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I. ÚVOD 
 

Odvíjajúc sa od celkového stavu podľa jednotlivých ukazovateľov možno 
konštatovať, že v hlavných ukazovateľoch Galantská knižnica aj napriek 
pretrvávajúcemu nedostatku finančných prostriedkov dosiahla priaznivejšie výsledky, 
ako tomu bolo v r. 2003. Vyjadrením úspešného hospodárenia knižnice je, že sme 
dosiahli kladný hospodársky výsledok vo výške 82 300,- Sk.    

Zlepšený stav sa prejavil aj v nákupe literatúry, keď v uplynulom roku pribudlo do 
fondu knižnice oproti r. 2003 o 503 zväzkov kníh viac. Taktiež na nákup kníh sa 
použilo nepomerne viac finančných prostriedkov, ako tomu bolo v porovnateľnom 
období r. 2003 (v r. 2004 viac ako 226 tis. Sk v r. 2003 necelých 25 tis. Sk).  

Veľmi mierne vzrástol počet výpožičiek (+ 433), a naopak, aj keď len 
v minimálnom počte, klesli registrovaní používatelia (- 46), ako aj návštevníci 
knižnice (- 884). Predpokladáme, že tento stav spôsobila hlavne stagnácia v nákupe 
knižničných titulov a v neposlednej miere tiež výrazné obmedzenie v oblasti nákupu 
periodík. Nakoľko pre starších občanov sa nákup novín a časopisov stal finančne 
neúnosným, práve knižnica bola často jediným miestom, kde sa k tomuto druhu 
literatúry dostali.  

Nízky nákup novej, osobitne odbornej literatúry, sa podpísal tiež na výraznom 
znížení absenčných výpožičiek v čitárni (- 401 výpožičiek).  

Rozšírenie činnosti v oblasti vysokého školstva sa prejavil pri spracovaní rešerší, 
poskytovaní služieb knižnice na Internete, bibliograficko – informačných službách, kde 
sme dosiahli priaznivejšie výsledky ako v r. 2003, čoho konečným vyústením bola  
zvýšená návštevnosť v študovni.   

Knižnica v r. 2004 zrealizovala 138 (+ 7) vzdelávacích a kultúrnych podujatí, 
ktorých sa celkom zúčastnilo 2.420 osôb.     

V oblasti metodickej a koordinačnej činnosti bolo zrealizovaných 43 (- 29) 
metodických návštev a 149 (+ 63) konzultačných a poradenských služieb 
profesionálnym a neprofesionálnym knižniciam a knižniciam iných sietí a ich 
zriaďovateľom. 

Nákupom novej výpočtovej techniky sa knižnici podarilo skvalitniť celkový stav 
technického vybavenia a postupne sa pripraviť na prechod na nový integrovaný 
knižničný systém Virtua.    

Pod priaznivejšie výsledky v oblasti nákupu literatúry a rozšírenia, resp. skvalitnenia 
činnosti na úseku elektronizácie, sa nie malou mierou podpísala skutočnosť, že 
zriaďovateľ knižnice, Trnavský samosprávny kraj, v rámci navýšenia 
rozpočtu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, prostredníctvom 
schválených grantov, prispeli finančnou čiastkou. Je však nedostatkom, že 
finančné prostriedky z MK SR boli poukázané až úplne koncom roka 2004, čo 
spôsobilo, že napr. na výber literatúry zostala minimálna časová rezerva. Pri nákupe 
informačnej techniky bola situácia ešte zložitejšia, nakoľko o presnej špecifikácii, na čo 
možno použiť získané prostriedky, sme sa dozvedeli až v absolútnom závere roka.   

 
II. RIADENIE KNIŽNICE 

 
Základnými dokumentmi, ktorými sa v roku 2004 riadila knižnica boli: 
• zriaďovacia listina  
• organizačný poriadok 
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• registratúrny poriadok 
• pracovný poriadok 
• kolektívna zmluva 
• knižničný a výpožičný poriadok 
• smernica pre prevádzkovanie motorového vozidla 
• smernica pre prijímanie sťažností 
• plán činnosti knižnice 
• plán kontrolnej činnosti 
Úlohy na úseku BOZP a PO sa realizovali prostredníctvom externého pracovníka. 

 
V uplynulom kalendárnom roku bola zo strany zriaďovateľa vykonaná následná 

kontrola správnosti a hospodárnosti používania motorového vozidla knižnice a kontrola 
na úseku BOZP a PO. 

 
Zamestnanci knižnice–kvalifikačná a vzdelanostná štruktúra: 

Riaditeľ 
VŠ 

Ekonómka -1 USO 
Upratovačka - Zákl. 

Knižnično – infor. 
Fondy 

4 zamestnanci 
ÚSO 

 
 

Knižnično –infor.  
Služby 

7 zamestnancov 
ÚSO  

Koordinácia a metodika 
1 zamestnanec 

ÚSO  

III. HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI 
 

A) DOPLŇOVANIE, SPRACOVANIE A OCHRANA KNIŽNIČNÝCH FONDOV: 
Knižnica poskytuje knižnično – informačné služby v územnom obvode svojho sídla 

ako mestská knižnica a v územnom obvode vymedzenom zriaďovateľom plní zároveň 
úlohy regionálnej knižnice, a to úlohy knižničné, informačné, bibliografické, koordinačné 
a metodické. Vyplývajúc z postavenia regionálnej knižnice, malo by byť jednou 
z prioritných činností knižnice vytvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond, 
vrátane dokumentov miestneho a regionálneho významu. Nakoľko však v ostatných 
rokoch nedostatok finančných prostriedkov nedovoľoval nákup fondov, táto jej 
základná úloha absentuje, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadľuje na spokojnosti 
používateľov knižnice.  

Aj keď oproti roku 2003 došlo k výrazne vyššiemu nákupu fondov, predsa nemožno 
vysloviť všeobecnú spokojnosť. Stagnáciu v nákupe za ostatné 2-3 roky nemôže 
vyrovnať jeden relatívne priaznivejší rok.    
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Možno konštatovať, že v hodnotenom období odd. doplňovania fondov splnilo úlohy 
stanovené vypracovaným plánom práce a tiež úlohy vyplývajúce z organizačného 
poriadku. 

Doplňovanie fondov sa realizovalo aj v tomto roku prostredníctvom kúpy a darov. 
Dary poskytli rôzne inštitúcie ako aj súkromné osoby. 

Do fondu knižnice pribudlo 809 zväzkov kníh v hodnote 226 122,50 Sk a 3 
audiovizuálne knižničné jednotky v hodnote 649,- Sk. Celkom pribudlo 812 knižničných 
jednotiek v hodnote 226 771,50 Sk, z toho: v maďarskom jazyku pribudlo 166 zväzkov 
kníh v  hodnote  33 678,50 Sk. 

Vhodným výberom dodávateľov sa nám podarilo dosiahnuť, že pri kúpe literatúry bol 
knižnici poskytnutý rabat v hodnote 17 081,60 Sk. Z rozpočtu knižnice bolo na nákup 
literatúry vynaložených 178 289,30 Sk. Darom od súkromných osôb a inštitúcií pribudlo 
do fondu 187 zväzkov kníh v hodnote 30 751,60,- Sk a 3 audiovizuálne dokumenty 
v hodnote 649,- Sk. Spolu darom pribudlo 190 knižničných jednotiek v hodnote 31 
400,60 Sk. 

 
 
Porovnanie nákupu literatúry r. 2003 - r. 2004 
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Ako je z prehľadu vidieť v roku 2004 došlo k výraznému posunu v oblasti obnovy 
resp. rozšírenia knižného fondu, čo do počtu titulov a taktiež vynaložených finančných 
prostriedkov na nákup (r. 2003 – 0,5% z rozpočtu, r. 2004 – 4,8%). I napriek tejto 
skutočnosti situácia v obnove fondu nie je uspokojivá, nakoľko knižnica v oblasti 
vynaložených nákladov na nákup literatúry sa dostala v hodnotenom období len tesne 
nad celoslovenskú úroveň roku 2003.    

 
Prírastok knižného fondu Galantskej knižnice v Galante v roku 2004: 
Spoločenskovedná literatúra     149 zv.   18,42 %  
Prírodovedecká literatúra         8 zv.     0,99 % 
Poľnohospodárska literatúra        0 zv.      0,00 % 
Technická literatúra         6 zv.     0,74 % 
Iná náučná literatúra     100 zv.    12,36 % 
PRÍRASTOK NÁUČNEJ LITERATÚRY  SPOLU :    263 zv.    32,51 % 
BELETRIA :    338 zv.    41,78 % 
Náučná literatúra pre deti       56 zv.      6,92 % 
Beletria pre deti     152 zv.     18,79 % 
PRÍRASTOK LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ SPOLU :    208 zv.     25,71 % 
PRÍRASTOK V ROKU 2004 SPOLU :    809 zv.  

 
Prehľad nákupu náučnej literatúry podľa zamerania   

Spoločenskovedná literatúra        149 zv. 
Prírodovedecká literatúra            8 zv. 
Poľnohospodárska literatúra            0 zv.          
Technická literatúra            6 zv. 
Iná náučná        100 zv. 
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Prehľad nákupu literatúry pre deti a mládež 
Náučná literatúra pre deti          56 zv. 
Beletria pre deti        152 zv. 
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Prehľad nákupu literatúry podľa typu 

Náučná literatúra 263 zv. 

Beletria 338 zv. 

Literatúra pre deti a mládež 208 zv.  

Literatúra spolu 809 zv. 
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V hodnotenom uplynulom roku bolo snahou knižnice zabezpečiť rovnomerný nákup 

literatúry podľa jednotlivých oblastí. Tento zámer sa nám podarilo zabezpečiť, aj keď 
s miernym navýšením beletrie. Priaznivo hodnotíme najmä podstatný nárast v nákupe 
náučnej literatúry, ktorá je čitateľmi veľmi žiadaná. Zlepšené výsledky v nákupe boli 
dosiahnuté aj tým, že zriaďovateľ knižnice v závere roka poukázal účelovo viazané 
finančné prostriedky vo výške 30 000,- Sk práve na nákup kníh. Taktiež priaznivo 
ovplyvnil nákup literatúry grant získaný z Ministerstva kultúry SR vo výške 90 000,- Sk 
a kofinancovanie projektu vo výške 5%, ktoré realizoval zriaďovateľ.  
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Nákup nových knižničných titulov bol realizovaný prostredníctvom akvizičnej komisie 
menovanej riad. knižnice.  

 
V I. polroku 2004 bolo z fondu knižnice vyradených 934 zväzkov kníh v hodnote 23 

353,65 Sk. V II. polroku odovzdalo oddelenie služieb 3 knižné lístky stratenej zaplatenej 
literatúry na vyradenie v hodnote 181,- Sk. Spolu bolo v roku 2004 vyradených 937 
zväzkov kníh v celkovej hodnote 23 534,65 Sk. 
 
Knižničný fond v roku 2004 (stav k 31. 12. 2004) 

Knižničné jednotky spolu: 84 180 4 879 700,01 Sk 
 

Z toho : knihy 83 938 
 

 

- naučná lit. pre dospelých 
- krásna lit. pre dospelých 
- náučná lit. pre deti 
- krásna lit. pre deti 

20 390 
35 736  
  5 790 
22 022 

 
 
4 787 989,72 Sk 
 
 

              ostatné dokumenty      242      91 710, 29 Sk 
 

Prírastky knižničných jednotiek v roku 2004: 
Prírastky knižničných jednotiek 
spolu: 

 812 226 771,50 Sk 

z toho:   
knihy: - kúpou 
         - darom 

 622 
 187 

195 370,90 Sk 
  30 751,60 Sk 

ostatné dokumenty: - kúpou 
                             - darom 

    0 
    3 

          0 
       649,- Sk 

 
Financovanie prírastkov fondu v roku 2004: 
- poskytnutý rabat pri nákupe   17 081,60 Sk 
- dary : 187 zv. kníh + 3 audiovizuálne kj.   31 400,60 Sk 
- vynaložená čiastka z rozpočtu knižnice 178 289,30 Sk 
Prírastok fondu v Sk spolu:  226 771,50 Sk 
 
Úbytky knižničných jednotiek v roku 2004 spolu: 
- knihy   937 zv.             23 534, 65 Sk
- ostatné dokumenty       0 kj.                        0  
Spolu:   937 zv.             23 534, 65 Sk
 
Percentuálne zloženie prírastkov náučnej literatúry pre dospelých: 
Spoločenskovedná literatúra      149 zv.      56,66 % 
Prírodovedecká literatúra          8 zv.       3,04 % 
Poľnohospodárska literatúra           0 zv.      0,00 % 
Technická literatúra           6 zv.      2,28 % 
Iná náučná literatúra       100 zv.     38,02 %  
PRÍRASTOK NÁUČNEJ LITERATÚRY SPOLU :       263 zv.  
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Percentuálne zloženie prírastkov literatúry pre dospelých: 
Spoločenskovedná literatúra    149 zv.    24,80 % 
Prírodovedecká literatúra        8 zv.      1,33 % 
Poľnohospodárska literatúra        0 zv.      0,00 % 
Technická literatúra        6 zv.      0,99 % 
Iná náučná literatúra    100 zv.     16,64 % 
Beletria pre dospelých    338 zv.     56,24 % 
PRÍRASTOK LITERATÚRY PRE DOSPELÝCH SPOLU:    601 zv.  
 
Percentuálne zloženie prírastkov literatúry pre mládež: 
Náučná literatúra pre mládež    56 zv.    26,92 % 
Beletria pre mládež   152 zv.    73,08 % 
PRÍRASTOK LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ:   208 zv.  
 
K 30. 6. 2004 pribudlo do fondu Galantskej knižnice celkom 166 zv. kníh maďarskom 
jazyku čo predstavuje  20,51 %. 
 
STAV KNIŽNÉHO FONDU GALANTSKEJ KNIŽNICE V ROKU 2004 : 
Spoločenskovedná literatúra   6 793 zv.      8,10 % 
Prírodovedecká literatúra   1 930 zv.      2,30 % 
Poľnohospodárska literatúra   1 468 zv.      1,75 % 
Technická literatúra   1 849 zv.      2,20 %  
Iná náučná literatúra   8 350 zv.      9,95 % 
FOND NÁUČNEJ LITERATÚRY SPOLU: 20 390 zv.     24,30 % 
BELETRIA PRE DOSPELÝCH: 35 736 zv.     42,57 % 
Náučná literatúra pre mládež   5 790 zv.       6,89 % 
Beletria pre mládež 22 022 zv.      26,24 %  
FOND LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ SPOLU: 27 812 zv.      33,13 %
KNIŽNÝ FOND V ROKU 2004 : 83 938 zv.  
 
 
Percentuálne zloženie fondu náučnej literatúry pre dospelých : 
Spoločenskovedná literatúra   6 793 zv.     33,32 % 
Prírodovedecká literatúra   1 930 zv.       9,46 %  
Poľnohospodárska literatúra   1 468 zv.       7,20 % 
Technická literatúra   1 849 zv.       9,07 % 
Iná náučná literatúra   8 350 zv.     40,95 % 
FOND NÁUČNEJ LITERATÚRY SPOLU : 20 390 zv.  
 
Percentuálne zloženie fondu literatúry pre dospelých : 
Spoločenskovedná literatúra   6 793 zv.      12,10 % 
Prírodovedecká literatúra   1 930 zv.        3,44 % 
Poľnohospodárska literatúra   1 468 zv.        2,62 % 
Technická literatúra   1 849 zv.        3,29 % 
Iná náučná literatúra   8 350 zv.       14,88 % 
Beletria pre dospelých 35 736 zv.       63,67 % 
FOND LITERATÚRY PRE DOSPELÝCH SPOLU : 56 126 zv.  
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Percentuálne zloženie fondu literatúry pre mládež: 
Náučná literatúra pre mládež   5 790 zv.      20,80 % 
Beletria pre mládež 22 022 zv.      79,20 % 
FOND LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ  SPOLU : 27 812 zv.  
 
Vo fonde Galantskej knižnice sa v roku 2004  nachádza  30 896 zv. kníh v maďarskom 
jazyku čo predstavuje 36,80 %. 
 

 
B) VÝPOŽIČKY A SLUŽBY 
Výpožičné služby zabezpečujú zamestnanci úseku knižnično-informačných služieb 

prostredníctvom nasledovných pracovísk: 
• oddelenia beletrie a náučnej literatúry pre dospelých 
• oddelenia pre deti a mládež 
• čitárne a študovne 
• pobočky knižnice na ZŠ na sídlisku SNP, Galanta 
• pobočky knižnice v Domove dôchodcov PATRIA, Galanta 

Knižnica okrem absenčných a prezenčných výpožičiek dokumentov, výpožičiek 
zvukových kníh a poskytovania bibliograficko-informačných služieb, ktoré sú pre členov 
bezplatné, poskytuje aj nasledovné platené služby: 

• sprostredkovanie medziknižničnej výpožičnej služby 
• reprografické služby 
• používanie internetu 
• písanie vlastných textov na počítačoch knižnice 
• spracovanie rešerší 
• výstupy na disketu 

Podrobný prehľad služieb a cenník poplatkov je uvedený v Knižničnom a výpožičnom 
poriadku knižnice, ktorý je dostupný v každom oddelení knižnice. Spolu s ďalšími 
základnými dokumentmi, ktorými sa v uplynulom roku riadila knižnica, je prístupný aj 
na internetovej stránke knižnice: 

www.galantskakniznica.sk  
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Celkový prehľad výpožičiek Galantskej knižnice za r. 2004 
 
  výpožičky za r. 2004 výpožičky za r. 2003 rozdiel % 04 - 03
Výpožičky celkom 160 956 160 523 + 433 100, 26

absenčné 80 952 90 509 - 9 557 89,44
z toho prezenčné 79 856 70 014 + 9 842 114,05

MVS 148 114 + 34 129,82
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Ako je z uvedeného prehľadu vidieť, v hodnotenom roku sa až na absenčné 

výpožičky podarilo dosiahnuť priaznivejšie výsledky, oproti porovnateľnému obdobiu 
minulého roka  

 
Výpožičky jednotlivých druhov dokumentov z celkového počtu výpožičiek 

 

 
výpožičky za 
r. 2004  

výpožičky za 
r. 2003  rozdiel 

% 04 - 
03 

Výpožičky spolu 160 956 160 523 + 433 100,26
krásna lit. pre dospelých  36.093 38.528 2.435 93.67
náučná lit. pre dospelých  46.815 45.139 1.676 103.71
krásna lit. pre deti  19.227 21.716 2.489 88.53
náučná lit. pre deti  11.471 11.349 123 101.07

z 
to

ho
 

výpožičky periodík 47.350 43.791 3.559 108.12
Špeciálne dokumenty 2.426 2.530 - 104 95,89

audioviz. dok. (zvukové knihy) 48 28 + 20 171,43
výp. elektronických dokum. 2.314 2.433 - 119 95,11

z 
to

ho
 

výpožičky iných dokum. 64 69 - 5 92,75
výp. v maďarskom jazyku 38.805 42.140 3.335 92.08
zvukové knihy 48 27 21 177.77

z 
ria

dk
u 

1 

Výpožičky inojazyčnej lit. 17 17 0 100
BIS 5.772 4.614 1.158 125.09
internet 3.271 3.227 44 101.36
Rešerše 38 24 14 158.33
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Základný zámer knižnice – zvýšiť výpožičky v oblasti náučnej literatúry – sa v r. 2004 

podarilo zabezpečiť. Túto úlohu sme si stanovili v závislosti od rozšírených možností 
štúdia v rámci vysokého školstva. V tomto trende by sme chceli pokračovať aj 
v nasledujúcich rokoch za predpokladu, že sa nám podarí aspoň na úrovni r. 2004 
zabezpečiť formou nákupu odbornú literatúru. 

 
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA 

 

 
Počet čit. r. 

2004 
Počet čit. r. 

2003 rozdiel 
Čitatelia 3 138 3 184 - 46

dospelí 1 594 1 607 - 13
do 15 rokov 1 114 1 109 + 5

z toho 

15 - 18 rokov 430 468 - 38
Čitatelia maď. národnosti 1 281 1 333 - 52
z toho do 15 rokov 167 427 - 260
Návštevníci spolu 37 540 38 424 - 884
% čit. z počtu obyvateľov 19.17 19.46
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V r. 2004 sme zaznamenali takmer vo všetkých ukazovateľoch u registrovaných 

používateľov knižnice nepriaznivejšie výsledky, ako v porovnateľnom období r. 2003. 
Vychádzajúc z dostupných informácií od používateľov knižnice, ako hlavný dôvod bola 
nízka obmena knižného fondu a tým jeho celková zastaranosť. Tento stav bude možné 
napraviť len postupnou náhradou starších fondov nákupom nových titulov.       

 
C) BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ  
Úlohy na úseku bibliografie, dokumentaristiky a informácií sa realizujú predovšetkým 

v čitárni a študovni. V prípade požiadaviek je táto činnosť vykonávaná aj v spolupráci 
s ostatnými oddeleniami knižnice. Základným zámerom vyplývajúcim z postavenia 
knižnice je najmä budovanie informačnej základne, ďalej bibliografie a to bibliografie 
regionálnej. Pre používateľov knižnice sa na úseku zabezpečujú tiež bibliografické a 
rešeršné služby a edičná činnosť. Ako je z nasledovného prehľadu vidieť, v uplynulom 
roku sme v čitárni a študovni zaznamenali všeobecný pokles výpožičiek. 
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Výpožičky za rok 2004 v čitárni – študovni 

 rok 2004 rok 2003 rozdiel 04/03 
% 

Výpožičky spolu 41.729 41.029 + 700 101,71
Absenčné výpožičky 8.567 8.965 - 398 95,56 

periodiká 8.460 8.861 - 401 95,47 
Zvukové knihy 48 27 + 21 177,78 

z 
to

ho
 

Iné dokumenty 59 77 - 18 76,62 
Prezenčné výpožičky 33.162 32.064 + 1.098 103,42

knihy 2.198 2.014 + 184 109,14 
časopisy 30.856 29.973 + 883 102,94 
elektronické dokumenty 0 8 - 8 0 

Z 
to

ho
 

z 
to

ho
 

iné dokumenty 108 69 + 39 156,52 
BIS 819 781 + 38 104,86 
Rešerše 38 24 + 14 158,33 
Návštevníci 10.475 10.352 + 123 101,19
z toho internet 3.271 3.227 + 44 101,36 
Výpožičky literatúry v maď. jazyku 5.221 6.145 - 924 84,96 
Výpožičky inojazyčnej literatúry 17 17 0 100 
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Celkový počet absenčných výpožičiek v čitárni – študovni v roku 2004 sa znížil o 398 

výpožičiek oproti roku 2003, prezenčné výpožičky sa zvýšili o 1 098 výpožičiek. 
Návštevnosť bola vyššia o 79 návštevníkov a záujem o Internet narástol o 44 
záujemcov. Zvýšila sa výpožička zvukových kníh o 21. Zvukové knihy si vypožičalo 21 
používateľov. 

Vydali sme Zoznam periodickej tlači v Galantskej knižnici za rok 2004 a informačný 
leták Služby čitárne a študovne.  

 
D)BIBLIOGRAFIA A INFORMÁCIE  

 
1. Príručná knižnica knihovníckej literatúry 
• doplňovanie a spracovanie knižného fondu :   pribudlo 39 kn. j. 
• dobudovanie revízneho katalógu 
• výpožičky  spolu 172 (knihy: 43, periodiká: 102, špeciálna tlač: 27)  z toho 

absenčne 32, prezenčne 140  
 

2. Rešerše 
• bolo spracovaných 13 regionálnych rešerší 
 

3. Bibliograficko-informačné služby 
• bolo poskytnutých 38 regionálnych informácií 
 

4. Regionálna literatúra 
• doplňovanie a spracovanie knižničného fondu:  pribudlo  208 kn. jednotiek 
• výpožičky spolu:  675 (knihy: 89, periodiká: 549, špeciálna tlač: 37) z toho 

absenčne 13, prezenčne 662 
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• dobudovanie revízneho katalógu 
 

5. Sekundárny informačný aparát 
• budovanie katalógov :  
• regionálnej literatúry (klasický: autorský, systematický) 
• knihovníckej literatúry (elektronický, klasický: revízny ) 
• budovanie kartoték  
• rešerší 
• regionálnych novín a časopisov  
• osobností okresu 
• regionálnych článkov 1981-1986 
 
6. Edičná činnosť 
Bibliografie: 
• Okres Galanta v tlači. Články z novín a časopisov. – Roč. 17, č. 2-4    (2003) 
• Okres Galanta v tlači. Články z novín a časopisov. – Roč. 15, č. 2,3 (2001) – 

príprava 
• Okres Galanta v tlači. Neperiodické dokumenty. 2002-2003.  
• Galantské trhy. Regionálna bibliografia 
• Galántai Vásár. Helytörténeti bibliográfia (preklad) 
• Židia v Galante a okolí. Regionálna bibliografia 
• Zsidók Galántán és környékén. Helytörténeti bibliográfia (preklad) 
 

Bibliografické letáky: 
• George Sandová (*1804),  
• Hana Zelinová (*1914),  
• Bálint Balassi (1554-1594) 
 

7. Excerpovanie novín a časopisov 
• s celoštátnou pôsobnosťou 
• s regionálnou pôsobnosťou 
 

8. Pracovníčka oddelenia sa zúčastnila nasledujúcich porád a školení: 
• Krajská porada bibliografov (Trnava, 1.7.2004) 
• - VI. Svetové stretnutie maďarských knihovníkov (Magyar Könyvtárosok VI. 

Világtalálkozója - Budapest,      (11-14.7-2004) 
• Sústava prepojenia knižníc a oblastí (Könyvtárak és térségek kapcsolatrendszere - 

Győr, (19.10.2004) 
• - I. Sternutie maďarských knihovníkov na Slovensku (Szlovákia Magyar 

Könyvtárosok I. Találkozója -   Komárno, (4-5.11.2004) 
 

9. Ostatná činnosť 
• príspevky do časopisov Knihovnícky obzor 1,2/2004    
• Obzor  3/2004 
• Galantské noviny 4-7,10-12/2004, 1/2005           
• web stránka Galantskej knižnice – Oddelenie bibliografie a informatiky, edičná 

činnosť, história knižnice 
• exkurzia 1x  (študenti Gymnázia Z. Kodálya v Galante ) 
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E) METODICKÁ A PRIESKUMNÁ ČINNOSŤ 
Činnosť úseku koordinácie a metodiky Galantskej knižnice za rok 2004 vychádzala 

z plánu práce na rok 2004. Zabezpečované boli aj iné úlohy vyplývajúce z potrieb 
knižnice, ktoré boli plnené podľa príkazu riaditeľa. 

 
1. Vypracovanie štatistických výkazov za rok 2003 a spracovanie podkladov 
pre komplexné rozbory a štatistiky o činnosti verejných knižníc. Pri vykazovaní 
činnosti knižníc boli použité tlačivá KULT (MK SR)10 – 01 Ročný výkaz o knižnici za rok 
2003. I napriek tomu, že v decembri 2003 sa konala porada pre knihovníkov verejných 
knižníc v okrese, kde bola podrobne vysvetlená metodika vyplňovania tlačív a ku 
každému výkazu bolo pripojené metodické usmernenie, väčšina výkazov bola vyplnená 
neúplne alebo chybne. Z toho dôvodu bolo potrebné vykonať 20 telefonických 
konzultácií a chýbajúce údaje doplniť, prípadne chybné údaje opraviť. Okrem toho bolo 
vykonaných 19 telefonických urgencií, nakoľko 19 výkazov nebolo doručených do 
Galantskej knižnice ani 28. januára i napriek tomu, že termín doručenia  výkazov bol 
20. január 2004. Úsek koordinácie a metodiky vykonal len za mesiac január v súvislosti 
s vypracovaním ročných výkazov 46 konzultácií. 

Vypracované výkazy: 
• Ročný výkaz za Galantskú knižnicu 
• Ročný výkaz za mestské knižnice 
• Ročný výkaz za knižnice s profesionálnym pracovníkom 
• Ročný výkaz za knižnice s neprofesionálnym pracovníkom 
• Sumárny výkaz 
• Komentár 
 

2. Metodická a poradenská činnosť pre obecné knižnice okresu Galanta a ich 
zriaďovateľov. Pri metodických návštevách je sústavná pozornosť venovaná 
odbornému spracovaniu a ochrane fondov. Stále akútnejšou sa stáva potreba 
zamestnať v knižnici kvalitného pracovníka a vytvoriť mu potrebný časový priestor na 
spravovanie knižnice. Hĺbkové revízie knižničného fondu boli vykonané za pomoci 
pracovníčky úseku koordinácie a metodiky Galantskej knižnice v obciach Vinohrady nad 
Váhom, Matúškovo a Jánovce. O metodické usmernenie požiadala pracovníčka Obecnej 
knižnice vo Vozokanoch. Pracovníčka Obecnej knižnice vo Veľkom Grobe požiadala o 
metodickú pomoc pri spracovaní záverov o vykonaní revízie. V priebehu roka 2004 
prišlo k výmene knihovníkov v piatich knižniciach nášho okresu. V obciach Kráľov Brod 
a Veľké Úľany bolo vykonané zaškolenie nových pracovníkov. V obciach Čierny Brod a 
Váhovce pre sústavnú zaneprázdnenosť nových pracovníčok knižníc boli vykonané len 
telefonické konzultácie. V obci Gáň bola viackrát oslovená pracovníčka obecného úradu 
a dvakrát aj starosta obce, napriek tomu snaha o kontakt s pracovníčkou knižnice bola 
neúspešná.  

Knižnice v metodickej pôsobnosti Galantskej knižnice boli informované o 
možnostiach získať finančné prostriedky prostredníctvom Grantového systému 
Ministerstva kultúry SR. Na požiadanie bolo zo strany úseku koordinácie a metodiky 
poskytnuté metodické usmernenie, prípadne aj pomoc pri vypracovaní projektov. 
V rámci podprogramu 2.7 požiadali o dotáciu Mestská knižnica Sereď (36.000,- Sk) a 
Obecná knižnica Veľké Úľany ( 53.000,- a 71.100,- Sk). Tieto žiadosti neboli 
podporené. V rámci podprogramu 2.9 požiadalo o dotáciu 5 knižníc galantského 
regiónu v hodnote 219.000,- Sk. Žiadosti troch knižníc neboli úspešné, tri knižnice 
získali dotáciu v celkovej sume 40.000,- Sk. 
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Pre knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta bol vydaný metodicko – 
inštruktážny časopis Knihovnícky obzor č. 1/2004 a č.2/2004. Pre potreby verejných 
knižníc a ich zriaďovateľov bol vydaný Štatistický prehľad o činnosti verejných knižníc 
okresu Galanta v roku 2003. Uskutočnená bola porada pre knihovníkov verejných 
knižníc okresu Galanta.  

• Metodicko-inštruktážne návštevy: 43 
• Konzultácie: 149 
• Vydané materiály: 4 
• Porady 1 
 

3. Iná metodická a koordinačná činnosť.  
V priebehu roka 2004 boli navštívené detašované pracoviská vysokých škôl 

pôsobiacich na území galantského regiónu. Konkrétne sú to tieto pracoviská: Inštitút 
vzdelávania Sládkovičovo, Akadémia vzdelávania Galanta a Inštitút vzdelávania 
Kaskády. Formou dotazníkového prieskumu boli zisťované potreby a záujmy študentov 
týchto škôl o knižničné služby, druhy literatúry ako aj záujem o získavanie informácií 
prostredníctvom CD-ROMov. Cieľom tejto aktivity bolo spropagovať služby knižnice 
konkrétnej skupine používateľov (v tomto prípade externí študenti VŠ). Za týmto 
účelom úsek koordinácie a metodiky vypracoval aj bibliografický leták a informačné 
plagáty.  

Spolupráca bola ponúknutá aj všetkým základným školám v okrese. Galantská 
knižnica vydala prvé číslo časopisu s názvom „Pod lupou“, v ktorom uverejnila literárne 
práce detí základných škôl. V rámci príprav na vydanie prvého čísla bol vykonaný 
prieskum záujmu riaditeľov škôl, vyhlásená bola súťaž o najlepšiu titulnú stranu 
časopisu a jeho názov, spolupráca s odborným garantom – spisovateľom Jánom 
Navrátilom. Úsek koordinácie a metodiky  pripravil posedenie s deťmi na ktorom 
prebehol slávnostný krst časopisu. 

 

4. Prieskumy. V uplynulom roku úsek koordinácie a metodiky vykonal nasledovné 
prieskumy a štatistické podklady: 

• Spracovanie štatistický údajov pre Štatistický úrad SR, Krajská správa v Trnave 
• Spracovanie výsledkov dotazníkového prieskumu záujmu externých študentov 

vysokých škôl v okrese Galanta o odbornú literatúru na multimediálnych nosičoch 
• Prieskum stavu školských knižníc v okrese Galanta – vypracovanie informačného 

dotazníka o stave školských knižníc v okrese Galanta a spracovanie výsledkov 
prieskumu pre Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave 

• Prieskum záujmu základných škôl publikovať literárne práce žiakov v časopise 
s regionálnou pôsobnosťou 

• Dotazník „Humanizácia knižníc“, zabezpečenie jeho vyplnenia aj v mestských a 
v profesionálnych knižniciach okresu (8 knižníc) pre Slovenskú národnú knižnicu 
v Martine 

• Spracovanie dotazníka o vzdelávaní dobrovoľných knihovníkov v našom okrese 
pre Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave 

 

5. Ďalšia činnosť:  
• Čiastočné vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Grantového 

programu Ministerstva kultúry SR podprogram 2.7 – Podpora projektov v oblasti 
knižníc a knižničných činností a podprogram 2.9 – Podpora nákupu informačných 
zdrojov pre knižnice 
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• Vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR požadovanej 
z výnosu lotérií a podobných hier na vydanie Zborníka literárnych prác žiakov 
základných škôl (prezentácia detskej literárnej tvorby na regionálnej úrovni) a na 
vydávanie časopisu literárnych prác žiakov základných škôl (občasník určený na 
prezentáciu detskej literárnej tvorby žiakov 2. stupňa základných škôl 
v galantskom regióne). 

• Účasť na poradách, seminároch a prednáškach (8) a akciách (3) 
• Zastupovanie v oddelení pre deti a mládež 
• Pomoc pri organizovaní spoločenských akcií a burze kníh 
• Spolupráca s oddelením bibliografie pri doplňovaní fondu knihovníckej literatúry a 

získavanie materiálov do fondu regionálnej literatúry 
 
 

F) VZDELÁVACIE A KULTÚRNE PODUJATIA 
Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v r. 2004 knižnica zrealizovala rad 

vzdelávacích a kultúrnych podujatí, tak pre deti a mládež, ako aj pre dospelých. Počas 
celého roka prebiehala informatická výchova, literárne pásma, besedy, kvízy a pod. 
Knižnica osobitnú pozornosť venovala žiakom základných škôl a tiež žiakom špeciálnej 
školy. Osobitne sme sa zamerali pri besedách k tematike boja proti drogám, ktorú sme 
poriadali v spolupráci s psychológmi a klientmi resocializačného strediska Čistý deň. 
Celkom sa besied a výstavy kníh k drogovej problematike zúčastnilo viac ako 300 osôb.  
V mesiaci marec, ktorý je mesiacom knihy a zároveň v tomto mesiaci prebehol aj 
Týždeň slovenských knižníc, sa okrem iných podujatí realizovali aj nasledovné 
akcie: 

• Jánošíkova postava v literárnom umení – prednáška pre štud. Gymnázia 
• Jánošíkova postava v literárnom umení – výstava kníh  
• Boj proti drogám – celkom 6 prednášok 
• Boj proti drogám – výstava kníh 
• Kvíz pre žiakov zákl. škôl zameraný na orientáciu v knižnom fonde, 

katalógoch, vyhľadávanie v slovníkoch a encyklopédiách a pod. 
 

Osobitne priaznivo deti reagovali na medzinárodnú akciu do ktorej sa prihlásila aj 
naša knižnica „Noc s Andersenom“. Súčasťou tohto podujatia bola tiež výstava 
kresieb detí. Vzhľadom k priestorovým možnostiam sa tohto podujatia zúčastnilo len 35 
detí, ale záujem ďaleko presiahol kapacity knižnice.  

Sprostredkovali sme tiež akcie iných knižníc ako napr. Škultétyho Rečňovanky, 
Literárny Zvolen, Štúrovo Pero, Bezpečnosť na cestách a ďalšie.  

V letných mesiacoch sme v spolupráci s Centrom voľného času v Galante realizovali 
súťaž v kreslení na asfalt.  
Ďalej sme vyhlásili a realizovali výstavu „Najkrajšia titulná strana časopisu“. Súťaž 

bola spojená s hlasovaním čitateľov. Výsledkom bolo, že podľa víťaznej práce bola 
vytvorená titulná strana nového literárneho časopisu. V mesiaci december za účasti 30 
detí prebehol slávnostný krst časopisu, ktorý dostal názov „Pod lupou“.   

V októbri sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže „Čítame s Osmijankom“. V závere 
roka sme sa pripojili k programu MsKS „Vítanie zimy“. 

Pre dospelých členov knižnice a ostatnú verejnosť sme okrem už spomenutých 
podujatí pripravili a aktívne sa zúčastnili podujatia – Literárne pásmo. S mimoriadnou 
pozornosťou sa stretla odborná prednáška a beseda k histórii židovstva na území 
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Galanty a okolia. Besedu sme pripravili pri príležitosti pripomenutia si tragických 
novodobých dejín – 60 rokov od deportácie židov do koncentračných táborov.  

Nakoľko pomerne významnú časť členov knižnice tvoria starší spoluobčania, pre nich 
sme pripravili niekoľko literárnych pásiem v Domove dôchodcov – PATRIA, alebo v ich 
kluboch. Osobitne uvítali literárne pásma konané pri príležitosti blížiacich sa vianočných 
a novoročných sviatkov.  

Celkom v r. 2004 bolo uskutočnených 138 vzdelávacích a kultúrno - spoločenských 
podujatí, ktorých sa zúčastnilo 2 420 osôb. 

 
G) AUTOMATIZÁCIA A MECHANIZÁCIA PRACOVNÝCH POSTUPOV 
V hodnotenom roku knižnica z vlastných prostriedkov realizovala celkovú prestavbu 

kabeláže pre výpočtovú techniku. V knižnici je vybudovaných celkom 22 prípojok na 
internet, a každý počítač je pripojený na internet. Bola prebudovaná internetová 
stránka knižnice a spracovaný ON LINE katalóg na všetky knihy ktoré sa v súčasnosti 
nachádzajú vo fonde knižnice. Katalóg je súčasťou internetovej stránky knižnice. Je 
dlhodobým zámerom dosiahnuť, aby sa knihy požičiavali aj cestou internetu. Úspešným 
uchádzaním sa o príspevok z grantu Ministerstva kultúry SR bolo možné zmodernizovať 
výpočtovú techniku, keď sme nakúpili celkom 4 nové PC. Vzhľadom k priestorovým 
možnostiam knižnice nebolo možné rozšíriť prístup verejnosti na internet (3 počítače - 
čitáreň a študovňa, 2 počítače - odd. pre deti a mládež). 

Knižnica v súčasnosti používa knižničný softvér SMARTLIB. Je zámerom, že získaním, 
resp. celkovým zmodernizovaním stávajúcej výpočtovej techniky bude možné používať 
v knižnici nový, moderný knižničný softvér VIRTUA. Podmienkou je však, ako sme už 
uviedli, celková obnova vybavenia knižnice kvalitnou počítačovou technikou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19



   
V. PLÁN ČINNOSTI NA R. 2005 
 
Oddelenia bibliografie a informácií  

 
l. Príručná knižnica knihovníckej literatúry 

 - revízia knižného fondu  (termín: júl-august) 
 - doplňovanie a spracovanie knižného fondu 
 - výpožičky 

 
 
2. Rešerše 

- vypracovávanie rešerší podľa požiadaviek    
 

3. Bibliograficko-informačné služby 
   - poskytovanie podľa požiadaviek  

 
4. Regionálna literatúra 
    - doplňovanie a spracovanie knižničného fondu 
    - výpožičky 
 
5. Sekundárny informačný aparát 
    - budovanie katalógov regionálnej literatúry  (klasický: autorský, systematický, 

revízny) 
    - budovanie katalógov knihovníckej literatúry (elektronický, klasický: revízny) 
    -                   kartotéky rešerší  (chronologická) 
                        kartotéky regionálnych novín a časopisov (názvová) 
                        kartotéky osobností okresu (menná) 
                        kartotéky regionálnych článkov  1981-1986 (systematická) 
 
6. Edičná činnosť 
    Bibliografie: - Fotoklub Galanta. Regionálna bibliografia  (termín: marec) 
                     -  Ján Navrátil. Personálna bibliografia  (termín: marec) 
                     -  Okres Galanta v tlači. Články z novín a časopisov. – Roč. 18, č. 1-

4 (2004) 
                     -  Okres Galanta v tlači. Články z novín a časopisov. – Roč.  15, č. 

2,3 (2001)  
                       - tlač 
                       - Anikó Mikola-Minarovičová. Personálna bibliografia  (termín: 

október) 
 
 
    
Bibliografické letáky: - Thomas Mann (1905-1955),  

                                        - Elena Maróthy-Šoltésová (*1855),  
                                        - József Attila (*1905)  

                                                                                                                                    
(termín: február) 
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7. Excerpovanie novín a časopisov 
    - s celoštátnou pôsobnosťou 
    - s regionálnou pôsobnosťou 
 
8. Porady, školenia 
     - účasť podľa ponuky a potrieb 
 
9.  Ostatná činnosť 
     - výstavky regionálnej literatúry  (termín: polročne) 
     - príspevky do časopisov  Knihovnícky obzor, Obzor, Galantské noviny a i. 
     - exkurzie (podľa záujmu) 

 
 
oddelenie: Beletria a náučná liter. pre dospelých 
                       Literatúra pre deti a mládež 
 
 

 Plán základných ukazovateľov 
 
 Zapísaní čitatelia                      3 100 
 - z toho do 15 rokov                 1 100 
   

Návštevníci                            26 000 
- z toho do 15.r.                     11 000 
 
Výpožičky                             118 500 
-z toho absenč.                         76 500 
             prez.                           42 000 
 
 
Oddelenie pre dospelých          80 000 
- z toho beletria                         35 000 
             náučná                        45 000 
 
Oddelenie pre deti                     38 500 
-z toho beletria                         19 000     
             náučná                        12 500 
             periodiká                       7 000 
 
MVS                                             160                 

 
 
oddelenie: doplňovania, spracovania a ochrany knižných fondov 
 Vyradiť z fondu knižnice nedobytnú literatúru z rokov 1995 – 1999 
 Vyradiť duplicitnú a opotrebovanú literatúru 
 Pravidelne doplňovať a spracovať knižničné fondy 
 Pripraviť burzu kníh 
 Pravidelne podľa požiadaviek spracovať podklady o stave fondov 
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čitáreň - študovňa           

 Výpožičky :   
 - absenčné :             8 400 
                   - prezenčné :          33 100 
                    -zvukové knihy:             40 
                    Návštevníci :             7 000 
 Používatelia Internetu : 3 000      
 
 Monitoring tlače pre Mestský úrad Galanta - mesačne 
 Vydanie Zoznamu periodickej tlače v Galantskej knižnici v roku 2005 

 
 

Metodická a prieskumová činnosť 
1. Spracovanie Ročných výkazov o knižnici za rok 2005. Rovnako ako 

v minulých rokoch spracovať ročné výkazy za región Galanta, a to nasledovne: 
• Ročný výkaz za Galantskú knižnicu 
• Ročný výkaz za mestské knižnice v regióne 
• Ročný výkaz za knižnice s profesionalizovaným pracovníkom v regióne 
• Ročný výkaz za knižnice s neprofesionalizovaným pracovníkom v regióne 
• Sumárny výkaz za knižnice v regióne 
• Komentár 
2. Metodická a poradenská činnosť pre obecné knižnice okresu Galanta a ich 

zriaďovateľov.  
• Naďalej poskytovať metodické a poradenské služby v rámci metodickej pôsobnosti 

Galantskej knižnice, a to nie len verejným knižniciam a ich zriaďovateľom, ale podľa 
potreby aj knižniciam iných sietí (najmä školským knižniciam). 

• Na požiadanie zriaďovateľov verejných knižníc poskytovať metodické usmernenie 
pri revíziách knižničných fondov, v nevyhnutných prípadoch aj fyzicky spolupracovať 
pri revízii knižničného fondu 

• Informovať knižnice a ich zriaďovateľov o možnostiach získania finančných 
prostriedkov z rôznych grantov, v prípade požiadania sa zúčastniť aj na vypracovaní 
projektov 

• Pri výmene knihovníka zabezpečiť pre nového pracovníka zaškolenie 
• Uskutočniť pravidelnú poradu pre pracovníkov verejných knižníc v galantskom 

regióne 
3. Iná metodická a koordinačná činnosť 
• Naďalej spolupracovať so základnými školami v regióne pri vydávaní časopisu 

literárnych prác detí základných škôl „Pod lupou“ 
• Iné, podľa príkazu riaditeľa 
4. Prieskumy 
• Na požiadanie spracovať štatistické údaje pre potreby Štatistického úradu SR 
• Podľa potreby spracovať prieskumy a dotazníky za knižnice v metodickej pôsobnosti 

Galantskej knižnice (pre Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave, Slovenskú národnú 
knižnicu v Martine, príp. iné) 

5. Ďalšia činnosť 
• Podľa potreby sa zúčastňovať na vypracovaní projektov a žiadostí o poskytnutie 

dotácií 
• Pomáhať pri organizovaní spoločenských akcií a burze kníh 
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• Naďalej spolupracovať s oddelením bibliografie a informácií pri doplňovaní fondu 
knihovníckej literatúry a získavaní materiálov do fondu regionálnej literatúry 

• Zúčastňovať sa školení, porád a seminárov 
• Iné podľa príkazu riaditeľa 
6. Plánovaná edičná činnosť 
• Knihovnícky obzor 1/2005 (metodicko – inštruktážny časopis) 
• Knihovnícky obzor 2/2005 (metodicko – inštruktážny časopis) 
• Štatistický prehľad činnosti verejných knižníc okresu Galanta za rok 2005  
• Pod lupou – časopis literárnych prác detí základných škôl okresu Galanta 
 

 
 
 
 
 
 
VI. Plán podujatí na r. 2005 
 
Marec: 

• Boj proti drogám – beseda pre študentov za účasti psychologičky a klientov 
resocializačného zariadenia – Čistý deň 

• Literárne pásmo v Domove dôchodcov – A. Sládkovič 
• Beseda so súčasným slov. spisovateľom pre študentov Gymnázia v Galante 
• Beseda so spisovateľom pre deti – J. Navrátilom 
• Vedomostná súťaž pre detských čitateľov – Ako sa vyznáš v knižnici? 
• Výtvarná súťaž pre deti – V ríši rozprávok H: Ch. Andersena 

 
Apríl:  

• Večer s Andersenom – aj tento rok sa knižnica zapojí do medzinárodnej 
akcie 

• Slávnostné vyhodnotenie kvízu - Ako sa vyznáš v knižnici? 
• Osmijanko – uzávierka súťaže 
• Boj proti drogám – beseda pre študentov za účasti psychologičky a klientov 

resocializačného zariadenia – Čistý deň 
• Literárne pásmo pre deti ZŠ a dôchodcov – J. Attila 
• Burza kníh 

 
Máj: 

• Zapojíme sa do kultúrneho z príležitosti Dňa matiek – klub dôchodcov 
 
Júl: 

• Kreslenie na asfalt – Moja najmilšia rozprávka 
 
Október: 

• Literárny kvíz pre žiakov základných škôl – Ľ. Štúr 
• Prednáška o živote a diele Ľ. Štúra    

 23

 
Podujatie sa 
uskutoční 
v spolupráci  
s Maticou 
slovenskou   



 
 

 November: 
• Stopy dávnej minulosti – beseda so spisovateľom a historikom PhDr. P. 

Dvořákom 
 

December: 
• Posedenie pod jedličkou – pre detských čitateľov a detí z Detského domova 

v Jelke 
• Literárne pásmo – Vianoce pre Klub dôchodcov  

 
Na základe podkladov: ved. odd. knižnično – infor. fondov 
                                               knižnično – infor. Služieb 
                                               metodika knižnice 
                                               ek. knižnice 
spracoval – Mgr. Štefan Polák 
 
                          
V Galante: 02. 02. 2005  
 
 
 
     Mgr. Štefan Polák 
 riad. Galantskej knižnice 
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