
VEREJNÉ KNIŽNICE OKRESU GALANTA 2010 

1. Sieť knižníc 
Sieť knižníc v galantskom regióne tvorí 1 regionálna knižnica (Galantská 

knižnica) s dvomi pobočkami, 2 mestské knižnice (Sereď a Sládkovičovo), 6 
profesionalizovaných verejných knižníc (Horné Saliby, Jelka, Pata, Šoporňa, 
Trstice, Veľké Úľany) a 24 neprofesionalizovaných verejných knižníc. Počet 
verejných knižníc sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenil. V roku 2010 
boli evidované 3 stagnujúce knižnice. Obecná knižnica v Čiernom Brode 
nevykonávala činnosť z personálnych dôvodov, Obecná knižnica v Pustých 
Sadoch z priestorových dôvodov a Obecná knižnica v Jánovciach uvádza 
ako dôvod stagnácie prevádzkové dôvody. Svoju činnosť obnovila Obecná 
knižnica vo Veľkej Mači.  

Knižnice spolu 33 
z toho 

 regionálne knižnice 1+ 2 pobočky 
 mestské knižnice 2 
 obecné s profesionálnym prac. 6 

 obecné s neprofesionálnym prac. 24 

2. Knižničný fond 
V r. 2010 tvorilo knižničný fond verejných knižníc v galantskom regióne 

spolu 363.809 zv., čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles 
o 7.682 zv, (2,11%). Zvýšený úbytok fondu bol zapríčinený najmä vysokým 
úbytkom v Galantskej knižnici, ktorá v r. 2010 vyradila zo svojho fondu 
7.160 zv. (8,91%). Tento vysoký úbytok fondu súvisí najmä so spôsobom 
schvaľovania návrhov na vyraďovanie literat. zriaďovateľom (TTSK), ktorý 
bol v predchádzajúcich rokoch veľmi komplikovaný a zdĺhavý. To spôsobilo, 
že za posledných 5 rokov bolo z fondu Galantskej knižnice vyradených 
menej ako 4.000 zv. Až v uplynulom roku zriaďovateľ upravil podmienky 
tak, aby knižnice mohli vyraďovať literatúru podľa vlastných potrieb.  

 

 KJ spolu rozdiel % 10/09 KJ/obyv. KJ/čit. 

Galantská knižnica 80.396 -7.160 91,82 4,98 27,67 

Mestské knižnice 78.467 -1.285 98,39 3,47 22,91 

Prof. knižnice 74.008 -85 99,89 3,23 72,84 

Neprof. knižnice 130.938 +848 100,65 4,43 83,61 

SPOLU 363.809 -7.682 97,93 3,99 40,82 
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Z celkového počtu knižničných jednotiek tvorí najväčšiu časť beletria pre 
dospelých (49,32%). Najmenší podiel predstavuje náučná literatúra pre 
deti a mládež. Zloženie fondu sa percentuálne dlhodobo pohybuje na 
rovnakej úrovni. V hodnotenom období bol zaznamenaný vyšší úbytok 
a teda aj pokles fondu krásnej literatúry pre deti a mládež, čo súvisí 
s vyššie spomínaným úbytkom multiplicitnej literatúry v Galantskej knižnici. 

 

 KJ spolu rozdiel % 10/09 % z fondu 

Odborná lit. pre dospelých 70.292 -3.223 95,61 19,32 

Krásna lit. pre dospelých 179.711 -12 99,99 49,40 

Odborná literatúra pre deti 22.961 +3.785 119,74 6,31 

Krásna literatúra pre deti 90.845 -8.232 91,69 24,97 
 

Prírastky knižničného fondu predstavovali 4.633 knižničných jednotiek 
(KJ), čo je oproti roku 2009 nárast o 897 KJ (19,36%). Z celkového 
prírastku KJ bolo získaných kúpou 2.977 KJ (64%) a darom 1.656 KJ 
(36%). 

 

 prírastok rozdiel 10/09 prír./obyv. prír./čit. 

Galantská knižnica 1.294 +58 104,69 0,08 0,45 

Mestské knižnice 1.472 +530 156,26 0,06 0,43 

Prof. knižnice 881 +123 116,23 0,04 0,87 

Neprof. knižnice 986 +186 123,25 0,03 0,63 

SPOLU 4.633 +897 124,01 0,05 0,52 
 
 

3. Výpožičky a služby 
V roku 2010 bolo zaznamenaných spolu 301.162 výpožičiek, čo 

predstavuje nárast o 2.124 výpožičiek (0,71%). Pokles bol zaznamenaný 
len v sieti mestský knižníc o 3.577 výpožičiek (5,32%). Za hlavnú príčinu 
tohto poklesu možno považovať zníženie týždennej výpožičnej doby 
v Mestskej knižnici v Seredi z 50 hodín/týždeň na 31 hodín/týždeň. 

 

 2009 2010 rozdiel %10/09 výp/obyv. výp/čit. 

Galantská kn. 165.358 166.583 +1.225 100,74 10,33 57,34 

Mestské kn. 67.225 63.648 -3.577 94,68 2,82 18,58 

Prof. knižnice 29.398 29.830 +432 101,47 1,30 29,36 

Neprof. kniž. 37.057 41.101 +4.044 110,91 1,39 26,25 

SPOLU 299.038 301.162 +2.124 100,71 3,30 33,79 
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Z hľadiska skladby výpožičiek prišlo v minulom roku k miernemu poklesu 
výpožičiek odbornej literatúry pre dospelých (0,15%), krásnej literatúry pre 
deti a mládež (2,23%) a periodík (3,76%). Výraznejší pokles je vo 
výpožičkách odbornej literatúry pre deti a mládež (6,80%). Nárast bol 
zaznamenaný vo výpožičkách krásnej literatúry pre dospelých (6,98%). 

 

 2009 2010 rozdiel %10/09 

Odborná literatúra pre dospelých 72.341 72.330 -111 99,85 

Krásna literatúra pre dospelých 94.632 101.733 +7.101 107.50 

Odborná literatúra pre deti 29.020 27.173 -1.847 93,64 

Krásna literatúra pre deti 49.794 48.706 -1.088 97,81 

Periodiká 53.251 51.320 -1.931 96,37 

 
 

4. Používatelia 
V roku 2010 využívalo služby verejných knižníc v okrese Galanta 8.912 

používateľov, čo predstavuje nárast o 1.499 používateľov (16,82%). 
Výraznejší nárast zaznamenala len sieť mestských knižníc, kde sa počet 
používateľov zvýšil o 1.447 (42%).  

 
 

Registrovaní používatelia: 

 2009 2010 rozdiel 10/09 % z počtu obyv 

Galantská knižnica 2.906 2.905 -1 99,97 18,01 

Mestské knižnice 1.978 3.425 +1.447 173,15 15,16 

Profesionálne knižnice 1.003 1.016 +13 101,30 4,44 

Neprofesionálne kniž. 1.526 1.566 +40 102,62 5,30 

SPOLU 7.413 8.912 +1.499 120,22 9,77 
 
 

V počte registrovaných používateľov do 15 rokov bol zaznamenaný 
nárast o 279 čitateľov (8,16%), čím sa verejné knižnice v okrese Galanta 
po miernom poklese z roku 2009 opäť vrátili na úroveň z predchádzajúcich 
rokov.  
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Z toho používatelia do 15 rokov 
 

2009 2010 rozdiel 10/09 
% 

z regist. 

použ. 

Galantská knižnica 1.086 1.109 +23 102,12 38,17 

Mestské knižnice 876 1.108 +232 126,48 32,35 

Profesionálne knižnice 519 549 +30 105,78 54,04 

Neprofesionálne knižnice 691 685 -6 99,13 43,74 

SPOLU 3.172 3.451 +279 108,80 38,72 
 

Návštevnosť knižníc bola v minulom roku nižšia ako v r. 2009, mierny 
nárast používateľov bol zaznamenaný len v sieti neprofesionálnych knižníc. 
Knižnice navštívilo v roku 2010 spolu 95.233 návštevníkov (-3,07%).  

 

Návštevnosť knižníc 
 2009 2010 rozdiel 10/09 

Galantská knižnica 51.055 50.817 -238 99,53 

Mestské knižnice 21.447 19.018 -2.429 88,67 

Profesionálne knižnice 18.080 17.417 -663 96,33 

Neprofesionálne knižnice 7.571 7.981 +410 105,42 

Spolu 98.153 95.233 -2.920 97,03 
 

5. Ďalšie činnosti 
Počet vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí bol v minulom 

roku 363, čo predstavuje po poklese z roku 2009 mierny nárast o 25 
podujatí. Z tohto počtu je 156 hodín informačnej výchovy. Galantská 
knižnica uskutočnila spolu 136 podujatí, mestské knižnice 135, 
profesionalizované knižnice 52 a neprofesionalizované 26 podujatí.  

 

6. Informačné technológie 
Počet osobných PC vo verejných knižniciach galantského regiónu je 61, 

z toho s pripojením na internet prístupných verejnosti 36. On line katalóg 
na internete mala v minulom roku v rámci okresu Galanta len Mestská 
knižnica v Seredi. Galantská knižnica dokončila všetky práce potrebné na 
implementáciu systému Virtua, sprístupniť on line katalóg sa však 
v minulom roku nepodarilo.  
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Záujem o využívanie verejne prístupného internetu klesal aj v minulom 
roku. Tieto služby využilo spolu 16.031 používateľov, čo je o 6.738 (42%) 
menej ako v roku 2009. Uvedený pokles pretrváva už viac rokov 
a pravdepodobne súvisí s väčšou dostupnosťou internetových služieb pre 
obyvateľov a jeho zavádzaním do domácností. Do projektu „Verejný 
internet v knižniciach SR“ sú z nášho regiónu zapojené 2 
profesionalizované knižnice – Obecná knižnica v Šoporni a Obecná knižnica 
v Trsticiach.  
 

7. Zamestnanci knižnice 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo verejných knižniciach 

okresu Galanta predstavoval v roku 2010 celkovo 22,38 (+0,75) 
pracovníkov, z toho 20,38 (+1,75) tvorili pracovníci vykonávajúci 
knihovnícke činnosti. V roku 2010 sa zvýšil počet zamestnancov 
s vysokoškolským vzdelaním na 3,99 (+1,8).  

 
8. Hospodárenie knižnice 

Celkové výnosy verejných knižníc v galantskom regióne predstavovali 
363.624,31 € čo je pokles oproti predchádzajúcemu roku o 16.201,54 € (-
4,46%). Mzdové náklady tvorili 186.383,88 € čo je o 22.236,74 € (11,93%) 
viac ako v predchádzajúcom roku. Priemerná mzda pracovníka bola 8.328 € 
(+ 739 €). 

Na nákup fondu bolo vynaložených spolu 24.335,16 €, čo je oproti 
predchádzajúcemu roku pokles o 259.98 € (1,07%). Okrem 3 stagnujúcich 
knižníc, nezískali v hodnotenom období na nákup fondu žiadne finančné 
prostriedky 4 obecné neprofesionalizované knižnice.  

 
Finančné prostriedky vynaložené na nákup knižničného fondu: 

 2009 2010 rozdiel Sk/obyv. Sk/čit. 

Galantská knižnica 12.119,18 10.602,72 -1.516,46 0,66 3,65 

Mestské knižnice 3.921,00 5.012,39 +1.091,39 0,22 1,46 

Prof. knižnice 4.746,32 4.123,46 -622,86 0,18 4,06 

Neprof. knižnice 3.809,44 4.596,59 +787,15 0,16 2,94 

SPOLU 24.595,94 24.335,16 -260,78 0,27 2,73 
 

Na základe údajov z ročných výkazov 
o knižnici za rok 2010 spracovala –ig- 
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PRIESKUM ČÍTANIA V OKRESE GALANTA 
Galantská knižnica v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc 

uskutočnila v apríli 2011 anonymný dotazníkový prieskum zameraný na 
čítanie, vzťah mladých ľudí ku knihám a využívanie služieb knižníc. 
V okrese Galanta sa prieskum uskutočnil v dvoch základných školách, 
dvoch stredných školách a jednom strednom odbornom učilišti. Prieskumu 
za zúčastnilo 256 respondentov. 

veková štruktúra: 
Vek  13 14 15 16 17 18 

Dievčatá 3 31 19 34 71 1 

Chlapci  6 30 21 11 29 0 

Spolu  9 61 40 45 100 1 
 

Z dotazníka sme vybrali niekoľko otázok, ktoré by mohli byť pre 
knihovníkov v našom okrese zaujímavé a pomôcť im pri riešení neustále sa 
znižujúceho počtu čitateľov z radov detí a mladých ľudí.  

Otázka č. 10 Koľko času venuješ počas školského dňa čítaniu kníh? 
Odpovedalo 255 respondentov (99,61%), pričom najčastejšou odpoveďou 
bola možnosť č. 1 – knihy v pracovných dňoch nikdy nečítam (52%).  

Otázka č. 12 Označ dôvody prečo čítaš?  
Odpovedalo 175 respondentov (69%). Označiť bolo možné viacej 
odpovedí, najčastejšia bola odpoveď „čítanie ma baví“ (45%) a „čítanie 
rozvíja moje myslenie a vyjadrovanie“ (40%). Ako najčastejšie „iné 
dôvody“ boli uvedené odpovede povinné čitanie, odreagovanie sa 
a zabúdanie na problémy, nuda, ak kniha zaujme, vyplnenie voľného času, 
záujem o určité témy a pod.  

Otázka č. 13 Označ dôvody prečo nečítaš? 
Odpovedalo 135 respondentov (53%). Najčastejšia odpoveď bola „nebaví 
ma to“ (54%) a „čítanie je únavné, radšej si pozriem film“ (48%). 

Otázka č.19 Ak máš hobby alebo krúžky, ktoré vyžadujú odborné 
informácie, kde ich získavaš? 

Odpovedalo 254 respondentov (99%). Najčastejšia odpoveď bola 
„nemám takéto hobby ani krúžky“ (50%) a „z internetu“ (46%). Knihy ako 
zdroj informácií boli uvedené 27 krát (11%). 
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Otázka č. 39 Ako často navštevuješ knižnicu? 
Na otázku odpovedalo 146 respondentov (57%). Najčastejšie sa 
vyskytovala odpoveď „nepravidelne, len keď niečo potrebujem“ (61%). 
Odpoveď „pravidelne, aspoň raz za mesiac“ uviedlo len 19 respondentov, 
čo je 13% zo všetkých odpovedajúcich.  

Otázka č. 41 Ak okrem školskej knižnice chodíš aj do inej knižnice, 
čo si o nej myslíš? 
Na otázku odpovedalo 127 respondentov (50%). Označiť bolo možné 
viacej odpovedí. Medzi najčastejšie odpovede patrili „sú v nej dobré knihy 
a je ich dosť“ (49%) a „je v nej málo nových kníh“ (28%). 

Otázka č. 42 Ktoré služby v knižnici využívaš najčastejšie 
Na otázku odpovedalo 145 respondentov (57%), označiť bolo možné 

viacej odpovedí. Až 123 respondentov (85%) si knihy požičiava domov, 
teda využíva absenčnú formu výpožičiek.  

Otázka č. 43 Čo ti najviac chýba v knižnici, ktorú navštevuješ? 
Na otázku odpovedalo 145 (57%) respondentov, označiť bolo možné viacej 
odpovedí. Najčastejšie sa vyskytovala odpoveď „odborné knihy“ (57%), 
nasledovala odpoveď „moderné zariadenie“ (31%) a „príjemní pracovníci 
knižnice“ (22%). 

Otázka č. 44 Ak nechodíš do knižnice, uveď prečo 
Na otázku odpovedalo 171 respondentov (67%) a označiť bolo možné 
viacej odpovedí. Najčastejšou odpoveďou bolo „nechce sa mi“ (42%), 
nasleduje odpoveď „nemám čas“ (40%), „vôbec nemám záujem o knihy“ 
(30%), a „chodil som, ale nevyhovovalo mi, aké v nej boli knihy“ (22%). 
Medzi najčastejšie uvádzanými inými dôvodmi boli napr. knihy si kúpim, 
všetko je na nete, mám doma dosť kníh, nemám rád čítanie, nebaví ma to.  

Cieľom prieskumu je zistiť aký vzťah majú mladí ľudia ku knihám 
a k čítaniu a k využívaniu služieb knižníc. mapuje ich názory a postoje. 
Výsledky za celý skúmaný súbor budú zverejnené v druhom polroku 2011. 
Prístupné budú v tlačenej podobe a na webových stránkach Infolib-u 
a Slovenskej asociácie knižníc. 

Na základe výsledkov dotazníkového 

prieskumu spracovala  -ig- 
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SME TU PRE VÁS UŽ 60 ROKOV 

Nielen v živote človeka prichádzajú okamihy, kedy sa treba zastaviť, 
obzrieť naspäť a zaspomínať si. Šesťdesiat rokov v živote organizácie 
ubehne ako voda. Je to dosť dlhá doba na to, aby sa dalo nielen spomínať, 
ale aj rekapitulovať a bilancovať, podeliť sa s našimi aktívnymi členmi ako 
aj s verejnosťou o naše skúsenosti, úspechy, urobiť stručný prierez činnosti 
za šesť desaťročí našej existencie. 26. apríla 2011 sa Renesančný kaštieľ 
v Galante stal miestom milého stretnutia pracovníkov, bývalých 
pracovníkov a vzácnych hostí, s ktorými sme si spoločne toto významné 
jubileum Galantskej knižnice pripomenuli.  

Všetkých prítomných 
srdečne privítala a celým 
podujatím sprevádzala 
Mgr. Judita Kontárová. 
Úvodné slovo patrilo 
riaditeľovi Galantskej 
knižnice Mgr. Štefanovi 
Polákovi, ktorý vo 
svojom príspevku 
stručne zhodnotil 
pôsobenie knižnice od jej 
vzniku až po súčasnosť. 
Obdobie rokov 1951-

2001 bolo podrobne zmapované v publikácii „50 rokov Galantskej 
knižnice“, ktorá bola vydaná pri príležitosti 50. výročia založenia 
organizácie. Preto najväčšia pozornosť bola venovaná obdobiu posledných 
desiatich rokov. Práve toto obdobie môžeme charakterizovať ako obdobie 
najzásadnejších kvalitatívnych zmien v oblasti poskytovania knižnično-
informačných služieb, ktoré v tomto období postupne prechádzajú od 
poskytovania služieb klasickou formou k rozvoju informačných technológií 
a elektronických služieb. Cieľom všetkých rozhodnutí a opatrení bolo 
budovať knižnicu ako modernú kultúrnu a informačnú inštitúciu, ktorá 
okrem poskytovania klasických knižnično-informačných služieb bude tvoriť 
aj dôležitú základňu informačných zdrojov a informácií pre všetky kategórie 
používateľov.  
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Nasledovali príhovory 
hostí, ktorí nás poctili 
svojou prítomnosťou 
a vyzdvihli pôsobenie 
knižnice ako aj vzájomnú 
spoluprácu. Patrili medzi 
nich Mgr. Ladislav 
Maťašovský, primátor 
mesta Galanta, Ing. 
Viliam Kubányi, riaditeľ 
odboru kultúry TTSK, 
PhDr. Ľubica Malá, 

vedúca oddelenia odboru kultúry TTSK, Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka 
Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, Mgr. Katarína Soukupová, riaditeľka 
Záhorskej knižnice v Senici, Mgr. Lýdia Vargová, riaditeľka Žitnoostrovnej 
knižnice v Dunajskej Strede, Mgr. Ján Kolek, riaditeľ MsKS v Galante.  

Slávnostnú atmosféru stretnutia umocnil bohatý kultúrny program, 
v ktorom svoje umenie predviedli Galantské hudobné trio na čele 

s B.Tomčányiovou 
a sólistka opery SND 
Jitka Sapara-Fischerová. 
Veľmi milým 
a príjemným spestrením 
programu boli aj osobné 
spomienky a recitácia 
v podaní našej bývalej 
dlhoročnej kolegyne 
a najstaršej žijúcej 
knihovníčky v okrese, 
Ľudmily Horváthovej, 

ktorá celý svoj profesionálny život zasvätila práci s knihou. 

Pri tejto príležitosti bola vydaná publikácia “60 rokov Galantskej 
knižnice 1951 – 2011; Zborník príspevkov k činnosti Galantskej 
knižnice v rokoch 2001 – 2011“ a bibliografie „Galantská knižnica 
v tlači 2001 – 2011“ a „Edičná činnosť Galantskej knižnice 2001 – 
2011“. 
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Vedenie knižnice spolu s kolektívom pracovníkov bude aj v budúcnosti 
zameriavať svoje úsilie k tomu, aby Galantská knižnica naďalej zostala 
inštitúciou, ktorá dokáže nielen efektívne plniť svoje poslanie a stanovené 
úlohy, ale zároveň si bude aj naďalej upevňovať svoje dobré meno 
smerom k používateľom, verejnosti, inštitúciám a partnerom.  

-ig- 
Foto: Marek Koller 

 

PODUJATIA V GALANTSKEJ KNIŽNICI 

Dňa 16. mája 2011 zorganizovala Galantská knižnica poetické pásmo pri 
príležitosti 190. výročia narodenia štúrovského básnika, spisovateľa, 
publicistu a autora textu slovenskej hymny Janka Matúšku. Podujatie 
uvádzal herec, scenárista, režisér a vysokoškolský pedagóg Juraj Sarvaš. 
Svojim majstrovským umením a umeleckým prednesom priblížil život 
a dielo spisovateľa Janka Matúšku ale i ďalších spisovateľov štúrovskej 
generácie. Poetického pásma sa zúčastnili študenti Gymnázia Janka 

Matúšku v Galante. Práve 
meno tohto spisovateľa 
nosí gymnázium už 
niekoľko rokov vo svojom 
názve. K spomínanej akcii 
knižnica vydala i brožúru 
o živote a diele Janka 
Matúšku, ktorú si 
študenti odniesli domov. 

Pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí 
sme zorganizovali 

literárno-výtvarnú súťaž pre deti Špeciálnej základnej školy v Galante 
Kreslenie na asfalt. Kreslenie sa uskutočnilo na tému Moja najobľúbenejšia 
literárna postava. Deti na asfalt kreslili rôzne rozprávkové postavy 
a príbehy a svojou fantáziou takto spestrili „svoj“ deň – MDD. 

V rámci letných prázdnin Galantská knižnica zorganizovala pre deti 
v Letnom tábore Centra voľného času Spektrum Galanta prednášku na 
tému Život indiána v minulosti a dnes. Deti sa od čitateľa Galantskej  
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knižnice Ladislava Andu, ktorý prednášku viedol, dozvedeli zaujímavosti 
o indiánoch a na záver si mohli odniesť rôzne indiánske suveníry. 

Ďalšou letnou aktivitou bola literárno-výtvarná súťaž na tému Moja 
najobľúbenejšia literárna postava. Deti formou kresieb prezentovali svoje 
literárne zážitky. Najlepší boli odmenení drobnými darčekmi a diplomami. 
Všetky práce boli vystavené v priestoroch Galantskej knižnice. 

Angelika Bíróová 
Foto: Marek Koller 

 

Rekreačné čítanie školákov napomáha ich profesijnej kariére 
Bádatelia z Oxfordskej univerzity vo Veľkej Británii zistili, že tínedžeri, 

ktorí čítajú viac pre svoje potešenie a nie iba kvôli školským povinnostiam, 
si v ďalšom živote naštartujú úspešnú profesijnú kariéru s väčšou 
pravdepodobnosťou než ich rovesníci, ktorí nenachádzajú pôžitok 
v takomto oddychovom čítaní.  

V skupine viac než 17.000 osôb, narodených v roku 1970, výskumníci 
kládli otázku, ako trávili svoj voľný čas, keď mali 16 rokov, a čím sa živili vo 
veku 33 rokov.  

Výskum ukázal, že z dievčat, ktoré mali záľubu v čítaní, bolo až v 39% 
prípadov pravdepodobnejšie, že si neskôr nájdu vhodné zamestnanie. 
U dievčat, ktoré túto záľubu nemali, dosahovala pravdepodobnosť nájdenia 
vhodného zamestnania len 25%. Rovnako sa ukázalo, že z chlapcov, ktorí 
trávili čas čítaním kníh, si vybudovalo profesijnú kariéru až 58%, na rozdiel 
od 48% tých, ktorí sa venovali iným záľubám. 

In: Knižnica. – Roč. 12 (2011), č. 5, s. 51 

 
 

EBSCO Publishing  

V spolupráci s vydavateľstvom EBSCO projekt 
Open Society Foundation, sprístupnil elektronické 
databázy pre knižnice. Momentálne sú 
sprístupnené viaceré databázy s neobmedzeným 
prístupom k informačným zdrojom: viac ako 3000 
plnotextových časopisov, novín, správ tlačových 
agentúr predovšetkým z oblasti humanitných 
a spoločenských a vied a tiež z medicínskej 
databázy MEDLINE. 
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Zoznam  databáz 

Academic Search Premier - databáza odborných časopisov 
z humanitných a spoločenskovedných oblastí. Obsahuje 3500 časopisov 
s plnými textami od r.1975 a ďalších takmer 2600 indexovaných časopisov 
s abstraktmi. 

Business Source Premier- databáza časopisov z oblasti obchodu, 
ekonomiky a manažmentu od r. 1990. Obsahuje 1 300 časopisov s plnými 
textami a ďalších viac ako 2800 indexovaných časopisov s abstraktmi 
(napr. The Wall Street Journal). 

MasterFILE Premier - databáza vytvorená pre špeciálne potreby 
verejných knižníc. Je zameraná na časopisy všeobecného záujmu, napr.  
obchod, zdravotníctvo a iné. Obsahuje plné texty viac ako 1810 titulov 
časopisov od roku 1990 a tiež viac ako 2800 indexovaných časopisov 
s abstraktami od roku 1984. Databáza obsahuje aj skoro 100 000 
životopisov, 116 000 fotografií, máp a vlajok a je denne aktualizovaná. 

GreenFILE - databáza prístupná ako dar od spoločnosti EBSCO Publishing. 
Obsahuje materiály z oblasti enviromentalistiky a príbuzných odborov.  

ERIC- databáza ERIC (the Educational Resource Information Center) 
obsahuje abstrakty a citácie z 980 časopisov o pedagogike a vzdelávaní.  

Health Source - Consumer Edition- informácie o zdravotníctve, 
lekárskych vedách, stravovaní a výžive, ošetrovanie detí a športová 
medicína. Obsahuje 264 plnotextových časopisov. 

Health Source: Nursing/Academic Edition - obsahuje 600 
plnotextových časopisov z medicínskej oblasti. Databáza tiež obsahuje 
abstrakty a indexy z viac ako 615 časopisov a je aktualizovaná denne.  

MEDLINE- databáza , ktorú vytvára Národná lekárska knižnica v USA,  
prináša články z oblasti všeobecného i špeciálneho lekárstva, 
ošetrovateľstva, veterinárneho lekárstva, vedy a množstvo ďalších 
príbuzných tém. 

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) - 
databáza určená pre verejné a akademické knižnice. Obsahuje viac ako 
600 periodík výskumné správy a zborníky od roku 1960 a tiež knihy 
zamerané na knihovníctvo, katalogizáciu, triedenie, bibliometriu, on-line 
vyhľadávanie, informačný manažment  a i.   
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Newspaper Source - viac ako pol milióna článkov z vyše 100 
medzinárodných anglicky písaných novín, obsahuje plné texty 112 
svetových denníkov, napr. The Moscow Times. Sú tu plné texty šiestich 
hlavných tlačových agentúr, vrátane AP Online a World Stream 
z Associated Press a taktiež napríklad abstrakty a indexy z The New York 
Times, The Wall Street Journal a USA Today, všetky od roku 1995. 

Regional Business News - táto databáza obsahuje články z regionálnych 
ekonomických časopisov v USA.  

Teacher Reference Center - obsahuje indexovanie a abstrakty 280 
najpopulárnejších periodík a časopisov pre učiteľov, riaditeľov a iných 
pedagogických pracovníkov. 

Agricola - databáza obsahuje viac ako 4,1 milióna citácií z oblasti 
poľnohospodárstva a príbuzných odborov. Obsahuje články, monografie, 
patenty, audiovizuálny materiál, technické správy a ďalšie materiály. 

Prístup do databáz je možný v čitárni knižnice. 

 
 

EDIČNÁ ČINNOSŤ V ROKU 2010 

Jednou z úloh Galantskej knižnice, ako knižnice s regionálnou 
pôsobnosťou je aj vydávanie metodických materiálov, odborného časopisu 
a bibliografií a bibliografických letákov. Aj v roku 2010 sme pokračovali 
v edičnej činnosti, ktorej kvalitu aj kvantitu sa nám podarilo (dúfajme) 
udržať.  

Pracovníčky Oddelenia bibliografie a informácií zostavili a vydali tri 
bibliografie a dva bibliografické letáky. Bibliografia s názvom Fotoklub pri 
MsKS v Galante (Články z novín a časopisov za roky 2005-2010) vznikla na 
požiadavku vedenia fotoklubu a na základe našej dlhoročnej spolupráce. 
Od roku 1985 každých 5 rokov zostavujeme bibliografiu článkov z novín 
a časopisov, ktoré odzrkadľujú ich bohatú činnosť v tlači. Tieto súpisy 
vychádzajú buď ako súčasť publikácie, alebo samostatne, tak ako aj táto 
posledná, ktorá bola vydaná pri príležitosti 35. výročia založenia fotoklubu. 
Bibliografia obsahuje 64 záznamov, jej zostavovateľkou je Mgr. Judita 
Kontárová. 
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Ďalšou bibliografiu zostavovateľky je súpis literatúry o dnes veľmi 
preferovanej téme - ochrane  prírody. Obsahuje 199 záznamov - prevažne 
články z regionálnej tlače, pretože neperiodické publikácie vychádzali len 
sporadicky. Sú rozdelené do štyroch základných skupín ako ochrana prírody 
všeobecne, chránené územia, zväzy a organizácie (ktoré svojou činnosťou 
zasahujú do tejto oblasti ako napr. miestne a okresné organizácie 
ochrancov prírody, poľovníckeho a rybárskeho zväzu) a kultúrno-výchovné 
inštitúcie, pokiaľ usporiadali podujatie zamerané na túto oblasť. Doplnená 
je prehľadom chránených oblastí v okrese Galanta a vyšla pod názvom 
Ochrana prírody v okrese Galanta (1988-2008). 

Personálna bibliografia Svetloslava Veigla, básnika katolíckej moderny 
a katolíckeho kňaza, (pôsobiaceho aj  v Abraháme),  bola zostavená pri 
príležitosti nedožitých 95. rokov. Je v poradí už treťou publikáciou, prvé 
dve vydala naša knižnica v roku 1995 a 2000. Tento súpis uzatvára jeho 
básnickú i životnú púť (zomrel 17.2.2010). Celkový počet záznamov je 114 
a obsahuje súpis literárnej tvorby a novinových článkov v rozmedzí rokov 
2000-2010. Zostavila ju Zuzana Fajnorová. 

Bibliografické letáky boli vydané k podujatiam usporiadaných Galantskou 
knižnicou. Prvý, o herečke, spisovateľke a režisérke Milke Zimkovej bol 
spracovaný k cyklu besied Ženský hlas, keď medzi nás zavítala do Galanty. 
Ďalší leták o Andrejovi Sládkovičovi bol zostavený pri príležitosti 190. 
výročia jeho narodenia, k poetickému pásmu v podaní herca Juraja 
Sarvaša.  

Úsek koordinácie a metodiky v rámci edičnej činnosti vydal 2 čísla 
Knihovníckeho obzoru. 

Mgr. Judita Kontárová 
 

Aj celebrity potrebujú knihovníkov 

Elton Johm, svetoznámy anglický rockový spevák, skladateľ a klavirista, 

vyznamenaný za svoju tvorbu šľachtickým titulom, prezradil, že jeho 

zbierka hudobných cédečiek sa natoľko rozrástla, že na jej spracovanie 

musel zamestnať knihovníka. Cédečka má uložené v osobitnej miestnosti 

na skladových posuvných regáloch. Svoje rozhodnutie spevák zdôvodnil 

tým, že všetky svoje nahrávky vrátane najstarších a takmer zabudnutých 

musí mať stále po ruke.  
  In: Knižnica. – Roč. 12 (2011), č. 4, s. 16 
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ZA IRENKOU ORBÁNOVOU.... 

Slová sa ťažko ukladajú na papier, 

keď si máte zaspomínať na niekoho, 

kto od nás navždy odišiel. Je to o to 

ťažšie, ak ste s ním prežili kus 

profesionálneho života ako kolega 

a v súkromí ako priateľ, dobrý 

známy... 

Preto je veľmi ťažké prijať 

skutočnosť, že pani Mgr. Irena 

Orbánová už nie je medzi nami. 

Zomrela v posledný deň roka vo veku 

72 rokov. V utorok 3.1.2011 sa s ňou 

v galantskom Dome smútku rozlúčila 

rodina a veľa známych, priateľov, 

susedov, členov klubu dôchodcov a bývalých kolegov z kultúrnych 

inštitúcií. 

Pracovala so slovom.  

Vážila si slovo vypovedané, ktorému pozorne načúvala, aj slovo 

napísané, ktoré často vytvorila. Počas jej aktívneho pracovného života sme 

sa s ňou stretali ako s redaktorkou maďarskej mutácie okresných novín, 

kultúrnych spravodajov; bola zodpovednou redaktorkou viacerých vydaní 

v Galantskej knižnici. Sama som ju často požiadala o preklad historických 

odborných textov z maďarčiny – vždy ich urobila presne, dôkladne, načas. 

S jej menom sa možno stretnúť aj v prekladoch niektorých kapitol 

v poslednej knihe o histórii Galanty. Ako dôchodkyňa pracovala aj 

v redakcii Galantských novín. 

Celý život pracovala v oblasti kultúry. 

Dlhé roky na odbore kultrúry ONV v Galante ako inšpektorka pre 

knižnice. Toto zameranie určilo aj smer jej ďalšieho štúdia. Popri rodine 

a zamestnaní vyštudovala a promovala na Katedre knihovníctva 

a vedeckých informácií FFUK v Bratislave. Po čase sa stala riaditeľkou 

Galantskej – vtedy Okresnej knižnice. 

Mala zmysel pre presné plnenie úloh, no dávala pracovníkom 

dostatočný priestor na tvorivé aktivity. Podporovala výskum regionálnej 

histórie na báze kníh a dokumentov, nadchla sa pre inovácie, nápady, 

ktoré zlepšovali výsledky práce. 

Bola jednou z tých ľudí, na ktorých sa dalo vždy spoľahnúť. 

Dôveryhodná, chápajúca, korektná. Zdržanlivá v úsudkoch, no presná vo 

výpovediach. Žena s dobrým srdcom, ochotná pomôcť, povzbudiť. 

Rozumela svetu, rozumela ľuďom, pomáhala susedom, kolegom, 

organizovala kultúrne aktivity v klube dôchodcov, nechýbala na 

vernisážach v Renesančnom kaštieli, alebo v Galantskom múzeu, aktívne 

sa podieľala na podujatiach OZ Galanta literárna, milovala hudobné 

podujatia, ktoré sa konali v meste. Bola sčítaná, rada o knihách 

debatovala, knižnica, aj  po odchode do dôchodku bola jej oázou 

vzdelanosti a poučenia. 

Odišiel nám blízky človek, kolegyňa, priateľka. Ďalšie prázdne miesto 

medzi kultúrnymi harcovníkmi v meste... Už sa s ňou nestretneme na 

literárnych besedách, ani na koncertoch vážnej hudby. Už sme odkázaní 

iba na pamäť, na spomienky, ktoré sa nám pri jej mene budú vynárať. Ako 

pamiatka na človeka, ktorý tu, na tomto kúsku zeme zanechal stopu. 

V nás. 

Česť jej pamiatke! 

Anna Jónásová 

 

 

 


