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I. ÚVOD 

Vychádzajúc zo základných zámerov knižnice na rok 2005 možno konštatovať, že 
tieto Galantská knižnica v hlavných ukazovateľoch zabezpečila. Osobitne pozitívne 
hodnotíme túto skutočnosť, hlavne vo vzťahu k istému finančnému napätiu pri nákupe 
literatúry. Aj keď oproti porovnateľnému obdobiu v r. 2004 sa na nákup literatúry, 
novín a časopisov vynaložilo menej o 18 994,- Sk, treba tento výsledok vidieť 
v kontinuite skutočnosti, že v r. 2005 neboli knižnici poukázané finančné prostriedky 
získané z grantu Ministerstva kultúry SR, tzn. že nákup periodickej, ako aj neperiodickej 
tlače sa plne realizoval z vlastných prostriedkov. Pre porovnanie a objektívnejšie 
posúdenie doplňovania knižného fondu nákupom, v r. 2004 knižnica získala fin. 
prostriedky na nákup neperiodickej tlače z grantu Ministerstva kultúry SR vo výške 90 
tis. Sk, ktoré boli zvýšené o 5% od zriaďovateľa v rámci kofinancovania. Hospodárenie 
tiež ovplyvnili 2 prevádzkové havárie (došlo k roztrhnutiu radiátorov a tým škodám 
v čitárni a vo výpožičnom oddelení), ako aj k dvom vážnym a finančne mimoriadne 
nákladným poruchám na kopírovacom zariadení. Vyjadrením úspešného 
hospodárenia knižnice je, že sme už druhý rok po sebe dosiahli kladný 
hospodársky výsledok, i keď tento rok len o vo výške 1 392,19,- Sk. Knižnici 
sa behom dvoch rokov podarilo vyrovnať  záporný hospodársky výsledok vo výške 
takmer 180 tis. Sk, ktorý vznikol v r.2003.  

Výsledky hospodárenia je nutné posudzovať v kontexte skutočnosti, že sa nám 
podarilo nielen vyrovnať záporný hospodársky výsledok, ale za ostatné dva roky sa 
vynaložilo na nákup viac ako 200 tis. Sk /pre porovnanie v r. 2003 to bolo necelých 24 
tis. Sk/.   

Zlepšený stav sa prejavil aj v prírastku knižničných jednotiek, keď v uplynulom 
roku pribudlo do fondu knižnice oproti r. 2004 viac o 902 zväzkov kníh.  

Mierne klesol počet výpožičiek (- 981), aj keď len v minimálnom počte, klesli 
tiež registrovaní používatelia (- 67). Osobitne potešiteľný je rast návštevníkov 
knižnice (+8 502), ktorý stúpol aj napriek poklesu registrovaných členov. Rast 
návštevnosti je o to významnejší, že sa prejavil hlavne pri absenčných výpožičkách. 
Doplňovanie fondu tak novými dokumentmi ako aj nákupom vo viacerých exemplároch 
/osobitne u náučnej literatúry/, umožnilo zapožičiavať tituly aj mimo knižnice. 
Výsledkom bol síce pokles prezenčných výpožičiek, ale ako už bolo prv uvedené 
vzrástol podiel prezenčných výpožičiek, čo je jednou z priorít našej knižnice.             

Rozšírenie činnosti pre študentov vysokých škôl sa prejavilo pri spracovaní rešerší 
/+27/. Klesla návštevnosť a poskytovanie internetových služieb /- 383/. Na základe 
našich doterajších zistení, najčastejšie uvádzaným dôvodom zo strany užívateľom bola 
cena /príliš vysoká/, ako aj širšie zavádzanie internetu do domácností.   

Knižnica v r. 2005 zrealizovala 137 vzdelávacích a kultúrnych podujatí, ktorých 
sa celkom zúčastnilo 1 847 osôb. V tejto oblasti činnosti knižnice je zarátaných aj 
64 výstav kníh a vyhotovenie násteniek zameraných na činnosť knižnice, významné 
osobnosti a udalosti tak celoslovenského, ako aj svetového významu.          

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. 
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Nákupom novej výpočtovej techniky sa knižnici podarilo výrazne skvalitniť 

celkový stav technického vybavenia s tým, že knižnica je čo do technického vybavenia 
plne pripravená na postupný prechod na nový integrovaný knižničný systém Virtua.    

Pod priaznivejšie výsledky v oblasti technického vybavenia a rozšírenia, resp. 
skvalitnenia činnosti na úseku elektronizácie, rovnako ako pri nákupe literatúry, sa nie 
malou mierou podpísala skutočnosť, že zriaďovateľ knižnice, Trnavský 
samosprávny kraj, v rámci navŕšenia rozpočtu a Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky, prostredníctvom schválených grantov, prispeli na 
tento účel významnými finančnými čiastkami. Zriaďovateľ knižnice 
kofinancoval spoluúčasť knižnice na grantoch, čo v konečnom merítku tiež 
dopomohlo knižnici dosiahnuť priaznivý hospodársky výsledok. 

 Je však nedostatkom, že finančné prostriedky z MK SR boli aj tento rok 
poukázané až v závere roka, a prostriedky na nákup neperiodickej tlače 
neboli poukázané do konca kalendárneho roka 2005 vôbec.  

Významnou mierou sa zriaďovateľ finančne podieľal pri odstránení následkov 
poruchy na vykurovacom systéme, ktorá poškodila tiež časť knižného fondu.     

 
II. RIADENIE KNIŽNICE 

 
Základnými dokumentmi, ktorými sa v roku 2005 riadila knižnica boli: 
• zriaďovacia listina  
• organizačný poriadok 
• 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 
• smernica pre verejné obstarávanie  
Úlohy na úseku BOZP a PO, a civilnej ochrany zamestnancov sa realizovali 

prostredníctvom externých pracovníkov. 
 

V uplynulom kalendárnom roku bola v organizácii vykonaná kontrola na úseku BOZP 
– používanie výpočtovej techniky a ochrany zamestnancov pred ich negatívnym 
pôsobením na zdravie. Kontrolu vykonal NIP Trnava.  
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Zamestnanci knižnice–kvalifikačná a vzdelanostná štruktúra: 

Riaditeľ 
VŠ 

Ekonómka -1 VŠ 
Upratovačka - Zákl. 

Knižnično – infor. 
Fondy 

4 zamestnanci 
ÚSO 

 
 

Knižnično –infor.  
Služby 

7 zamestnancov 
ÚSO  

Koordinácia a metodika 
1 zamestnanec 

ÚSO  

 
V uplynulom roku prišlo k pozitívnemu posunu z hľadiska vzdelanostnej štruktúry 

zamestnancov, keď na ekonomický úsek po odchode p. Ivánovej do predčasného 
dôchodku, nastúpila nová zamestnankyňa s  vysokoškolským ekonomický vzdelaním. 
Ďalej 2 zamestnanci si začali doplňovať vzdelanie formou externého vysokoškolského 
štúdia.       
 
III.POSLANIE KNIŽNICE 

• Základným poslaním je uspokojovať informačné potreby obyvateľov s osobitným 
zreteľom na oblasť náučnej a detskej literatúry, ako aj odbornej praxe a 
vzdelávania a uľahčiť im prístup k získavaniu informácií a poznatkov z rozličných 
oblastí spoločenského života. 

• Spoločenské poslanie knižnica napĺňa prostredníctvom knihovníckych, 
bibliografických, informačných, kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a ďalších 
aktivít.  

• K hlavným úlohám patrí ochraňovanie kultúrneho dedičstva a hodnôt 
vytvorených ľudskou spoločnosťou uloženého v knižničnom fonde, vytváranie 
optimálnych podmienok na využívanie širokým spektrom používateľov  

• 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. 

 
IV. HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI 

A) DOPLŇOVANIE, SPRACOVANIE A OCHRANA KNIŽNIČNÝCH FONDOV: 
Vyplývajúc z postavenia regionálnej knižnice, je jednou z prioritných činností knižnice 

vytvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestneho 
a regionálneho významu. Nakoľko však v ostatných rokoch obmedzené finančné  
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prostriedky nedovoľovali nákup fondov, osobitne miestneho a regionálneho charakteru, 
táto jej základná úloha čiastočne absentuje, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadľuje na  
spokojnosti používateľov knižnice a môže zohrávať negatívnu úlohu v návštevnosti 
knižnice, osobitne v čitárni a študovni. Rovnako podstatná je tiež skutočnosť, že 
knižnica pôsobí na národnostne zmiešanom území a svoje fondy doplňuje literatúrou 
v jazyku slovenskom a maďarskom. 

Aj keď oproti prechádzajúcim rokom došlo k výrazne vyššiemu nákupu fondov, 
predsa nemožno vysloviť všeobecnú spokojnosť. Stagnáciu v nákupe za ostatné 2-3 
roky nemôžu vyrovnať jeden, resp. dva, relatívne priaznivejšie roky. Ak opätovne 
chceme dostať čitateľov do knižnice, musíme im ponúknuť to, čo je na knižnom trhu 
aktuálne, osobitne pri odbornej literatúre, ktorá je však finančne najnáročnejšia 
a najrýchlejšie „starne“. 

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 súkromné osoby, ako aj rôzne inštitúcie. Pri doplňovaní knižného fondu 
v roku 2005 zohrali pomerne významnú úlohu práve dary. Pre porovnanie v r. 2004 
predstavovali dary187 zväzkov v hodnote 30 751,60,- Sk. V r. 2005 dary už 
predstavovali 432 zväzkov v hodnote 58 223,- Sk.  

Do fondu knižnice pribudlo 902 zväzkov kníh, z toho: v maďarskom jazyku pribudlo 
342 zväzkov kníh (37,91 %). 

Vhodným výberom dodávateľov sa nám podarilo dosiahnuť, že pri kúpe literatúry bol 
knižnici poskytnutý rabat v hodnote 15 290,10 Sk. Z rozpočtu knižnice bolo na nákup 
literatúry vynaložených 134 269,90 Sk.  

 
Porovnanie doplňovania knižného fondu za r. 2003 - r. 2005 
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Ako je z prehľadu vidieť, v ostatných dvoch rokoch došlo k výraznému posunu 

v oblasti obnovy, resp. rozšírenia knižného fondu, čo do počtu titulov a taktiež 
vynaložených finančných prostriedkov na nákup. 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.  
 
 
Prírastok knižného fondu v roku 2005 
 

 

Spoločenskovedná literatúra     147 zv.   16,30 %  
Prírodovedecká literatúra       14 zv.     1,55 % 
Poľnohospodárska literatúra         4 zv.        0,44 % 
Technická literatúra         9 zv.     1,00 % 
Iná náučná literatúra     135 zv.    14,97 % 
PRÍRASTOK NÁUČNEJ LITERATÚRY  SPOLU :    309 zv.    34,26 % 
BELETRIA :    431 zv.    47,78 % 
Náučná literatúra pre deti       52 zv.      5,76 % 
Beletria pre deti     110 zv.     12,20 % 
PRÍRASTOK LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ SPOLU :    162 zv.     17,96 % 
PRÍRASTOK V ROKU 2005 SPOLU :    902 zv.  
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Z uvedeného prehľadu je vidieť, že takmer vo všetkých oblastiach prírastku boli 
zaznamenané priaznivejšie výsledky, ako tomu bolo v r 2004 okrem nákupu beletrie pre 
deti a mládež. Tento nedostatok bol spôsobený hlavne z dôvodu zvýšeného nákupu 
náučnej literatúry. K nákupu náučnej literatúry nás viedla hlavne skutočnosť, že 
v hodnotenom období výrazne stúpol počet študentov a rozšíril sa počet študijných 
odborov, a tým vzrástla potreba širšej palety nákupu odbornej literatúry.  

V tejto súvislosti sme zaregistrovali podstatné zvýšenie požiadaviek smerom 
k tomuto typu dokumentov, na ktoré sme sa snažili vhodne zareagovať.   

V maďarskom jazyku pribudlo 342 zväzkov kníh v hodnote 62 258,- Sk. Značnú 
časť kníh v maďarskom jazyku nám darovali do fondov dve nadácie Pro Hungaris 
Alapítvány Budapest a Illyés Közalapítvány Budapest. Hodnota týchto darov 
predstavuje 25 977,- Sk.  
 

V hodnotenom uplynulom roku bolo snahou knižnice zabezpečiť rovnomerný nákup 
literatúry podľa jednotlivých oblastí. Tento zámer sa nám podarilo zabezpečiť, len 
čiastočne – viď predchádzajúcu časť správy. 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.  

Nákup nových knižničných titulov bol realizovaný prostredníctvom akvizičnej komisie 
menovanej riaditeľom knižnice.  

 
Úbytok knižničných jednotiek v r. 2005  
• knihy  1 136 zv. 44 255,75,- Sk 
• ostatné dokumenty 0 kj. 0 

Spolu: 1 136 zv. 44 255,75,- Sk 
 
V r. 2005 bolo z fondu knižnice vyradených 1 136 zväzkov kníh v hodnote           

44 255, 75,- Sk. Počet vyradených kníh výrazne ovplyvnila havária na vykurovacom 
zariadení knižnice v čitárni, ako aj vo výpožičnom odd. dospelých. Vyradili sa tie zväzky, 
ktoré boli úplne zničené – vodou nasiaknuté a rozmočené knihy.      
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STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU V ROKU 2005 
 

 
Knižničné jednotky spolu: 83 946 5 046 221,26 Sk 

Z toho : knihy 83 704  
 
 

 
 
4 951 510,97 Sk 

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

20 553 
  35 858 
    5 813 

 
 
 

- krásna lit. pre deti   21 480  
              ostatné dokumenty      242      91 710, 29 Sk 

 
 

 
 
 
 
ZLOŽENIE KNIŽNÉHO FONDU GALANTSKEJ KNIŽNICE V ROKU 2005 

 

Spoločenskovedná literatúra   6 909 zv.      8,25 % 
Prírodovedecká literatúra   1 929 zv.      2,30 % 
Poľnohospodárska literatúra   1 460 zv.      1,74 % 
Technická literatúra   1 836 zv.      2,20 %  
Iná náučná literatúra   8 419 zv.     10,05 % 
FOND NÁUČNEJ LITERATÚRY SPOLU: 20 553 zv.     24,54 % 
BELETRIA PRE DOSPELÝCH: 35 858 zv.     42,84 % 
Náučná literatúra pre mládež   5 813 zv.       6,96 % 
Beletria pre mládež 21 480 zv.      25,66 %  
FOND LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ SPOLU: 27 293 zv.      32,62 %
KNIŽNÝ FOND V ROKU 2004 : 83 704 zv.  

zloženie knižného fondu v roku 2005

náučná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
náučná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti
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zloženie knižného fondu v roku 2005

spoločenskovedná
prírodovedecká
poľnohospodárska
technická
iná náučná
beletria pre dospelých
náučná pre deti a mládež
beletria pre deti a mládež

 
 
Zloženie fondu literatúry pre dospelých : 
Spoločenskovedná literatúra   6 909 zv.      12,27 % 
Prírodovedecká literatúra   1 929 zv.        3,42 % 
Poľnohospodárska literatúra   1 460 zv.        2,59 % 
Technická literatúra   1 836 zv.        3,26 % 
Iná náučná literatúra   8 419 zv.       14,95 % 
Beletria pre dospelých 35 858 zv.       63,69 % 
FOND LITERATÚRY PRE DOSPELÝCH SPOLU : 56 411 zv.  
 
 
 
 

zloženie fondu literatúry pre dospelých

spoločenskovedná

prírodovedná

poľnohospodárska

technická

iná náučná

beletria
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Zloženie fondu literatúry pre mládež: 
Náučná literatúra pre mládež   5 813 zv.       21,30 %
Beletria pre mládež 21 480 zv.       78,70 % 
FOND LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ  SPOLU : 27 293 zv.       
 

Fond literatúry pre deti a mládež

náučná literatúra pre mládež
beletria pre mládež

 
 

Vo fonde Galantskej knižnice sa v roku 2005 nachádzalo 30.896 zväzkov 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 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  
 

http://www.galantskakniznica.sk/
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Celkový prehľad výpožičiek Galantskej knižnice za r. 2005 

 
  výpožičky za r. 2004 výpožičky za r. 2005 rozdiel Index 
Výpožičky celkom 160 956 159 975 - 981 99,39

absenčné 80 952 90 549 + 9 597 111,85
z toho prezenčné 79 856 69 426 - 10 430 86,93

MVS 148 318 + 170 214,86
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Ako je z uvedeného prehľadu vidieť, v porovnaní z predchádzajúcim rokom došlo 

k miernemu poklesu celkových výpožičiek. Na tomto stave sa osobitne „podpísali“ 
hlavne prezenčné výpožičky. Nákup nových dokumentov a ich duplicita umožnila 
zapožičiavať literatúru aj mimo knižnice čoho výsledkom je prudký rast absenčných 
výpožičiek na úkor výpožičiek prezenčných.        

 
Výpožičky jednotlivých druhov dokumentov z celkového počtu výpožičiek 

 
výpožičky za 
r. 2004  

výpožičky za 
r. 2005  rozdiel 

Index  
r. 04-05

Výpožičky spolu 160 956 159 975 - 981 99.39
krásna lit. pre dospelých  36 093 38 658 +  2 565 107,10
náučná lit. pre dospelých  46 815 44 342 - 2 473 94,71
krásna lit. pre deti  19 227 18 443 - 784 95,92
náučná lit. pre deti  11 471 12 949 + 1 478 112,88

z 
to

ho
 

výpožičky periodík 47 350 45 583 - 1 767 96,26
Špeciálne dokumenty 2 426 2 049 - 377 84,46

audioviz. dok.  48 71 + 23 147,91
výp. elektronických dokum. 2 314 1 926 - 388 83,23

z 
to

ho
 

výpožičky iných dokum. 64 52 -12 81,25z 
ria

dk
u 

1 

Výpožičky inojazyčnej lit. 17 17 0 100
BIS 5 772 5 443 - 329 94.30
internet 3 271 2 888 - 383 88.29
Rešerše 38 65 + 27 171.05
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Základný zámer knižnice – zvýšiť výpožičky v oblasti náučnej literatúry – sa v r. 2005 

nepodarilo zabezpečiť. Predmetný zámer sme si stanovili v závislosti od rozšírených 
možností štúdia v rámci vysokého školstva regióne. Z fondu príručnej knižnice, ktorý 
bol v predchádzajúcich rokoch prístupný čitateľom len v rámci prezenčných výpožičiek, 
sme začali poskytovať aj absenčné výpožičky, na obmedzenú dobu jedného týždňa. 
V prípade, že zapožičaný titul nežiadal iný čitateľ, bola umožnená prolongácia výpožičky 
o ďalší týždeň. Čitatelia reagovali na zmenu výpožičných podmienok veľmi kladne. Táto 
skutočnosť spôsobila výraznejší pokles prezenčných výpožičiek a nárast absenčných 
výpožičiek. 

V tomto trende by sme chceli pokračovať aj v nasledujúcich rokoch za predpokladu, 
že sa nám podarí aspoň na úrovni r. 2005 zabezpečiť formou nákupu odbornú 
literatúru. 

 
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA 

 

 r. 2003 r. 2004 r. 2005 Rozdiel    
04 - 05 

Index     
04- 05 

Čitatelia 3 184 3 138 3 071 - 67 97,86 

dospelí 1 607 1 594 1 607 + 13 100,81 
Od 15 do 18 r. 468 430 384 -46 89,30 

z 
to

ho
 

do 15 rokov 1 109 1 114 1 080 - 34 96,94 
Návštevníci spolu 38 424 37 540 46 042 + 8 502 122,64 
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V r. 2005 v porovnaní z predchádzajúcim obdobím sme zaznamenali mierny úbytok 
čitateľov, avšak, čo je osobitne potešiteľné, pomerne výrazne vzrástol počet 
návštevníkov knižnice. Tento trend je o to kladnejší, že po niekoľko ročnej stagnácii si 
knižnica postupne získava postavenie, ktoré jej na poli vzdelávacej právom patrí.         

Vychádzajúc z dostupných informácií od používateľov knižnice, ako hlavný dôvod 
prečo čitatelia častejšie navštevujú knižnicu je postupná a citeľná obmena knižného 
fondu. 

Pod počet výpožičiek, a ešte priaznivejšie výsledky v návštevnosti sa negatívne 
„podpísala“ havária v knižnici začiatkom vykurovacieho obdobia, keď sme museli 
čitáreň, ako výpožičné odd. pre dospelých uzavrieť na takmer jeden mesiac.            

 
 

 
Čitáreň a študovňa 
V rámci služieb používateľom poskytuje špecifické služby čitáreň a študovňa 

Galantskej knižnice. Okrem prezenčných výpožičiek kníh a prezenčných a absenčných 
výpožičiek periodík poskytuje aj rôzne špeciálne služby: MVS, rešeršné služby, 
reprografické služby, písanie vlastných textov na PC, scanovanie, laminovanie. V úzkej 
spolupráci s Ústrednou knižnicou Mateja Hrebendu v Levoči zabezpečuje výmenné 
súbory zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých. 

Ide o multimediálne pracovisko, ktoré na troch pracovných staniciach sprístupňuje 
internet pre širokú verejnosť. Medzi hlavné činnosti patrí aj poskytovanie 
bibliografických a faktografických informácií. V spolupráci s úsekom bibliografie 
a informácií buduje informačnú základňu a sprístupňuje fond regionálnej literatúry 
a regionálnej bibliografickej a faktografickej databázy.  
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Výpožičky za rok 2005 v čitárni – študovni 

 
 

 rok 2004 rok 2005 rozdiel Index 
04-05 

Výpožičky spolu 41 729 42 862 + 1 133 102,72
Absenčné výpožičky 8 567  9 293 + 726 108,47

periodiká 8 460 9 222 + 762 109,01 z toho 
 Zvukové knihy 48 71 + 23 147,91 

Prezenčné výpožičky 33 162 33 569 + 407 101,22
knihy 2 198 2 373 + 175 107,96 
periodiká 30 856 31 196 + 340 101,10 

Z 
to

ho
 

z 
to

ho
 

elektronické dokumenty 0 0 0 0 
BIS 819 939 + 120 114,65 
Rešerše 38 40 + 2 105,26 
Návštevníci 10 475 9 910 - 565 94,60 
z toho internet 3 271 2 888 - 383 88, 29 
Výpožičky literatúry v maď. jazyku 5 221 4 648 - 573 89,02 
Výpožičky inojazyčnej literatúry 17 8 - 9 47,05 
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Ako je z uvedeného vidieť, v čitárni a študovni za rok 2005 došlo, v takmer každom 
z porovnateľných ukazovateľoch k priaznivejšiemu vývoju, ako tomu bolo v rokoch 
2003 – 2004. Pokles sme zaznamenali len v návštevnosti, ktorú negatívne ovplyvnila 
hlavne návštevnosť na internete. Vychádzajúc z vlastnej analýzy sme zistili, že 
pomerne výrazne stúpol počet vlastníkov internetu v domácnostiach a tiež, že knižnica 
mala v porovnaní z rýchlosťou prenosu dát cez internet neprimerane vysoké ceny. 
Preto začiatkom roka sme prešli k inému dodávateľovi internetových služieb za  
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výhodnejších podmienok, čo nám v konečnom dôsledku umožnilo upraviť /znížiť/ cenu 
poskytovaných internetových služieb. Predpokladáme pozitívnu reakciu zo strany 
užívateľov knižnice a opätovný vzostup návštevnosti. Ďalšou skutočnosťou, ktorá 
ovplyvnila návštevnosť bol prudký pokles výpožičiek v maďarskom jazyku. Nakoľko 
v hodnotenom období knižnica doplňovala fond hlavne náučnou literatúrou, absentoval 
nákup dokumentov v maďarskom jazyku. V r. 2005 bude záujmom zlepšiť stav aj na 
tomto úseku akvizície.       
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Z uvedeného grafu je vidieť, že po miernom poklese v r. 2004 sme opäť 
zaznamenali nárast výpožičiek, ktorý prekročil aj východiskový rok 2003. Pod túto 
skutočnosť sa podpísal hlavne zvýšený nákup odborných časopisov.  
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Návštevnosť knižnice v čitárni a študovni za ostatné dva roky mierne poklesla. 
Pokles úzko súvisí s poklesom návštevnsti čitateľov /v danom prípade hlavne 
študentov/ pri pouťívaní internetu.  
 
 
 
C) ÚSEK BIBLIOGRAFIE A INFORMÁCIÍ  
 
1. Regionálna literatúra 

- doplňovanie a spracovanie 
   neperiodické dokumenty : pribudlo 111 kn. jednotiek 
   periodické dokumenty: prichádzalo 30 titulov 
- návštevníci spolu: 119   (z toho RG : 103, PKKL: 16)  
- výpožičky spolu: 930  (absenčne 28, prezenčne 902)  
z toho RG: 769 (A: 11, P: 758) 
 
členenie výpožičiek z fondu regionálnej literatúry: 
   knihy: 150  (absenčne 10, prezenčne 140) 
   periodiká:  567 (absenčne 1, prezenčne 566) 
   špeciálna tlač: 52 (absenčne 0, prezenčne 52) 
 
- analytické spracovanie regionálnych článkov /priebežne/ 
   elektronická databáza  CDS/ISIS  stav k 31.12.2005:  4 759 záznamov 
   za rok 2005 pribudlo: 1 984 záznamov 

2. Rešerše 
- bolo spracovaných 25 rešerší, z toho 14 regionálnych 

 
3. Bibliograficko-informačná služba

- bolo poskytnutých 25 regionálnych informácií 
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4. Budovanie sekundárneho informačného aparátu 

- katalóg regionálnej literatúry (klasický: menný, systematický, revízny) 
- katalóg knihovníckej literatúry (elektronický, klasický: revízny) 
- kartotéka regionálnych novín a časopisov (názvový) 
- kartotéka rešerší (chronologická) 
- kartotéka regionálnych osobností okresu Galanta (menná – pribudlo 7 záznamov)   
- kartotéky regionálnych článkov (1981-1986) 
  
* všetky kartotéky a katalógy boli doplňované podľa potrieb 

 
5. Edičná činnosť 
 
  * bibliografie 

- Fotoklub Galanta (2000-2005). Regionálna bibliografia  /Kontárová/ 
- František Kele. Personálna bibliografia  /Kontárová/ 
- Ján Navrátil. Personálna bibliografia /Kontárová/ 

   
  * bibliografické letáky   
     -   Thomas Mann /Jamrisková/ 

- Elena Maróthy-Šoltésová /Fajnorová/  
- József Attila /Kontárová/ 
- Táňa Vasilková-Keleová /Kontárová/ 
- Ľudovít Štúr /Fajnorová/ 

     -   Pavel Dvořák /Fajnorová/ 
 
6. Príručná knižnica knihovníckej literatúry 

- doplňovanie a spracovanie 
       neperiodické dokumenty: 0 
       periodické dokumenty:  4 tituly 

- čitatelia: 16 
- výpožičky spolu: 161 (absenčne 17, prezenčne144) 

 
7. Porady a školenia 

- Krajská porada bibliografov, Piešťany  8.3.2005 
- Exkurzia v Univerzitnej knižnici v Bratislave  8.6.2005 
- Medzinárodné stretnutie knihovníkov v Komárne 

  
8. Ostatná činnosť 

- príspevky do časopisov: Galantské noviny, Knihovnícky obzor, Obzor 
 

 
D) METODICKÁ A PRIESKUMNÁ ČINNOSŤ 
Činnosť úseku koordinácie a metodiky Galantskej knižnice v roku 2005 vychádzala 

z plánu práce na rok 2005. Zabezpečované boli aj iné úlohy vyplývajúce z potrieb 
knižnice, ktoré boli plnené podľa príkazu riaditeľa. 
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1. Vypracovanie štatistických výkazov za rok 2004 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 2004. I napriek tomu, že v decembri 2004 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 50 telefonických urgencií a konzultácií a 
chýbajúce údaje doplniť, prípadne chybné údaje opraviť.  

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. Hĺbkové revízie knižničného 
fondu boli vykonané za pomoci pracovníčky úseku koordinácie a metodiky 
Galantskej knižnice v obciach Dolný Chotár a Dolné Saliby. Pracovníčka Obecnej 
knižnice v Hoste, požiadala o metodickú pomoc pri spracovaní záverov o 
vykonaní revízie. Vypracovaná bola aj zápisnica z revízie v Obecnej knižnici 
v Jánovciach, kde sa uskutočnila revízia fondu koncom roka 2004. V priebehu  

         roka 2005 prišlo k výmene pracovníka knižnice v Dolných Salibách a bolo   
        vykonané zaškolenie nového pracovníka.  

Knižnice v metodickej pôsobnosti Galantskej knižnice boli informované o 
možnostiach získať finančné prostriedky prostredníctvom Grantového systému 
Ministerstva kultúry SR.  
Pre knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta bol vydaný metodicko – 
inštruktážny časopis Knihovnícky obzor č. 1/2005 a č.2/2005. Pre potreby 
verejných knižníc a ich zriaďovateľov bol vydaný Štatistický prehľad o činnosti 
verejných knižníc okresu Galanta v roku 2004. V decembri sa uskutočnila 
pravidelná porada pre knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta.  
• Metodicko-inštruktážne návštevy: 34 
• Konzultácie: 139 
• Vydané materiály: 4 
• Porady 1 

 
3. Iná metodická a koordinačná činnosť.  

• Spolupráca bola ponúknutá aj všetkým základným školám v okrese. Galantská 
knižnica vydala druhé číslo časopisu s názvom „Pod lupou“, v ktorom 
uverejnila literárne práce detí základných škôl.  

• Úsek koordinácie a metodiky  pripravil spolu s oddelením pre deti a mládež 
posedenie pod jedličkou spojené s prezentáciou predmetného časopisu. 
Pozvané boli deti, ktorých literárne práce boli v časopise uverejnené. 
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4. Prieskumy. V uplynulom roku úsek koordinácie a metodiky vykonal spracovanie 

štatistický údajov pre Štatistický úrad SR, Krajská správa v Trnave 
 

5. Ďalšia činnosť:  
• Vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Grantového programu 

Ministerstva kultúry SR podprogram  2,1; 2.7; 2,8 –a spracovanie projektu v 
podprograme 2.9 – Podpora nákupu informačných zdrojov pre knižnice – 2. 
kolo 

• Spracované boli archívne materiály knižníc, ktoré už nepatria do metodickej 
pôsobnosti Galantskej knižnice.(22 spisov) 

• Vypracovaná bola kartotéka literárnych osobností pre jednotlivé roky 
• Účasť na poradách, seminároch a prednáškach (5)  
• Zastupovanie v oddelení pre deti a mládež 
• Pomoc pri organizovaní spoločenských akcií 
• Spolupráca s oddelením bibliografie pri doplňovaní fondu knihovníckej 

literatúry a získavanie materiálov do fondu regionálnej literatúry 
 

 
E) VZDELÁVACIE A KULTÚRNE PODUJATIA 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v r. 2005 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: 

• Poézia M. Rúfusa a M. Válka – prednáška pre štud. Gymnázia 
• Výstava kresieb detí na tému „V ríši rozprávok H.Ch. Andersena“ 
• Boj proti drogám – celkom 6 prednášok 
• Boj proti drogám – výstava kníh 
• Slovenská poézia 20 storočia – výstava kníh 
• Beseda so spisovateľom J. Navrátilom, spojená s výstavou autorových kníh 
• Kvíz pre žiakov zákl. škôl zameraný na orientáciu v knižnom fonde, 

katalógoch, vyhľadávanie v slovníkoch a encyklopédiách a pod. 
 

Osobitne priaznivá bola reakcia, hlavne zo strany detí na akciu                  
„Noc s Andersenom“. Medzinárodné podujatie, ktorého účastníkom už po druhý rok 
je aj naša knižnica, sa stretla z mimoriadne veľkým záujmom, ktorý bol na hranici 
kapacitných možností knižnice. Mládežnícky ochotnícky súbor “Za šecky drobné“  
pôsobiaci pri Galantskom osvetovom stredisku naštudoval a prítomným detským 
divákom predviedol jednu z Andersenových rozprávok – Cisárove nové šaty.           
Súčasťou tohto podujatia bola tiež výstava kresieb detí. Nedostatkom podujatia je, že 
priestorové možnosti knižnice, ako aj jej vybavenie nedovoľujú, aby sa detský čitatelia 
mohli v ďaleko širšej miere zúčastniť tohto podujatie.  
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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. Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže „Čítame 
s Osmijankom“. 

S mimoriadnym záujmom zo strany čitateľov, ako aj odbornej a laickej verejnosti, sa 
stretli dve kultúrno - spoločenské podujatia, ktoré sa uskutočnili v mesiaci október. 
Začiatkom mesiaca to bola beseda so súčasnou najúspešnejšou spisovateľkou 
T.Keleovou Vasilkovou. V závere tohto mesiaca to boli dve besedy na tému „Stopy 
dávnej minulosti“ so spisovateľom a historikom P. Dvořákom.  

Pre žiakov základných škôl celého okresu v spolupráci s Maticou slovenskou sme 
pripravili a realizovali prednášky spojené so záverečným kvízom z príležitosti 190. 
výročia narodenia Ľ. Štúra.        

 V závere roka sme sa spolupodieľali krstu knihy našej bývalej dlhoročnej 
spolupracovníčky p. PhDr. A. Jonášovej – S. Neufeld a jeho galantská tlačiareň.     

Pripojili sme sa k programu MsKS „Vítanie zimy“ a v priestoroch knižnice sme pre 
detských čitateľov pripravili literárne pásmo „Posedenie pri jedličke“, spojené so 
slávnostným predstavením 2. čísla časopisu vydávaného našou knižnicou „Pod lupou“.   

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

Knižnica v r. 2005 zrealizovala 137 vzdelávacích a kultúrnych podujatí, ktorých sa 
celkom zúčastnilo 1 847 osôb. V tejto oblasti činnosti knižnice je zarátaných aj 
64 výstav kníh a vyhotovenie násteniek zameraných na činnosť knižnice, významné 
osobnosti a udalosti tak celoslovenského, ako aj svetového významu.          
 
 
Január – rozprávkové popoludnie 

- informačná výchova 
 
Február – Čítame s Osmijankom :  

-    v tomto mesiaci mali deti zapojené do tejto súťaže možnosť v knižnici za        
pomoci knihovníčky vyplniť súťažný zošit   

- literárne pásmo pre dôchodcov (Jozsef Attila) 
- Boj proti drogám beseda pre študentov SOUP 
- výstava kníh s protidrogovou tematikou pre študentov 
- informačná výchova (6) 

 
Marec – rozprávkové popoludnia (4) 

- Boj proti drogám (3) 
- Ako sa vieš orientovať v knižnici? ( vedomostný kvíz) 
- Informačná výchova (17) 
- Výstava kresieb detí na tému „V ríši rozprávok H.Ch. Andersena“ 
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Apríl – prednáška PhDr. A. Jonášovej pre študentov gymnázia na tému poézia M. 

Rúfusa a M. Válka 
- výstava kníh Slovenská poézia 20. storočia 
- beseda so spisovateľom J. Navrátilom 
- Večer s Andersenom 
- Informačná výchova (4) 

 
Máj – rozprávkové popoludnia (2) 

- informačná výchova (1) 
 
Júl – Kreslenie na asfalt 
 
September – informačná výchova (3) 
 
Október - beseda so spisovateľkou T. K. Vasilkovou 

- prednáška o Ľ. Štúrovi pre žiakov ZŠ celého okresu 
- kvíz z príležitosti 190. výročia narodenia Ľ. Štúra 
- Stopy dávnej minulosti (beseda so spisovateľom a historikom P. Dvořákom) 

 
November – Boj proti drogám beseda pre študentov (2) 

- výstava kníh s protidrogovou tematikou (2) 
- informačná výchova (1) 

 
December – Krst knihy PhDr. A. Jonášovej S. Neufeld a jeho galantská tlačiareň 

- vianočné lit. pásmo pre dôchodcov 
- Posedenie pri jedličke pre detských čitateľov 
- Slávnostné predstavenie 2. čísla časopisu Pod lupou 

 
 
V. AUTOMATIZÁCIA A MECHANIZÁCIA PRACOVNÝCH POSTUPOV 
V hodnotenom roku knižnica získala finančné prostriedky z grantového systému 

Ministerstva kultúry SR – EX LIBRIS. Vďaka tomu sme mohli zakúpiť ďalšie 4 osobné 
počítače s príslušenstvom. Nákupom tejto výpočtovej techniky sa nám podarilo výrazne 
skvalitniť stav technického vybavenia knižnice. Môžeme skonštatovať, že knižnica je 
plne pripravená na postupný prechod na nový integrovaný knižničný systém VIRTUA. 

Dôležitým zámerom v oblasti elektronizácie bolo plne sprevádzkovať internetovú 
stránku, na ktorej je prístupný ON-LINE katalóg fondu Galantskej knižnice. Tento 
zámer sa nám nepodarilo uskutočniť, nakoľko knižnica naďalej využíva zastaralý 
knižnično-informačný systém SMARTLIB, ktorý nie je adaptabilný na nové služby 
knižnice. Prioritou vedenia knižnice naďalej zostáva prechod na integrovaný systém 
VIRTUA, čo by umožnilo rozšíriť elektronické služby prostredníctvom internetu – napr. 
rezervácia dokumentov. 
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VII. PLÁN ČINNOSTI NA R. 2006 
 
1. Oddelenia bibliografie a informácií  
 
Regionálna literatúra 

- doplňovanie a spracovanie knižničného fondu 
- výpožičky 
- analytický rozpis regionálnych článkov /priebežne/ 
- elektronická databáza regionálnych článkov CDS/ISIS – vkladanie: rok  2004 

podľa možnosti i rok 2005 
Rešerše  
- vypracovávanie podľa požiadaviek používateľov 
 
Bibliograficko-informačné služby 
- poskytovanie podľa požiadaviek 
 
Budovanie sekundárneho informačného aparátu 

- katalógy a kartotéky oddelenia sa budú doplňovať podľa potreby 
 

Edičná činnosť 
 
* plánované bibliografie 
   - Alfonz Talamon. Regionálna bibliografia /Kontárová/ 
   - Anikó Mikola. Personálna bibliografia /Kontárová/ 
   - Okres Galanta v tlači. Neperiodické dokumenty 2004-2005 /Fajnorová/ 
 
* plánované bibliografické letáky    
   - Henryk Sienkiewicz /Brezinová/ 
   - Vojtech Mihálik /Fajnorová/ 
   - Dávid Teréz /Kontárová/ i ďalšie v prípade potreby knižnice 
 
Príručná knižnica knihovníckej literatúry 

- doplňovanie a spracovanie knižničných jednotiek 
- výpožičky 

 
Porady, školenia 

- účasť podľa ponúk a potreby 
 
Ostatná činnosť 
- príspevky do časopisov 
- výstavky regionálnej literatúry   
- exkurzie  
 
Excerpovanie novín a časopisov 

    - s celoštátnou pôsobnosťou 
    - s regionálnou pôsobnosťou 
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2. Oddelenie: Knižnično – informačných služieb 
                           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                           32 000 
- z toho do 15.r.                       11 000 
 
Výpožičky                               118 500 
-z toho absenč.                          80 500 
             prez.                            38 000 
 
 
Oddelenie pre dospelých       80 000 
- z toho beletria                         30 000 
             náučná                        50 000 
 
Oddelenie pre deti                 38 500 
-z toho beletria                          19 000     
           náučná                          12 500 
           periodiká                         7 000 
 
MVS                                            300                 

 
  

                                Čitáreň - študovňa           
 Výpožičky :   
 - absenčné :             8 700 
                   - prezenčné :           30 000 
                    -zvukové knihy:              50 
                    Návštevníci :              7 000 
 Používatelia Internetu :  2 700      
 
 Monitoring tlače pre Mestský úrad Galanta - mesačne 
 Vydanie Zoznamu periodickej tlače v Galantskej knižnici v roku 2006 
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3. Oddelenie: Knižnično – informačných fondov:         

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 

 
4. Úsek koordinácie a metodiky 

Hlavným poslaním úseku koordinácie a metodiky v  roku 2006 bude naďalej . 
poskytovanie permanentných a komplexných poradenských služieb obecným knižniciam 
a ich zriaďovateľom v galantskom regióne za účelom zabezpečenia dodržiavania 
štandardov knižničnej práce v komplexe úloh od doplňovania knižničných 
a informačných zdrojov až po poskytovanie knižnično-informačných služieb. Súčasťou 
metodickej pomoci bude naďalej aj informovanie o prijatej legislatíve a súvisiacich 
nižších normách a povinnostiach z nich vyplývajúcich ako pre knižnice, tak aj pre ich 
zriaďovateľov, ako aj o možnostiach získania mimorozpočtových zdrojov. 

Ťažisko činnosti metodického oddelenia bude cielene zamerané na udržanie a 
zvyšovanie úrovne poskytovaných knižnično-informačných služieb knižníc galantského 
regiónu.  
 
a, Dokumentačno-štatistická oblasť 

Na základe štatistických výkazov o činnosti knižníc okresu Galanta budú 
spracované Sumáre Ročných výkazov o knižnici KULT 10-01 za Galantskú knižnicu, 
mestské knižnice, obecné knižnice s profesionálnymi zamestnancami, obecné knižnice 
s neprofesionálnymi zamestnancami a knižnice spolu. Celá uvedená oblasť bude 
spracovaná a archivovaná rovnako ako v minulom roku v elektronickej podobe 
prostredníctvom programov MS Word a MS Excel. Táto databáza bude doplnená o fakty 
a výsledky za rok 2005. Na základe predložených výročných štatistických výkazov 
o dosiahnutých výsledkoch knižničnej práce v obecných knižniciach bude spracovaná 
regionálna štatistika 
 
b, Metodicko-inštruktážna a konzultačná činnosť 
• Uskutočňované budú metodické návštevy obecných knižníc a obecných úradov 

v galantskom regióne. Prednostne budú vykonané návštevy obecných knižníc, 
v ktorých boli metodické návštevy naposledy vykonané v roku 2004 a tiež tie, 
ktorých zriaďovatelia o to požiadajú. 

• Pozornosť bude upriamená najmä na riešenie takých vážnych problémov ako je 
dlhodobá nečinnosť knižníc. Dôležitými kritériami pre metodické návštevy budú tiež 
absencia doplňovania KF, nezaslanie výročných štatistických výkazov a súčasne 
hľadanie riešenia uvedených problémov. 

• Poskytovaná bude metodická pomoc pri spracovávaní projektov do grantového 
programu MKSR.  
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c, Vzdelávanie knihovníkov obecných knižníc 

Odborné knihovnícke vzdelávanie tvorí pevnú súčasť celoročnej metodicko-
poradenskej činnosti ako vo vzťahu ku knihovníkom, tak aj k zriaďovateľom obecných 
knižníc. Uskutočňované bude najmä týmito formami: 

- osobné metodické návštevy v obecných knižniciach a stretnutia s knihovníčkami, 
ktoré považujeme za najefektívnejší spôsob poradenskej činnosti, pretože na 
základe najaktuálnejšieho poznania sa dá riešiť žiadaná problematika so súčasným 
praktickým zaškolením 

- jednania so zriaďovateľmi obecných knižníc s cieľom informovať starostov o novej 
legislatíve, o informačných technológiách vhodných do knižníc a možnostiach 
získavania mimorozpočtových grantových prostriedkov 

- porada profesionálnych i neprofesionálnych knihovníkov  
 
d, Edičná činnosť 
• Štatistický prehľad činnosti verejných knižníc okresu Galanta v roku 2005 
• Knihovnícky obzor č. 1/2006  a č. 2/2006 
• „Pod lupou“ – literárne práce žiakov základných škôl okresu Galanta 
 
e, Ďalšia činnosť 
• vypracovanie a pripomienkovanie koncepčných materiálov 
• hľadanie možností obnovy a aktualizácie www stránky knižnice 
• vypracovanie projektov do grantového programu MK a vyhľadávanie ďalších 

možností získania mimorozpočtových finančných prostriedkov 
• ostatné úlohy na základe príkazu riaditeľa 
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Kalendár kultúrnych podujatí v Galantskej knižnici,  

rok 2006 
 

Január: 
-      25. január: „100 kníh Tatra Banky“ – Projekt Tatra banky na podporu     
       čítanie súčasnej slovenskej literatúry – beseda so súčasnými slovenskými     
       spisovateľmi (Viliam Klimáček, Zuzana Szatmáry, Márius Kopcsay) pre  
       maturujúcich gymnazistov (renesančný kaštieľ Galanta, 10.00 hod.) 

 
Február: 

- Každý utorok, podľa požiadavky materských a základných škôl: rozprávkové 
popoludnia v knižnici pre materské školy a školské družiny ZŠ (detské 
oddelenie knižnice) 

- Vyhlásenie súťaže k „Roku Ľudovíta Štúra“ – vyhotovenie známky a pečate 
(knižnica) 

- „Deti čítajú deťom“ – projekt, v ktorom väčšie deti (žiaci ZŠ) čítajú príbehy 
a rozprávky menším deťom (škôlkárom) v knižnici (každý deň podľa 
požiadavky) 

 
Marec: 

- Mesiac knihy – z tejto príležitosti pozývame všetky materské, základné 
a stredné školy na návštevu knižnice spojenú s informatickou prípravou 
žiakov (knižnica) 

- Celý mesiac: bezplatný zápis pre dôchodcov 
- 14. marec: „História Galanty“ - prednáška pre žiakov gymnázia (klubovňa 

knižnice) 
- 20. marec - 30. marec: vedomostný kvíz „Ako sa vyznáš v knižnici“ pre žiakov 

základných škôl (knižnica) 
- 27. marec – 31. marec: burza kníh (vestibul knižnice) 
- Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou – spisovateľka dátum upresní 

(detské oddelenie knižnice) 
- 31. marec: „Noc s Andersenom“ – Medzinárodné podujatie pre deti do 

ktorého sa zapája už niekoľko rokov aj Galantská knižnica (knižnica) 
 
Apríl: 

- 24. apríl – 28. apríl: Poradenstvo pri vyplnení súťažných zošitov „Čítajme 
s Osmijankom“, zhromažďovanie a zaslanie vyplnených zošitov. Je to projekt 
na podporu detského čítania, ktorý prebieha v knižnici priebežne od októbra 
do apríla (knižnica) 

- 25. apríl: beseda o knihe PhDr. Anny Jonášovej pre študentov ZSŠOaS 
(knižnica) 

 
Máj: 

- Literárne pásmo ku Dňu matiek v Domove dôchodcov Patria. 
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Jún: 
- literárne popoludnie k 65. výročiu nedožitých narodenín Júliusa Satinského 

 
Júl: 

- kreslenie na asfalt v spolupráci CVČ 
 
August: 

- burza kníh v spolupráci s galantskými kníhkupectvami 
 

September: 
- angličtina v knižnici – čítanie rozprávok, súťaže, aktivity po anglicky 

 
Október: 

- „Deti čítajú deťom“ projekt, v ktorom väčšie deti (žiaci ZŠ) čítajú príbehy 
a rozprávky menším deťom (škôlkárom) v knižnici (každý deň podľa 
požiadavky) 

- Beseda a kvíz v spolupráci s Domom MS v Galante k výročiam osobností 
slovenského kultúrneho života (Janko Kráľ, Ján Botto, Ĺudo Ondrejov) 

- 18. október: „Žena na šľachtickom dvore“ – historická prednáška 
 

December: 
- Advent v knižnici 
- Bezplatný zápis čitateľov 
- Stretnutie mladých autorov a vydanie nového čísla časopisu „Pod lupou“ 
- Vianočné posedenie pre detských čitateľov 
- Literárne pásmo v klube dôchodcov 

 
Rozprávkové popoludnia a informatická výchova prebieha celý rok a robí sa na základe 

požiadaviek základných a stredných škôl. 
 

 
Na základe podkladov: ved. odd. knižnično – infor. fondov 
                                               knižnično – infor. služieb 
                                               metodika knižnice 
                                                
spracoval – Mgr. Štefan Polák 
                          
V Galante: 27. 01. 2006  
 
     Mgr. Štefan Polák 
 riad. Galantskej knižnice 
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