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I. ÚVOD 

 

Okres Galanta v celoslovenskom meradle nepatrí medzi veľké okresy, či 

už zoberieme do úvahy rozlohu, počet obyvateľov, alebo počet obcí. 

Rovnako mesto Galanta sa zaraďuje medzi menšie okresné mestá /s počtom 

16.760 obyvateľov/. Z toho vyplýva skutočnosť že i Dudvážska knižnica 

patrí v celoslovenskom meradle medzi menšie regionálne knižnice, či už 

počtom knižničných jednotiek, alebo počtom používateľov. 

Informačná i kultúrno-výchovná funkcia tejto knižnice je však pre 

tunajšie obyvateľstvo veľmi významná, pretože je v rámci regiónu 

ústrednou knižnicou s najširšou pôsobnosťou a v rámci mesta jedinou 

verejnou knižnicou vôbec. Preto sa snažíme čo najviac realizovať 

poslanie knižnice ako inštitúcie informačnej, kultúrno-výchovnej 

a vzdelávacej, a tieto jej jednotlivé zložky skĺbiť do zmysluplného 

a efektívneho celku. 

V oblasti kultúrno - výchovného pôsobenia je potrebné spomenúť 

aktivity knižnice zamerané na podporu projektov preferovaných jednak 

vládou, ale i mimovládnymi organizáciami /UNESCO/. Spomenieme najmä 

problematiku závislostí, boja proti nim, integrácia rómskeho etnika, 

pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva, podpora prehlbovania 

poznania národnej histórie a kultúry, tiež kultúry svojho regiónu. 

Nezanedbateľná bola v uplynulom roku i edičná činnosť. Dudvážska 

knižnica vydala celý rad informačných materiálov, bibliografií, 

bibliografických letákov, ktorými svojich čitateľov informovala 

o významných osobnostiach, udalostiach, výročiach. 

Konkrétny výpočet podujatí knižnice, edičnej a informačnej činnosti 

je uvedený v príslušných častiach toho rozboru. V oblasti informačného 

pôsobenia knižnice je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že dnešný rýchly 

rozvoj vedy a techniky a tým aj napredovanie v oblasti informačných 

technológií spôsobuje, že knižnice musia svojim čitateľom 

a používateľom ponúkať okrem klasických knižničných služieb, resp. 

dokumentov, i tie moderné, preto je potrebné dopĺňať fondy knižnice 

i modernými nosičmi informácií, ako sú napríklad kompaktné disky, či CD 

ROM, čo je však pri súčasnom finančnom zabezpečovaní knižnice veľmi 

problematické, či dokonca nemožné. Preto bolo významným krokom našej 

knižnice pokusné spustenie Internetu za sponzorskej pomoci miestnej 

telekomunikačnej firmy v roku 1997. Dnes je už prevádzka Internetu 

súčasťou platených služieb našej knižnice. 
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V záujme skvalitnenia a zrýchlenia služieb pokračujeme v postupnej 

automatizácii knižničných činností, s ktorou sme začali 1.10.1995 na 

základe nášho projektu automatizácie schváleného MK SR. V súčasnosti je 

zautomatizovaná katalogizácia a s ňou súvisiace tlačené výstupy. 

Ostatné činnosti budú zautomatizované po dokončení retrokonverzie dát 

knižničných katalógov. Podrobnejšie údaje uvádzame v časti 

Automatizácia. 

Pri pohľade na hlavné ukazovatele činnosti knižnice, ktorými sú počet 

zapísaných čitateľov a počet výpožičiek za uplynulý rok vidíme, že 

nepriaznivá situácia v oblasti doplňovania KF má škodlivý dopad na také 

indikátory spokojnosti obyvateľstva so svojou knižnicou, ako sú počet 

čitateľov a výpožičiek. Markantný pokles doplňovania KF v dôsledku 

nepridelenia financií na tento účel zo strany zriaďovateľa zaznamenávame 

od roku 1997 a v uplynulom roku bol veľmi výrazný. Porovnanie prírastku 

KF z roku 1996 /3.187 kn.j./ a z roku 1998 /938/ je alarmujúce a chceme 

veriť, že zo strany zriaďovateľa príde v tomto smere k náprave. 

 

 

I. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH 

 

1. RIADENIE KNIŽNICE 

Dudvážska knižnica v Galante je jedným zo špecializovaných útvarov 

Dudvážskeho kultúrneho centra, riadeného štátnou intendantkou, ktoré 

vzniklo 1. júla 1996 a ktoré spadá pod riadenie Krajského úradu v Trnave 

na základe odporúčaní Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

 

Organizačná štruktúra knižnice 

 

Riaditeľka 

 

Oddelenie knižnično - informačných fondov - 4 pracovníčky  

Vedúca oddelenia: Mgr. Katarína Petrova 

 
delí sa na: 

1. Úsek doplňovania  - 1  pracovníčka 

2. Úsek bibliografie a informácií - 2  pracovníčky 
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Oddelenie knižnično - informačných služieb - 5 pracovníkov Vedúca 

oddelenia: Alžbeta Zambóová 

 
1. Úsek beletrie a náučnej literatúry pre dospelých - 2 pracovníčky 

2. Úsek literatúry pre deti a mládež  - 1 pracovníčka 

3. Čitáreň a študovňa  - 1 pracovníčka 

 

Referát koordinácie a metodiky  - 1 pracovníčka  

Metodička: Ľudmila Horváthova 

 

Ekonomicko technický referát 

2 pracovníci 

 

 

2. PRACOVNÍCI KNIŽNICE 

 

K 31.12.1998 pracovalo v knižnici 13 pracovníkov a 1 vojak 

vykonávajúci civilnú vojenskú službu. Z uvedeného počtu tvorilo 

odborných zamestnancov 12, z toho 8 má knihovnícke vzdelanie. Kategóriu 

R tvorí 1 pracovníčka. 

Kvalifikačná a vzdelanostná štruktúra: 

VŠ:  3 pracovníci 

USO: 9 pracovníkov 

  Z: 1 pracovníčka 

 

Starostlivosť o odborný rast pracovníkov spočívala v účasti na 

školeniach a odborných seminároch a kurzoch poriadaných pre pracovníkov 

knižníc profesnými organizáciami, alebo nadriadenými orgánmi. Okrem 

pracovných porád riaditeľov, resp. iných pracovníkov knižníc 

poriadaných Krajskou knižnicou v Trnave to boli tieto semináre, resp. 

školenia: 

- seminár riaditeľov knižníc s predstaviteľmi MK SR – 

29.1.1998 – zúčastnila sa L.Gabrišová 

- školenie SNB na CD ROM – 17.6.1998 – zúčastnila sa 

J.Kontárová 
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- seminár Informatívna výchova v knižniciach – 24.6.1998 – 

zúčastnila sa L. Lanczová a Ľ.Horváthová 

- krajské kolo súťaže Kráľ čitateľov – 16.6.1998 – zúčastnila 

sa A.Zambóová 

- seminár a výstava Knižný dar pre Sl. – 8.9.1998 – zúčastnila 

sa A.Kosinszká a A.Galatová 

- kurz knihovníckej nemčiny – 12.-15.10.1998 – zúčastnila sa 

L.Lanczová 

- KIS pre zrakovo postihnutých (3-dňový seminár) – 28.10.1998 

– zúčastnila sa A.Pethőová 

- Valné zhromaždenie SAK – 12.11.1998 – zúčastnila sa 

L.Gabrišová 

 

 

II. HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI 

 

1. KNIŽNIČNÉ FONDY 

Oddelenie knižnično-informačných fondov Dudvážskej knižnice 

v Galante v súlade s organizačným poriadkom knižnice a vypracovaným 

plánom činnosti na rok 1998 plnilo svoje úlohy na dvoch organizačných 

úsekoch : 

- úseku doplňovania,spracovania a ochrany knižničných fondov, 

- úseku bibliografie a informácií. 

 

Úsek doplňovania, spracovania a ochrany knižničných 

fondov: 

Dudvážska knižnica v Galante je jednou z organizačných súčastí 

Dudvážskeho kultúrneho centra, ktoré má regionálnu pôsobnosť. Z toho je 

zrejmé, že i knižnica by mala plniť úlohy pre ňu vyplývajúce v rámci 

celého regiónu : 

 

– úlohy mestskej knižnice - poskytovanie knižnično-informačných 

služieb obyvateľom mesta a blízkeho okolia, 

– úlohy nadobecného charakteru - metodicko-poradenské centrum pre 

knižnice pôsobiace v územnom obvode okresu. 
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Poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb je možné 

a priamo závislé ako od primárnych, tak i od sekundárnych informačných 

fondov knižnice. Garantovanie tejto skutočnosti je práve úlohou 

oddelenia knižnično-informačných fondov. V rozboroch činnosti sme už 

viackrát zdôrazňovali, že od kvality knižničného fondu sa odvíja ostatná 

činnosť knižnice - návštevnosť, počet čitateľov, počet výpožičiek a pod. 

Ako už názov napovedá, prvoradou úlohou úseku je spracovanie 

primárnych dokumentov knižničného fondu, pomocou ktorého by knižnica 

mohla plniť vyššie spomínané úlohy a tým uspokojiť 

bibliograficko-informačné potreby svojich používateľov. Musíme 

konštatovať, že v tomto smere radíme rok 1998 za najhorší za posledných 

tridsať rokov - zaznamenali sme čo do počtu zväzkov kníh najnižší 

prírastok. Doplňovanie fondu nebolo možné uskutočňovať v súlade 

s vypracovaným Programom doplňovania knižničného fondu Dudvážskej 

knižnice v Galante z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov na 

tento účel zo strany Dudvážskeho kultúrneho centra, ktoré malo 

zabezpečovať plynulý chod organizácií ním riadených. Temer do konca 

septembra 1998 knižnica svoj primárny fond nedoplňovala. V septembri 

Krajský úrad v Trnave účelovo uvoľnil na nákup fondu pre knižnicu 

finančnú čiastku vo výške 100.000,- Sk, čo je pre knižnicu s regionálnou 

pôsobnosťou pri súčasnej cenovej relácii kníh i ostatných informačných 

dokumentov nepostačujúce. 

V roku 1998 pribudlo do fondu Dudvážskej knižnice v Galante 885 

zväzkov kníh v hodnote 144 310,15 Sk a 53 ostatných 

dokumentov v hodnote 31.677,- Sk. Do fondu pribudlo celkom 938 

primárnych dokumentov v hodnote 175.987,15 Sk. Pri nákupe kníh bol 

knižnici poskytnutý rabat 15%, informačné dokumenty tiež získala darom 

od rôznych inštitúcií, a finančné prostriedky na nákup Slovenskej 

národnej bibliografie na CD ROM od nadácie Open Society. 
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Knižničný fond k 31.12.1998 : 

 

Knižničný fond k 31.12.1998: 

Knižničné jednotky spolu: 86.534 3.967.023,21 

 Z toho: 

  - náučná lit. pre dospelých 20.488 

  - krásna lit. pre dospelých 36.085 3.850.368,62 

  - náučná lit. pre mládež 5.490 

  - krásna lit. pre mládež 23.710 

  - ostatné dokumenty 761 116.654,59 

 

Prírastky knižničných jednotiek 938 175.987,15 

 - z toho: - knihy 885 144.310,15 

  - kúpou 777 127.975,80 

  - darom 108 16.334,35 

  - ostatné dokumenty 53 31.677,- 

  - kúpou 2 11.985,- 

  - darom 51 19.692,- 

 

Financovanie prírastkov fondu: 

- poskytnutý rabat 15%  10.844,- 

- príspevok od mesta  10.000,- 

- Open Society (SNB na CD ROM)  18.037,- 

- dar zvukových kníh na MC kazetách  1.655,- 

- knižné dary   16.334,35 

- skutočne vynaložená čiastka na nákup fondu 119.116,80 

Úbytky knižničných jednotiek v roku 1998  00 

 

Ako je z predchádzajúcej tabuľky zrejmé, Dudvážska knižnica v Galante 

k 31.12.1998 eviduje 85.773 zväzkov kníh v hodnote 3.850.368,62 Sk a 761 

ostatných dokumentov v hodnote 116.654,59 Sk. Hodnota fondu 

k 31.12.1998 predstavuje 3.967.023,21 Sk. Percentuálne zloženie 

prírastkov za rok 1998 a stavu fondu k 31.12.1998 je podrobnejšie 

uvedené v prílohe č.l. 

Dôležitou súčasťou práce úseku doplňovania je i príprava na celkovú 

automatizáciu knižničných agend - retrokonverzia katalógov, o ktorej 

informujeme v stati Automatizácia pracovných postupov. 
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2. VÝPOŽIČKY 

Výpožičné služby zabezpečuje oddelenie knižnično-informačných 

služieb prostredníctvom týchto pracovísk:  

• požičovňa a študovňa literatúry pre deti a mládež 

• požičovňa beletrie a náučnej literatúry pre dospelých 

• čitáreň a študovňa pre dospelých 

• pobočka na ZŠ SNP v Galante 

• pobočka v dome dôchodcov PATRIA 

 

Okrem tradičných dokumentov knižnica požičiava i zvukové knihy pre 

nevidia ich a slabozrakých v Levoči, prezenčne sa zapožičiavajú CD ROM, 

v študovni majú čitatelia prístup k Internetu. 

 

Výpožičný čas: 

Oddelenie pre dospelých, vrátane čitárne a študovne, v pracovných dňoch 

od 8.00 do 18.00 s polhodinovou obedňajšou prestávkou, okrem utorka, 

kedy je otvorené od 13.00 do 18.00. 

Výpožičný čas v sobotu je od 8.00 do 12.00. 

Oddelenie pre deti a mládež je otvorené od 8.00 do 16.30, okrem utorka, 

keď je otvorené od 13.00 do 16.30.  

Na pobočkách poskytujeme výpožičné služby raz týždenne 4 hod. 

Zápisné v roku 1998: 

dospe1í: 40,- Sk 

deti a mládež do 14 rokov: 20,- Sk 

dôchodcovia: 20,- Sk 
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Prehľad výpožičiek za rok 1998 
 Plán na  Plnenie  % plnenia Plnenie 

 1998 1998  1997 

 

Výpožičky celkom 122.00 121.008 99,2 % 146.156 

Z toho absenčné 93.500 83.390 89,18 % 91.179 

       prezenčné 28.500 37.618 131,99 % 54.977 

 

MVS  15  65 

 

Výpožičky krásnej 

lit. pre dospelých 36.00 37.608 104 % 38.094 

 

Výpožičky náučnej 

literatúry 47.500 25.210 53 % 26.091 

 

Výpožičky pre  

deti do 14 rokov 38.500 25.840 67 % 40.996 

 

Výpožičky periodík  32.206  40.899 

 

Iné dokumenty  56  76 

 

Zvukové knihy  24  23 

 

Výpožičky v maďarskom jazyku  28.626  33.111 

 

BIS a faktografické informácie  848  892 

 

Počet výpožičiek na čitateľa  36,6  44 

 

Počet výpožičiek na obyvateľa  7,22  8,72 

 
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že v počte výpožičiek nastal oproti 

vlaňajšiemu roku pokles jednak v porovnaní s rokom 1997, a to o 25.148, 

jednak v porovnaní so stanoveným plánom, resp. predpokladom, a to o 992 

výpožičiek. O príčinách tohto poklesu - nedostatočnom doplňovaní KF 

píšeme v príslušných statiach tohoto rozboru. 
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3. REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA 
 

Prehľad používateľov a návštevníkov za rok 1998 

 

 Plán na Plnenie % plnenia Plnenie 

 1998 1998  1997 

 

Zapísaní čitatelia celkom 3.300 3.302  3.316 

 Z toho  do 14 rokov 1.300 972  1.143 

  Od 15 do 19 r. 560 640  450 

 

    % z počtu čit. 

 

Čitatelia maďarskej  

národnosti   1.409 42 % 1.429 

 

 z toho  do 14 rokov  393  420 

 

Návštevníci knižnice 29.000 28.887  30.111 

 

% čitateľov z počtu 

obyvateľov   19 %  19,7 % 

 

 

Pozn.: Počet obyvateľov Galanty: 16.760 
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4. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ  

 

Túto oblasť činnosti zabezpečuje Úsek bibliografie a informácií 

a podobne ako činnosť úseku doplňovania, spracovania a ochrany 

knižničných fondov sa riadila v roku 1998 organizačným poriadkom 

knižnice, vypracovaným plánom činnosti úseku a tiež Úpravou 

Ministerstva kultúry SSR re koordináciu bibliografickej činnosti 

v SSR č.9676/80-31. Kým prvoradou úlohou úseku doplňovania je 

doplňovanie a spracovanie primárnych dokumentov, hlavnou náplňou 

úseku bibliografie je budovanie sekundárneho fondu knižnice vo forme 

bibliografií, rešerší, kartoték a pod. Činnosť bola zameraná hlavne 

na : 

 

-Koordináciu a kooperáciu bibliografickej činnosti, v rámci toho 

využívanie Slovenskej národnej bibliografie a vednoodborových 

bibliografií pri spracovaní vlastných bibliografických materiálov, 

rešerší, bibliografických letákov a poskytovaní bibliografických 

informácií rôzneho druhu.  

Počet vypracovaných rešerší: 22 

-Regionálnu bibliografiu : 

- úsek akvizície - získavanie regionálnych periodík a drobných tlačí 

škôl, podnikov a inštitúcií v územnom obvode 

okresu a tiež neperiodických publikácií 

regionálneho charakteru 

- edičnú činnosť, ktorej výpočet je uvedený v nasledovnej časti 

rozboru 

 

Príspevky do Knihovníckeho obzoru: 

1. Výročia a osobnosti v 2.polroku 1998. 

2. Výročia a osobnosti v 1.polroku 1999. 

3. Edičná činnosť Dudvážskej knižnice v Galante za rok 1997. 

 

Počas celého roka 1998 bola venovaná pozornosť spracovávaniu 

a doplňovaniu fondu regionálnej literatúry, a tiež doplňovaniu 

bibliograficko-informačného aparátu úseku - už spomínaných kartoték 
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5. EDIČNÁ ČINNOSŤ KNIŽNICE 

1. Okres Galanta v tlači. Články z novín a časopisov. Regionálna 

bibliografia. Roč.11,1997,č.1, 967 záznamov 

2. Okres Galanta v tlači. Články z novín a časopisov. Regionálna 

bibliografia. Roč.11, 1997,č.2, záznam 968-2078 

3. Okres Galanta v tlači. Články z novín a časopisov. Regionálna 

bibliografia. Roč.12, 1998,č.1, 594 záznamov 

4. Okres Galanta v tlači. Neperiodické dokumenty. Regionálna 

bibliografia. Roč.5,roky 1996-1997,165 záznamov 

5. Súpis novín a časopisov vychádzajúcich v okrese Galanta. Roky 

1977-1996. 2.zväzok, (vo fáze spracovania) 

6. Peter Andruška. Personálna bibliografia za roky 1986-1998. 

7. Ján Amos Komenský. Personálna bibliografia (504 záznamov). 

8. Historická knižnica rímskokatol. farského úradu v Abraháme. 

9. 25 rokov činnosti Okresného astronomického kabinetu v Galante. 

10. Kalendár výročí regionálnych osobností galantského regiónu 

v r.1998. 

11. Kalendár výročí regionálnych osobností galantského regiónu 

v roku 1999  - v tlači. 

12. Knihovnícky obzor. Metodicko - inštruktážny časopis pre 

knihovníkov galantskeho regiónu. Roč. 15. č. 1 

                                              č. 2 

13. Štatistický prehľad o činnosti verejných knižníc za rok 1997 

 

Bibliografické letáky 

1. Vynálezca kníhtlače Johannes Guttenberg (530.výr.úmrtia) . 

2. Jules Verne (170.výr.nar.). 

3. Pavol Dobšinský (170.výr.nar.). 

4. Peter Jaroš, Ján Majerník, Rudolf Čižmárik - bg. Letáky boli 

pripravené k besede so spisovateľmi 

Informačné letáky 

1. Dudvážska knižnica v Galante. 2.dopln.vyd. 
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6. METODICKÁ A PRIESKUMOVÁ ČINNOSŤ 

Pod metodickú pôsobnosť Dudvážskej knižnice spadá 34 obecných 

knižníc v rámci okresu Galanta. Metodickú činnosť vykonáva referát 

metodiky prostredníctvom metodičky Dudvážskej knižnice. 

Počet  

a/ metodických návštev 119 

b/ konzultácií 41 

c/ porád pre knihovníkov okresu 1 

d/ revízií v knižniciach 7 

 

Činnosť referátu metodiky bola zameraná na tieto oblasti : 

– metodické návštevy, ochrana a revízie KF v knižn. okresu 

– štatistická a rozborová činnosť 

– porady a konzultácie 

– kultúrno-výchovné poduj. /uvedené sú v bode 7 tohto rozboru/ 

– edičná činnosť /uvedená je v bode 5 tohto rozboru/ 

– spolupráca s Krajskou knižnicou v Nitre, ako 

i Malokarpatskou knižnicou v Pezinku a OÚ v Senci 

v súvislosti s odčlenením niektorých knižníc spod 

metodickej starostlivosti Dudvážskej knižnice, na základe 

územnej reorganizácie okresov v roku 1996 a vznikom nových 

okresov Senec a Šaľa. Príslušným inštitúciám boli podané 

podrobné informácie o odčlenených obecných knižniciach, 

pričom archív týchto knižníc zostáva v Dudvážskej knižnici. 

Ide o knižnice: Kráľova nad Váhom, Dlhá nad Váhom, Trnovec 

nad Váhom, Selice, Vlčany, Neded, Žiharec, Tešedíkovo, 

Diakovce, Reca, Boldog, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Kostolná pri 

Dunaji, Hurbanova Ves 

 

Metodické návštevy, ochrana a revízia fondov 

Za účelom prípravy a uskutočnenia revízií knižničných fondov 

boli navštívené knižnice: Čierna Voda, Dolný Chotár, Matuškovo, V. 

Mača, Sereď, Veľký Grob, Zemianske Sady, Váhovce, Jánovce. Boli 

navštívené i príslušné obecné úrady, a revízie prekonzultované so 

starostami. Okrem Matuškova a Čiernej Vody sa revízie  
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i realizovali. Metodička sa zúčastnila revízií v knižniciach Dolný 

Chotár, Veľký Grob, Zemianske Sady a Jánovce. Ostatné knižnice 

vykonali revíziu s pracovníkmi, ktorých poveril príslušný OcÚ. 

V. Grob a V. Mača uskutočnil i vyraďovanie duplicitnej 

a opotrebovanej literatúry.  

Nedostatky: nedodržaná výpožičná lehota, počet chýbajúcich kníh. 

Stagnujúce knižnice: V našom okrese medzi ne patrí knižnica Jánovce 

a Pusté Sady. Obecnú knižnicu v Jánovciach sa podarilo uviesť do 

činnosti vďaka novovymenovanej knihovníčke – riaditeľke ZŠ. Pre 

knižnicu boli zriadené miestnosti v budove školy s osobitným 

vchodom, takže používatelia nenarušujú chod školy. Zatiaľ sa nedarí 

uviesť do činnosti knižnicu v P. Sadoch. Ohľadom zriadenia obecnej 

knižnice bol dvakrát navštívený Obecný úrad v Dolnej Strede a táto 

otázka bola konzultovaná so starostom obce, ale bezvýsledne. 

Zmena knihovníka: K zmene prišlo v Obecnej knižnici Jánovce, Pusté 

Úľany a v Pate. Tieto knižnice boli navštívené v čase výpožičných 

hodín, knihovníci boli zaškolení do vykonávania výpožičných 

služieb, evidencie výpožičiek, spracovania KF, vyraďovania a tiež 

v oblasti organizovania kultúrno-výchovných podujatí. 

 

Konzultácie - Boli zamerané na problematiku vypracovania výkazov, 

vyraďovania, k delimitácii školskej knižnice pri Detskej 

ozdravovni Abrahám, umiestňovanie a premiestňovanie knižníc, 

k evidencii výpožičiek, k vypracovaniu dotazníku o podujatiach 

knižnice, článkov do Knihovníckeho obzoru, ponuka a expedícia 

literatúry, vymáhanie nevrátených kníh, podklady pre vypracovanie 

dotazníka Audit knižničnej siete 

 

Štatistická a rozborová činnosť 

1. Štatistický výkaz o činnosti obecných knižníc za rok 1997 

2. Štatist. výkaz o činnosti VK s profesionálnym knihovníkom 

3. Štatist. výkaz o činnosti VK za rok 1997 s dobrov. knihovníkom 

4. Komentár k štatistickým výkazom 

5. Prieskum o organizovaní podujatí pre knihovníkov verejných 

knižníc. Správa bola vypracovaná a zaslaná i na obecné úrady. 
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Iná činnosť metodického referátu 

– Vypracovanie kvízových otázok k 175 výročiu nar. J. Kráľa 

– Vypracovanie literárneho pásma o P.O. Hviezdoslavovi a jeho 

predvedenie v spolupráci s Úniou žien Slovenska na 

podujatiach knižnice 

– Úvod do bibliografie: Farská knižnica v Abraháme 

– Rešerš: Obecná knižnica v Reci 

– Výber kolied a spolupráca na vianočnom stretnutí detských 

čitateľov 

 

7. VZDELÁVACIE A KULTÚRNOSPOLOČENSKÉ PODUJATIA 

Spolu bolo zorganizovaných 126 kolektívnych podujatí vo forme 

besied, kvízu či informatickej výchovy, s celkovou účasťou 3.753 

účastníkov. Podujatia boli orientované na podporu myšlienky boja 

proti závislostiam, podpora znevýhodnených občanov, rok slovenskej 

literatúry, poznanie regionálnej histórie a kultúry. Detským 

čitateľom sme pripomenuli jubilujúce osobnosti- Pavla Dobšinského, 

J. Guttenberga, J. Verneho, vo forme kvízu v rámci súťaže Kráľ 

čitateľov ďalšie osobnosti, a to A.Bernoláka, M.Kukučína, J.Bottu, 

Cyrila a Metoda, P.O.Hviezdoslava, Sama Chalúpku, K.Bendovú, Ivana 

Krasku, Mašu Haľamovú i ľudovú postavu Jánošíka. Zo súčasných 

autorov sme mali besedu s R. Cižmárikom, Petrom Jarošom, Jánom 

Majerníkom, Petrom Andruškom i redaktorkou Slniečka Ľ. Kepřtovou. 

S priateľmi knižnice pri poézii sme si posedeli v marci - mesiaci 

knihy a s najlepšími detskými čitateľmi v decembri pri Vianočnom 

stretnutí pri stromčeku. 
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Najvýznamnejšie podujatia knižnice v roku 1998 

Povedz droge nie (prednáška) 15.1.1998 PUŠ Galanta 

Osobnosti slovenskej literatúry 

(informatická výchova) 

Utorky Čitáreň 

knižnice 

Exkurzia do knižnice (témy: 

osobnosti, drogy, nové informačné 

možnosti) 

Počas celého roka Detské 

oddelenie 

Pavol Országh Hviezdoslav 

(literárno-poetické pásmo) 

24.3.1998 Čitáreň 

knižnice 

Mesiac knihy (stretnutie 

priateľov knižnice pri poézii) 

27.3.1998 Čitáreň 

knižnice 

P.Jaroš, J.Majerník, R.Čižmárik – 

beseda 

16.4.1998 Renesančný 

kaštieľ 

Rozprávanie o hubách s Jánom 

Majerníkom 

Apríl 1998 Dom 

dôchodcov 

PATRIA 

Kráľ čitateľov (slávnostné 

vyhodnotenie regionálneho kola 

čitateľskej súťaže 

9.6.1998 Pred MsKS 

Galanta 

Škultétyho rečňovanky 

(vyhodnotenie regionálneho kola 

súťaže detí a mládeže) 

20.6.1998 Dudvážska 

knižnica 

Ako ťa láska vpísať do veršov 

(poetické pásmo z tvorby 

regionálnych i iných autorov) 

Október 1998 DMS Galanta 

L.Ťažký – beseda Október 1998 Detské odd. 

Stretnutie s Ľ.Kepřtovou, 

redaktorkou Slniečka 

November 1998 ZŠ na ul 

Štefánika 

Vianoce v knižnici (stretnutie 

detských čitateľov) 

December 1998 Detské odd. 
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8. AUTOMATIZÁCIA, MECHANIZÁCIA PRACOVNÝCH POSTUPOV 

Ako spomíname v predchádzajúcich častiach tohto rozboru, 

knižnica začala s postupnou automatizáciou svojich činností v roku 

1995 na základe projektu automatizácie schváleného MK SR. Na tento 

účel využívame knihovnícky informačný systém SMARTLIB. 

Retrospektívna konverzia je v posledných rokoch jedným 

z najaktuálnejších problémov knižníc v Slovenskej republike. Táto 

skutočnosť ovplyvnila i prácu úseku doplňovania, spracovania 

a ochrany knižničných fondov našej knižnice. S retrospektívnou 

konverziou katalógov do strojom čitateľnej formy začala Dudvážska 

knižnica v Galante 1.októbra 1995. Už v predchádzajúcich rokoch 

sme priblížili spôsoby a prístupy k naplneniu tejto náročnej 

úlohy, a preto sa nebudeme opakovať. Retrospektívnu konverziu 

uskutočňujeme zostupným spôsobom - od najvyššieho prírastkového 

čísla. Výhodou takéhoto spôsobu konverzie je, že nám poskytuje 

prehľad o rozsahu vykonanej práce k určitému dátumu. 

K 31.12.1998 sa nachádza v module KATALÓG (cez ktorý sa 

zabezpečuje konverzia) celkom 36.590 záznamov, čo predstavuje 

78.623 zväzkov kníh - 9 1 , 6  %  z celkového knižného fondu knižnice. 

V roku 1998 sme plánovali spracovať 10.000 záznamov. V skutočnosti 

bolo do modulu  KATALÓG k 31.12.1998 vložených 11.790 záznamov, čo 

je o 1.790 viac oproti plánu. Vložený počet záznamov v roku 1998 

predstavuje čo do počtu zväzkov spracovaných kníh 19.758 zväzkov. 

Celkový prehľad retrospektívnej konverzie a výkony za rok 1998 

obsahuje príloha č. 2. 

Tak ako v minulých rokoch sa i v roku 1998 počas retrospektívnej 

konverzie vykonávala v prípade potreby reklasifikácia, doplňovali 

sa chýbajúce údaje na katalogizačných záznamoch a priebežne sa 

kontrolovali vložené záznamy na základe spracovaných odkazov. 

Mimo plánovaných úloh sme pristúpili k doplneniu katalogizačných  

záznamov predmetovými heslami, ktoré napomôžu používateľovi 

k rýchlejšej informácií k požadovanej téme záujmu. Nakoľko 

knižnica doteraz nemala vybudovaný predmetový, katalóg rozhodli 

sme sa tak urobiť spätne - 10 rokov. V roku 1998 boli doplnené  
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o predmetové heslá tituly odbornej literatúry pre dospelých za 

roky 1997-1989 vrátane, čo predstavuje 7.260 zväzkov. Túto úlohu 

sme zabezpečovali využívaním Slovenskej národnej bibliografie, kde 

boli vyhľadávané konkrétne tituly z produkcie slovenských 

vydavateľstiev. Na tituly zo zahraničnej produkcie sa tvorili 

predmetové heslá, pokiaľ to inak nebolo možné, na základe 

vyhľadania fyzického dokumentu. Zatiaľ sú heslá napísané ručne na 

rube katalogizačných záznamov. Pre častú neprítomnosť jednej 

z pracovníčok úseku nebolo možné tieto vkladať do už konvertovaného 

fondu, pretože by sa bola spomalila retrospektívna konverzia. 

Vzhľadom k dosiahnutým výsledkom predpokladáme, že retrospektívna 

konverzia by mohla byť ukončená v priebehu januára - augusta 1999. 

V tomto období bude možné doplniť konvertovaný fond v počítači 

i o pripravené predmetové heslá 

Výpočtová technika v knižnici:' 

Multimediálny PC 166 MHz /Pentium/ - 1 ks 

PC AT 585 - 1 ks 

PC AT 486 - 2 ks 

PC AT 386 - 1 ks 

tlačiareň EPSON LQ 570  ihličková - 2 ks 

tlačiareň Deskjet 600 atramentová - 1 ks 

tlačiareň Deskjet 670 atramentová - 1 ks 

Knižnica má 2 fotokopírovacie stroje značky SHARP a 1 

elektronický písací stroj R0B0TR0N. 

V Galante  30.1.1999 

Mgr. Lívia Gabrišová 
riaditeľka knižnice 
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Prírastok knižného fondu Dudvážskej knižnice v Galante za 
rok 1998 

 

Spoločenskovedná literatúra 197 zv. 22,26% 

Prírodovedecká literatúra 28 zv. 3,16% 

Poľnohospodárska literatúra 8 zv. 0,90% 

Technická literatúra 33 zv. 3,72% 

Iná náučná literatúra 144 zv. 16,28% 

PRÍRASTOK NÁUČNEJ LITERATÚRY SPOLU 410 zv. 46,32% 

BELETRIA PRE DOSPELÝCH 283 zv. 31,98% 

Náučná literatúra pre mládež 65 zv. 7,34% 

Beletria pre mládež 127 zv. 14,36% 

PRÍRASTOK LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ SPOLU 192 zv. 21,70% 

PRÍRASTOK K 30.6.1998 SPOLU 885 zv. 

 

Percentuálne zloženie prírastkov náučnej literatúry pre 
dospelých 

 

Spoločenskovedná literatúra 197 zv. 22,26% 

Prírodovedecká literatúra 28 zv. 3,16% 

Poľnohospodárska literatúra 8 zv. 0,90% 

Technická literatúra 33 zv. 3,72% 

Iná náučná literatúra 144 zv. 16,28% 

PRÍRASTOK NÁUČNEJ LITERATÚRY SPOLU 410 zv. 46,32% 

 

Percentuálne zloženie prírastkov literatúry pre 
dospelých 

 
Spoločenskovedná literatúra 197 zv. 22,26% 

Prírodovedecká literatúra 28 zv. 3,16% 

Poľnohospodárska literatúra 8 zv. 0,90% 

Technická literatúra 33 zv. 3,72% 

Iná náučná literatúra 144 zv. 16,28% 

Beletria pre dospelých 283 zv. 31,98% 

PRÍRASTOK LITERATÚRY PRE DOSPELÝCH 693 zv. 
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Percentuálne zloženie prírastkov literatúry pre mládež 

 
Náučná literatúra pre mládež 65 zv. 7,34% 

Beletria pre mládež 127 zv. 14,36% 

PRÍRASTOK LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ SPOLU 192 zv. 

 

V roku 1998 pribudlo do fondu Dudvážskej knižnice v Galante celkom 

109 zväzkov kníh v maďarskom jazyku, čo predstavuje 12,31%. 

 

 

STAV KNIŽNÉHO FONDU DUDVÁŽSKEJ KNIŽNICE V GALANTE 
K 31.12.1998 

 
Spoločenskovedná literatúra 6.488 zv. 7,56% 

Prírodovedecká literatúra 2.032 zv. 2,36% 

Poľnohospodárska literatúra 1.638 zv. 1,90% 

Technická literatúra 1.999 zv. 2,34% 

Iná náučná literatúra 8.331 zv. 9,72% 

FOND NÁUČNEJ LITERATÚRY SPOLU 20.488 zv. 23,88% 

BELETRIA PRE DOSPELÝCH 36.085 zv. 42,07% 

Náučná literatúra pre mládež 5.490 zv. 6,40% 

Beletria pre mládež 23.710 zv. 27,65% 

FOND LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ SPOLU 29.200 zv. 34,05% 

FOND K 30.6.1998 SPOLU 85.773 zv. 

 

Percentuálne zloženie fondu náučnej literatúry pre 
dospelých 

 

Spoločenskovedná literatúra 6.488 zv. 31,66% 

Prírodovedecká literatúra 2.032 zv. 9,92% 

Poľnohospodárska literatúra 1.638 zv. 7,99% 

Technická literatúra 1.999 zv. 9,76% 

Iná náučná literatúra 8.331 zv. 40,67% 

FOND NÁUČNEJ LITERATÚRY SPOLU 20.488 zv. 
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Percentuálne zloženie fondu literatúry pre dospelých 

 
Spoločenskovedná literatúra 6.488 zv. 11,46% 

Prírodovedecká literatúra 2.032 zv. 3,59% 

Poľnohospodárska literatúra 1.638 zv. 2,89% 

Technická literatúra 1.999 zv. 3,54% 

Iná náučná literatúra 9.331 zv. 14,74% 

Beletria pre dospelých 36.085 zv. 63,78% 

FOND LITERATÚRY PRE DOSPELÝCH 56.573 zv. 

 

 

Percentuálne zloženie fondu literatúry pre mládež 

 
Náučná literatúra pre mládež 5.490 zv. 18,80% 

Beletria pre mládež 23.710 zv. 81,20% 

FOND LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ SPOLU 29.200 zv. 

 

Vo fonde Dudvážskej knižnice v Galante sa nachádza 31.569 zväzkov 

kníh v maďarskom jazyku, čo predstavuje 36,80%. 

 

 

 



Štatistika fondu 

elkom: 885 / 144310.15 ■ r 
í r. lis.:  116316/RG a* 

štatistika podla lokácie 

Štatistika fondu 

Celkom: 78623 / 3697372.19  [prir. fc./cena] 
Záznam: 1 až 36590 

Štatistika podla lokácie 

Príloha č. 2 

Štatistika foncu 

Celkom: 19758 / 629976.15  [prir. í. 
Záznam: 24801 az 36590 

Štatistika podla lokácie 
 

28 / 36722.40 [pofcet/Sk] 
35 / 65425.00 [pote t./Sk] 
55 / 17648.00 [pofcet/Sk] 
19 / 23359.35 [pofcet/Sk] 
0 / 0.00 [pofcet/Sk] 

0 / 1155.40 [pofcet/Sk] 
0 / 0.00 [pofcet/Sk] 

8E: 31117 

OL: 19136 
ST: 133 

ML: 25296 
SK: 2844 
RG: 37 
EK: 9 

/ 1392795.25 
/ 1270493.09 
/ 57071.80 / 
884478.79 / 
83755.56 / 
4484.70 / 
1175.45 

[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[poíet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 

8E: 7478 
0L: 5942 
ST: 58 ML: 
6275 SK: 0 

RG: 

íl: 

I  204359.75 / 
256649.20 / 
18027.00 / 
149725.30 / 
0.00 / 
1187.40 / 
0.00 

[pofcet/Sk; 
[pofcet/Sk j 
[pofcet/Sk: 
[počet/Sk l 
[počet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Skj 

 

:atistika podla spôsobu nadobudnutia 

Štatistika podla jazyka dokumentu 

Štatistika podla spôsobu nadobudnutia 

[pofcet/Sk] 

[pofcet/Sk] 

[pofcet/Sk] 

[pofcet/Sk] 

štatistika podla jazyka dokumentu 

 

Štatistika podla spôsobu nadobud 

MI: 777 / 127975.80 [pofcet/Sk: 

KD0:
 ° / 0-00 [poíet/Skí 

DIN: 105 / 16106.35 [pofcet/Sk^ 

DOS: 3 / 228.00 [pofcet/Sk] 

štatistika podla jazyka dokumentu 
 

ÍLA 64 / 98011.50 [pofcet/Sk] 

CZE 78 / 24023.10 [pofcet/Sk] 

ÍER 1 / 69.00 [pofcet/Sk] 

HUN 10 / 18159.55 [pofcet/Sk] 

-ING 50 / 3988.00 [pofcet/Sk] 
-RE 0 / 0.00 [pofcet/Sk] 

.AT 0 / 0.00 [pofcet/Sk] 

^OL 0 / 0.00 [pofcet/Sk] 
::US: 0 / 0.00 [pofcet/Sk] 
-3PA 1 / 59.00 [pofcet/Sk] 

ľTA 0 / 0.00 [pofcet/Sk] 

Štatistika podla druhu dokumentu A: 

885  / 144310.15  [pofcet/Sk] 

štatistika podla TS 

/ 1877075.49 / 
556585.46 / 
11658.10 / 
1179462.49 / 
38923.00 / 
5851,00 / 86.00 / 
873.50 / 25505.45 
/ 59.00 / 730.70 

Štatistika podla 

druhu dokumentu 

A; 78623  / 3697372.19 

Štatistika podla TS 

[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 

[pofcet/Sk] 

/ 352263.25 / 
82950.15 / 
3487.00 
/-166682.40 
/ 5020.00 / 
252.00 / 
48.00 / 
528.50 / 
18536.85 / 
59.00 / 0.00 

Štatistika podla druhu dokumentu 

A: 19758  / 629976.15   [pofcet/Sk] 

štatistika podla TS 
 

197 

28 
8 

33 
144 

Štatistika 

podla tried. LK 

/
 
4
1

[prir. i./cena] 
117200/ML 

D 777 / 127975.80 [pofcet/Sk] KOI: 6053 / 851632.60 

D 0  / 0.00 [pofcet/Sk] KDO: 0 / 0.00 
I 105 / 16106.35 [pofcet/Sk] DIN: 234 / 43920.35 

O 3  / 228.00 [pofcet/Sk] DOS: 11 / 1340.00 

nútia 

SLA: 44964 

CZE: 9476 
GER: 132 

HUN: 22944 
ENG: 390 

FRE: 195 
LAT: 3 

POL: 11 

RUS: 486 
SPA: 1 
ITA: 5 

SLA: 11693 
CZE: 2109 GER: 
54 HUN: 5449 
ENG: 62 FRE: 4 
LAT: 1 POL: 6 
RUS: 371 SPA: 
1 ITA: 0 

[pofcet/Sk! 

[pofcet/Sk] 

[poíet/Skj 
[poíet/Skj 
[pofcet/Sk] 

[pofcet/Sk] 

[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 

[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 

[pofcet/Sk] 

[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 

[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 

10: 
21: 
22: 
23: 
24: 

/ 41082.40 
/ 5184.00 / 
1407.00 / 
9333.00 / 
27222.00 / 

10: 
21: 
22: 
23: 

197 

28 
8 

33 



0 / 5184.00 / 
1407.00 / 
9333.00 / 
27222.00 / 
36722.40 / 
10305.00 7 
13054.35 

^rír^stok Y~^ 

 

/ 432218.56 / 
95713.58 / 
90260.10 / 
176182.50 / 
540724.85 / 
1391178.05 / 
305632.30 / 
664756.25 

štatistika podla tried. 

10: 6282 / 432218.56 
21: 1861 / 95713.58 
22: 1437 / 90260.10 
23: 1882 / 176182.50 
24: 7864 / 540724.85 
30: 31101 / 1391178.05 
41: 5419 / 305632.30 
42: 22768 / 664756.25 

^etro^onverzia - 

[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 

[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 

celkom 

 

/ 94178.40 / 

27292.15 / 

12896.45 / 

20687.00 / 

120853.60 / 

204335.25 / 

35370.95 / 

114362.35 

štatistika podla tried. 

10: 2028 / 94178.40 

21: 688 / 27292.15 
22: 401 / 12896.45 
23: 456 / 20687.00 

24: 2430 / 120853,60 
30: 7473 / 204335.25 
41: 950 / 35370.95 

42: 5332 / 114362.35 

Retrok:onverzi=i 

[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 

LK 

[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
[pofcet/Sk] 
5QQP 

10: 6282 21: 

1861 1437 

1882 7864 

31101 5419 
22768 

22 
23 
24 
30 
41 
42 

10: 
21: 
22: 
23: 
24: 
30: 
41: 
42: 

2028 
688 
401 

456 

2430 

7473 
950 

5332 



príloha č. 3 

 

Čitatelia a výpožičky – prehľad hlavných ukazovateľov 
 
 Plán na Plnenie % plnenia Plnenie 
 1998 1998  1997 
 
Výpožičky celkom 122.000 121.008 99,2% 146.156 
Z toho absenčné 93.500 83.390 89.18%  91.179 
       prezenčné  28.500. 37.618 131,99% 54.977 
 
MVS  15  65 
 
Výpožičky krásnej literatúry 
pre dospelých 36.000 37.608 104% 38.094 
 
Výpožičky náučnej literatúry 47.500 25.210 53% 26.091 
 
Výpožičky pre deti do 15 rokov 38.500 25.840 67% 40.996 
 
Výpožičky periodík  32.206  40.899 
 
Iné dokumenty  56  76 
 
Zvukové knihy  24  23 
 
Výpožičky v maďarskom jazyku  28.626  33.111 
 
BIS a faktografické informácie  848  892 
 
Počet výpožičiek na čitateľa  36,6  44 
 
Počet výpožičiek na obyvateľa  7,22  8,7 
 
 

Čitatelia  
 Plán na Plnenie % plnenia Plnenie 
 1998 1998  1997 
 
zapísaní čitatelia celkom 3.300 3.302  3.316 
 
z toho do 14 rokov 1.300 972  1.143 
 
- od 15 do 19 rokov 560 640  450 
 
Čitatelia maďarskej národnosti  1.409 42% 1.429 
 
Z toho do 14 rokov  393  420 
 
Návštevníci knižnice 29.000 28.887  30.111 
 
% čitateľov z počtu obyvateľov  19  19,7 
 
Pozn.: Počet obyvateľov Galanty: 16.760 



Príloha č.3 
 

Kolektívne podujatia a ďalšie údaje: 
 
  1998  1997 
 
Počet vypracovaných rešerší  21  5 
 
Kolektívne podujatia  126  107 
 
Nástenky  54  62 
 
Výstavy  6  3 
 
Účasť  3.753  2.426 
 
 
 
 
 
 
 


