verejných knižníc/ Slovenská asociácia knižníc/3. Ochrana osobných údajov v knižniciach/ Slovenská asociácia knižníc /4.Riešenie konfliktných a záťažových situácií pri komunikácii s
problémovými čitateľmi/ SNK/
5.Knižnica – fyzické miesto s digitálnou ponukou/ UK Bratislava, CVTI, Veľvyslanectvo SRN /
6. NITLIB 2014/ KK KK Nitra, UK UKF Nitra, SPK Nitra, SSKK /
7.Základy tvorby projektov- 2 dňový workshop + e-learning/ Centrum vzdelávania neziskových organizácií financované z ProgramuŠvajčiarsko – Slovenskej spolupráce /
8. Stretnutie s prezidentkou IFLA Sinikka Sipila– organizátori:IFLA, SSKK a Fínske veľvyslanectvo na Slovensku9.Celoslovenský seminár Benschmaring verejnýchknižníc –organizátori: SNK, NKP Praha -19-



10.Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť
-organizátori: FF UK Bratislava, Univerzitná knižnica Bratislava, Spolokslovenských knihovníkov a knižníc
11.Operačný program celoživotného vzdelávanie
LEKTOR ĎALŠIEHO VZDELÁVANIAOrganizátor: Národný ústav celoživotného vzdelávania
12. Aktívna komunikácia v knižničnom prostredíOrganizátori: Knižný inštitút Budapešť , Spolkom maďarských knihovníkov naSlovensku, Knižnica A. Bernoláka Nové Zámky
13. Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc a poskytovanie
prvej pomociOrganizátor : KAB,SČK
2/ Odborné školenia a semináre ekonomických pracovníkov v súvislostis aktuálnymi zmenami v účtovníctve a personalistike.
b) KNIŽNICA A SPOLKOVÁ ČINNOSŤKAB sa aktívne zapája do práce odborných stavovských knihovníckychorganizácií - SSK a SAK, platí členské poplatky s povolením zriaďovateľa,zúčastňuje sa podujatí nimi organizovaných ako aj odborných vzdelávacíchpodujatí SNK v Martine.Mgr. Ľubica Červená je predsedníčkou Krajskej pobočky SSKK za Nitriansky kraj.Pobočka v r. 2014 zorganizovala pre knihovníkov Nitrianskeho kraja exkurziu doUniverzitnej knižnice v Ružomberku.c) MEDZINÁRODNÁ /CEZHRANIČNÁ/ SPOLUPRÁCAV prvom polroku 2014 KAB v rámci medzinárodnej spolupráce realizovala:

* s Maďarskom – účasť na odborných seminároch v MR:
1.Podpora čítania a čitateľských zručností detí - Tatabánya
2.Konferencia knihovníkov karpatskej kotliny –Csongrád/ 2 príspevky o činnosti KAB a knižníc regiónu Nové Zámky/3. výmena skúsenosti -20-



VIII. PROJEKTY, GRANTY, MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE, SPONZORINGKAB pre rok 2014 rozpracovala alebo pokračovala v nasledovných projektoch:
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
INFORMAĆNÉ ZDROJE(pokračovanie projektu v spolupráci so SNK Martin v rámcinárodnej licencie)

4) KNIHY VON !(projekt samoobslužném knižnice na kúpalisku Štrand)/MsÚ Nové Zámky/
Realizácia nových projektov na rok 20141) POZVÁNKA DO KNIŽNICE...(cyklus netradičných podujatí pre deti)/MsÚ Nové Zámky/ 1000,- €
2)MODERNIZÁCIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA KNIŽNICE(projekt nákupu techniky PC)/ MK SR 2.1/ nebol podporený3)SVET KNÍH(projekt doplňovania knižného fondu)/ MK SR 2.5/ 6 400,- €4) ĽUDOVÍT ŠTÚR – POKRAČOVATEĽ BERNOLÁKOVÝCH
JAZYKOVEDNÝCH SNÁH (personálna bibliografia)(projekt - vydanie publikácie)/MK SR 1.3 / nebol podporený-21-



MIMO PLÁNU5) KULTÚRNE POUKAZY 2014/MK SR / 30.-€6) JESEŇ ŽIVOTA PLNÁ POÉZIE(projekt zameraný na rozvoj činnosti Literárneho klubu GENERÁCIE)/ Orange – Zelená pre seniorov / nebol podporený7) KOGNITÍVNA AKTIVÁCIA SENIOROV(vzdelávací kurz pre knihovníkov)/ SAK – program Partnerstvo alebo spojme svoje sily 300 €/8) ProgramMÁRAI(akvizícia maď.lit. – MR Kello)197 nových kníh /podľa vlastného výberu/ v hodnote 1 281,73 €

10)DETSKÝ KÚTIK V KNIŽNICI-Nitrianska komunitná nadácia nebol podporený

VÝZNAMNEJŠÍ PODPOROVATELIA KNIŽNICE A SPONZORI

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Sociologický ústav SAV
Vojenský historický ústav
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Slovenská asociácia knižníc
Slovart
KALLIGRAM, spol. s. r. o.
McDonalds
Obec Maňa
Doc.Ing. Beličková Kornélia,PhD.
Ing. Tanja Podkinova – Letková
Orange,a.s.
Turancar,s.r.o

Individuálni darcovia kníh
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MEDIÁLNI PARTNERI1. TV NZ2. Castrum Novum, Nové Zámky4. Novinky3. Nitrianske noviny MY – Naše novosti, Nové Zámky4. Slovenský rozhlas5. Slovenská televízia
IX.RIADENIE A ORGANIZÁCIA PRÁCE

PERSONALISTIKA

a/ RIADENIE A ORGANIZÁCIA PRÁCE:Riadenie a organizácia práce v knižnici prebiehala v rámci Plánu činnosti na rok2014, ktorého plnenie bolo pravidelne hodnotené na poradách vedeniaa pracovných poradách zamestnancov. Sledoval sa vývoj služieb KAB,doplňovanie KF, úroveň odbornej práce a kultúrno-výchovnej činnosti.Jednou z prioritných úloh v roku 2014 bolo presťahovať odd. odbornej
literatúry do nových priestorov z dôvodu výpovede nájmu zo strany MsÚa s tým súvisiace činnosti:*február – verejné obstarávanie*marec – úprava nových priestorov*apríl – sťahovanie odd. (organizačné a personálne /brigádnici –dobrovoľníci /zabezpečenie)*máj – vyraďovanie a likvidácia prebytočného majetkuV súvislosti so sťahovaním bolo oddelenie odbornej lit. 5 týždňov zatvorené.Z estetických a hygienických dôvodov ,v mesiaci jún, bola obnovenámaľovkav spoločenskej sále KAB. Maliarske práce sponzorsky realizovali žiaci SOŠstavebnej v Nových Zámkoch v rámci odbornej praxi.Vedenie KAB úzko spolupracovalo so ZO OZ pri tvorbe a využití sociálnehofondu a plnenia záväzkov Kolektívnej zmluvy a jej aktuálnych doplnkov v roku2014, v súlade s ustanoveniami ZP, OBP a zákona o Výkone práce vo verejnomzáujme, valorizácii mzdových prostriedkov, odmeňovaní zamestnancov.-23-



b/ PERSONÁLNA OBLASŤPočet pracovníkov KAB v roku 2014 bol 22. Pracovný kolektív KAB tvorístabilný tím zamestnancov s odbornou praxou.Priemerný vek zamestnancov bol 48 rokov z toho knihovníkov 46.
ROK 2014
KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV
Celkový počet zamestnancov vo fyzických osobách 22z tohozamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti
Počet dohodárov 5
Vzdelanostná úroveň zamestnancov (bez dohodárov)počet zamestnancov s VŠ vzdelaním II. stupňa 4počet zamestnancov s VŠ vzdelaním I. stupňa 1počet zamestnancov so stredoškolským vzdelaním 17V trvalom pracovnom pomere nemáme zamestnaných zamestnancovs robotníckymi profesiami, tieto činnosti zabezpečujeme dohodami o pracovnejčinnosti.
V bol /od 3.2.2014/ prijatý, na dobu určitú /do 31.10.2014/, 1 zamestnanec nazastupovanie dlhodobo chorého odborného pracovníka.Knižnica v 1. polroku 2014 získala KAB pracovníka z Úradu práceformou dobrovoľníckej služby /§52/, ktorý bol zaradený na odd. odbornej lit/ pomoc pri sťahovaní /.V auguste 2014 uzatvorila KAB dohodu s Úradom práce, sociálnych vecí

a rodiny v Nových Zámkoch, na základe ktorej prijala 4 pracovníkov nadobrovoľnícku činnosť v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 v rozsahu 32 hodínmesačne.
Ekonomické ukazovatele:

2013 2014
Priemerná mzda 651 623
Mzdové náklady
Mzdové náklady 156 249 164 481
OON 6 536,52 6 185,37
SPOLU 162 785,52 170 666,37-24-



C/ ROZBOR HOSPODÁRENIAInformácie o hospodárení sú spracované v priloženom prehľade,doplnenom krátkym komentárom./ Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch...
je v prílohe/
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X. PRIESTOROVÉ PODMIENKY KABKnižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch nie je správcom žiadnehonehnuteľného majetku vo vlastníctve NSK.Knižnica sídli v dvoch budovách v prenajatých priestoroch. Sídlo knižnice jev budove Allianzu – Slovenskej poisťovne a.s. a (okrem oddelenia odbornejliteratúry) na ploche 759,63 m2 na prízemí a prvom poschodí budovy a nie jemožné zabezpečiť bezbariérový prístup používateľov, čo je častým terčom kritikyzo strany návštevníkov knižnice. Výška ročného nájomného je 24 597,- € .Budova bola kompletne zrekonštruovaná v roku 2002.Oddelenie odbornej literatúry bolo od roku 1972 umiestnená v budoveMestského úradu v Nových Zámkoch na prízemí na ploche 181,44 m2 (plochuzväčšuje vytvorená galéria po obvode stien). Nájomná zmluva sa nezmenila odroku 1993, nájomné ročne činí 1 506 €. Rekonštrukcia a vytvorenie galéries cieľom zväčšenia priestoru sa uskutočnila v rokoch 1996-1998.Z uvedenýchpriestorov sa oddelenie vysťahovalo v apríli 2014.Z dôvodu výpovede nájomnej zmluvy zo strany Mestského úradu v NovýchZámkoch jednou z ťažiskových úloh v roku 2013 bolo získanie náhradných
priestorov pre odd. odbornej lit. Po rokovaniach s MsÚ Nové Zámky a ÚNSKknižnica podpísala s MsÚ Nové Zámky zmluvu o nájme nebytových priestorovv budove AGRIS Nové Zámky o výmere 194,5m2 za nezmenenú výšku nájomného1 506.- € ročne. Objekt nie je debarierizovaný.Priestory, pre potreby knižnice, bolo nevyhnutné upraviť. Stavebné úpravyinteriéru realizovala firma Pavol Horváth HORMAL v Nových Zámkochv mesiacoch február a marec 2014. Náklady vo výške 22 808,-€ boli hradené zrozpočtu ÚNSK. V apríli 2014 sa oddelenie odbornej literatúry presťahovalo douvedených priestorov z budovy Mestského úradu Nové Zámky.

Spracovala Mgr. Ľubica Červenáriaditeľka



PRÍLOHY1.Porovnávacie tabuľky – knižničný fond 2011 -20142.Vecné vyhodnotenie projektu MK SR SVET KNÍH3.KAB v ústrednej a regionálnej tlači 20145.Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovanýchPohyboch na účtoch subjektu verejnej správy

-31-


	II.VZÁJOMNÉVZŤAHY
	KOORDINÁCIEA KOOPERÁCIE
	boliv priebehuroka2014zameranénaspoluprácu:
	*s regionálnymiverejnýmiknižnicamiaKrajskoukn
	Nitrianskehoregiónupri:
	III.ZÁKLADNÉĆINNOSTIKNIŽNICE
	IV.ÚSEKBIBLIOGRAFIEAREGIONALISTIKY
	* budovanie, sprístupňovaniea archiváciuregionál
	Metodickáaporadenskáčinnosťbolavroku20

	VII.ODBORNÉVZDELÁVANIE,
	MEDZINÁRODNÁKNIŽNIČNÁSPOLUPRÁCA
	X.PRIESTOROVÉPODMIENKYKAB



