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I. ÚVOD 
 
1. Úloha a miesto Galantskej knižnice v národnom knižničnom systéme, 

vzájomná koordinácia a kooperácia. 
 
Galantská knižnica, ako regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia je 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ktorý prostredníctvom 
odboru kultúry riadi, usmerňuje a kontroluje jej činnosť.  

Je verejnou inštitúciou, ktorá plní funkciu mestskej knižnice pre mesto Galanta 
a regionálnej knižnice pre okres Galanta.  

Knižnica okrem toho, že poskytuje základné a špecifické knižnično-informačné 
služby, pôsobí ako koordinačné, vzdelávacie, štatistické a metodické stredisko pre 2 
mestské knižnice, 6 profesionálnych a 24 neprofesionálnych obecných knižníc 
v galantskom regióne. Okrem služieb v regionálnej knižnici /základné výpožičné služby/ 
poskytuje služby v ďalších dvoch zariadeniach – Dome sociálnych služieb Patria 
v Galante a na základnej škole na sídlisku SNP v Galante.    

Odbornú činnosť knižnice usmerňuje Slovenská národná knižnica Odbor pre 
knižničný systém SR so sídlom v Martine, a Knižnica J. Fándlyho so sídlom v Trnave. 

Knižnica venovala v  r. 2006 pozornosť naplneniu svojho hlavného poslania, 
vyplývajúceho zo zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach. Zabezpečovala 
a poskytovala univerzálny a slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých 
druhoch nosičov v tradičnej i elektronickej forme, napomáhala uspokojovaniu 
kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb svojich používateľov. 

Naďalej tak ako v predchádzajúcich obdobiach úzko spolupracovala s ostatnými 
kultúrnymi, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami a záujmovými združeniami regiónu 
pri organizovaní kultúrnych a výchovno-spoločenských podujatí. Vychádzajúc z týchto 
skutočností sa knižnica postupne stáva akýmsi komunitným miestom v mieste svojho 
pôsobenia. Osobitne vysoko hodnotíme spoluprácu v prv uvedených oblastiach 
s ostatnými kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja a to Vlastivedným múzeom v Galante a Galantským osvetovým 
strediskom. Postavenie knižnice v oblasti kultúry, vzdelávania a výchovy bolo 
v minulom roku vyjadrené aj tým, že podujatia organizované knižnicou boli zaradené 
do programu Galatského kultúrneho leta. Vyjadrením statusu knižnice v rámci mesta 
Galanta bolo, že záverečným podujatím, a tým aj ukončením Kultúrneho leta, bola 
poverená Galantská knižnica – hudobné soirée spojené s prednáškou na tému „Život 
a dielo Wolfganga Amadea Mozarta“. 

Vychádzajúc zo zámerov a cieľov knižnice na r. 2006 bola naším základným 
poslaním spokojnosť používateľov a návštevníkov s poskytovanými službami. 
V uplynulom roku sme neriešili ani jednu sťažnosť alebo vážnejšiu pripomienku 
smerujúcu na poskytované služby resp. prístup zamestnancov ku klientom. Za účelom 
zabezpečenia čo najväčšej objektivity a získania prehľadu spokojnosti používateľov 
knižnice chceme v r. 2007 v spolupráci s prevádzkovateľom internetovej domény 
Galantskej knižnice zaviesť priame anonymné hodnotenie našej práce tak, aby sme boli 
priebežne informovaní o miere spokojnosti s poskytovanými službami a prístupom 
zamestnancov ku klientom. 
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Ďalšou z dôležitých úloh, ktoré  knižnica premietla do svojich zámerov na r. 2006 

bolo zaktivizovať a podchytiť záujem detí a mládeže v oblasti čítania. pomôcť im nájsť 
cestu a lásku k čítaniu, pokúsiť sa opätovne nasmerovať detského a mládežníckeho 
čitateľa k návšteve knižnice. Okrem už osvedčených projektov, ako napr. Noc 
s Andesrsenom, stretnutia a besedy so spisovateľmi, kvízy o knižnici, Podpora čítania, 
prezentačné výstavy prác detí, vydanie tretieho zošita literárnych prác detí Pod lupou 
a pod., knižnica zaviedla nové formy práce. Ako príklad možno uviesť v spolupráci 
knižnicou J. Fándlyhov Trnave súťaž „Kráľ čitateľov“, Angličtina v knižnici, Ľudovít Štúr 
a my, Najaktívnejší čitateľ, čítanie vlastných literárnych útvarov detí a študentov, pre 
študentov stredných škôl beseda so spisovateľom, publicistom, prekladateľom 
Ľubomírom Feldekom, beseda v rámci akcie 100 kníh Tatra banky. Mimoriadne 
priaznivú odozvu mala jarná a jesenná burza kníh a pod. Knižnica v roku 2006 
zrealizovala 170 vzdelávacích a kultúrnych podujatí, ktorých sa celkom zúčastnilo 2 557 
osôb. Oproti r. 2005 je to o 33 podujatí a 710 osôb viac.   
Rok 2006 bol pre knižnicu tiež finančne úspešný, okrem vlastných príjmov 
z poskytnutých služieb sme získali príspevok z ÚPSVaR za absolventskú prax vo výške 
47 tis. Sk a grant na nákup kníh od Mesta Galanta vo výške 50 tis. Sk. Aj vďaka tejto 
skutočnosti knižnica skončila hospodárenie s kladným hospodárskym výsledkom 
21.490,89 Sk a po prvý krát od svojho riadenia vyšším územným celkom použije zisk 
na tvorbu rezervného  fondu.  

Nakoľko v závere roka 2005 došlo následkom havárie na vykurovacom systéme 
okrem iného aj k poškodeniu zariadenia čitárne a študovne bolo nutné v r. 2006 
vykonať výmenu časti regálov na knihy. Vďaka účelovej dotácii zriaďovateľa knižnice 
a tiež z vlastných finančných prostriedkov bolo možné vymeniť poškodené zariadenie 
čitárne a študovne a vykonať rekonštrukciu týchto priestorov. Obdobne z vlastných 
prostriedkov došlo k čiastočnej výmene knižných regálov v odd. detí a mládeže.   

Vzhľadom k pripomienkam užívateľov čitárne a študovne k rýchlosti Internetu sme 
boli nútení začiatkom roka 2006 zmeniť dodávateľa týchto služieb. Podarilo sa nám 
dohodnúť také podmienky, že sa nielen zvýšila rýchlosť prenosu dát, ale mohli sme tiež 
upraviť /znížiť/ ceny a stať sa viac konkurencie schopnými. Žiaľ prechodom na iného 
dodávateľa Internetu nám bývalý poskytovateľ ihneď odstavil Doménu knižnice, ktorú 
sme opäť sprístupnili až v II. polroku. Nedostatkom však je, že ešte stále nemáme 
zavedený on line katalóg literatúry. Z tohto dôvodu sme niekoľko krát rokovali so SNK 
v Martine o zavedený nového knižnično-informačného systému v ktorom by predmetná 
služba bola už zakotvená. Za tým účelom už došlo k podstatnej výmene resp. obnove 
PC, aby bolo možné nový program zaviesť a časť zamestnancov sa zúčastnila 
opakovaného školenia, ktoré je podmienkou zavedenia nového programu v našej 
knižnici. Osobne sme navštívili regionálnu knižnicu vo Vranove nad Topľou, ktorá ako 
zatiaľ jediná s nami porovnateľná knižnica používa program Virtua, o ktorý má záujem 
aj naša organizácia. V súčasnosti po dohode so SNK v Martine testujeme skúšobnú 
verziu v odd. bibliografie a metodiky. 
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2. Celkové hodnotenie.  
                                
Vychádzajúc zo zámerov knižnice na rok 2006 a základných ukazovateľov, ktoré 

knižnica prijala začiatkom roka možno konštatovať, že tieto knižnica zabezpečila. Je 
potešiteľné, že aj napriek všeobecnému každoročnému poklesu návštevnosti 
v knižniciach na Slovensku bola v Galantskej knižnici udržaná úroveň porovnateľná 
s predchádzajúcimi rokmi. Dôvod tohto priaznivého stavu vidíme hlavne v tom, že sa 
nám už opakovane 2 – 3 roky darí zvyšovať nákup literatúry všetkého druhu, čo 
v konečnom dôsledku ovplyvňuje spokojnosť klientov.    

V roku 2006 pribudlo do fondu knižnice 1 956 zväzkov kníh vrátane darov v hodnote 
615 297,05 Sk a periodík v hodnote  64 304,50 SK (spolu 679 601,55,- Sk).     

Mierne klesol počet výpožičiek (- 1.321), aj keď len v minimálnom počte, klesli tiež 
registrovaní používatelia (- 41) avšak stúpla   návštevnosť knižnice (+ 443).  

Doplňovanie fondu tak novými dokumentmi ako aj nákupom vo viacerých 
exemplároch /osobitne náučnej literatúry/, umožnilo zapožičiavať tituly aj mimo 
knižnice.  

Aj napriek rozšíreniu činnosti pre študentov vysokých škôl v hodnotenom období 
poklesol počet spracovaných rešerší /-7/. Výrazne však stúpla návštevnosť 
a poskytovanie internetových služieb /+ 2 816/.  

V oblasti metodickej a koordinačnej činnosti bolo zrealizovaných 32 (- 2) 
metodických návštev a 143 (+4) konzultačných a poradenských služieb profesionálnym 
a neprofesionálnym knižniciam a knižniciam iných sietí a ich zriaďovateľom. 

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. Vo výpožičnom oddelení pre dospelých bola 
nainštalovaná elektronická ochrana fondu.     

Pod priaznivejšie výsledky v oblasti ochrany knižného fondu, technického vybavenia 
ako aj 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. 

 Významnou mierou sa zriaďovateľ finančne podieľal pri odstránení následkov 
poruchy na vykurovacom systéme, ktorá poškodila zariadenie čitárne a študovne.    
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3. Plnenie úloh na úseku BOZP, PO, Civilnej ochrany, ochrany majetku   
 
Jednotlivé dokumenty sú uverejnené a  voľne prístupné na webovej stránke 

Galantskej knižnice, takže sa s nimi môže zoznámiť, každý záujemca. Obdobne sú na 
webovej stránke voľne prístupné tiež Rozbory činnosti knižnice za ostatné 3 roky.      

 Úlohy na úseku BOZP a PO, a civilnej ochrany zamestnancov sa realizovali 
prostredníctvom externých pracovníkov. 

Nakoľko následná kontrola vykonaná Inšpektorátom práce Trnava vyslovila 
k plneniu nápravných opatrení isté výhrady, došlo začiatkom roka k zmene dodávateľa 
služieb na úseku BOZP a PO.  

Na úseku BOZP a PO bola vypracovaná dokumentácia: 
• smernice BOZP 
• traumatologický plán 
• prevádzkový predpis 
• koncepcia politiky BOZP 
• regulatív OOPP 
• dokument o posúdení rizík 
• požiarny štatút 
• požiarny poriadok 
 
Pravidelne sú vykonávané odborné školenia zamestnancov z problematiky BOZP 

a PO o čom je vedená príslušná dokumentácia.  
Obdobne sa postupuje aj na úseku civilnej ochrany zamestnancov.  
Odbornou fy. je vykonávaná tiež kontrola prenosných hasiacich prístrojov a revízia 

el. zariadení. O kontrolách a revíziách sú vyhotovené príslušné dokumenty.  
V r. 2006 bol majetok knižnice poistený v Allianz Slovenská poisťovňa 

a nezaznamenali sme žiadnu mimoriadnu udalosť.  
Pre ochranu knižného fondu v odd. beletrie sme z prostriedkov získaných 

prostredníctvom grantu MK SR a zriaďovateľa knižnice /v rámci kofinancovania/ 
zakúpili dvojanténny elektromagnetický systém EM 2700.       

 
 

II. RIADENIE KNIŽNICE 
 

1. Základnými dokumentmi, ktorými sa v roku 2006 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 
• koncepcia rozvoja Galantskej knižnice 
• plán kontrolnej činnosti 
• smernica pre verejné obstarávanie 
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• slobodný prístup k informáciám 
 

 
2. Zamestnanci knižnice–kvalifikačná a vzdelanostná štruktúra: 

 
V uplynulom roku došlo k ďalšiemu pozitívnemu posunu z hľadiska vzdelanostnej 

štruktúry zamestnancov, keď na úsek knižnično-informačných služieb, po odchode 
jedného zamestnanca do dôchodku, nastúpila nová zamestnankyňa s vysokoškolským 
vzdelaním (UKF FF Nitra aprobácia anglický jazyk, kulturológia).  

Z hľadiska ďalšieho rozvoja knižnice pozitívne hodnotíme, že nová zamestnankyňa 
už v školskom roku 2006/2007 začala študovať na FF UK Bratislava – katedra 
knižničnej a informačnej vedy. Ďalší 2 zamestnanci pokračujú v externom 
vysokoškolskom štúdiu. Ak porovnáme, že v r. 2004 okrem riaditeľa knižnice ani jeden 
zamestnanec nemal vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti 3 zamestnanci majú úplné 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ďalší dvaja si vzdelanie doplňujú, je možno 
konštatovať, že na tomto úseku došlo k výraznému kvalitatívnemu posunu.    

 
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 odborných 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. 

Riaditeľ 
VŠ 

Ekonómka -1 VŠ 
Upratovačka - Zákl. 

Knižnično – infor. 
Fondy 

4 zamestnanci 
ÚSO 

 
 

Knižnično –infor.  
Služby 

6 zamestnancov 
ÚSO 

1 zamestnanec VŠ 

Koordinácia a metodika 
1 zamestnanec 

ÚSO  
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IV. HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI 
1) Doplňovanie spracovanie a ochrana knižných fondov: 
Vyplývajúc z postavenia regionálnej knižnice, je jednou z prioritných činností knižnice 

vytvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestneho 
a regionálneho významu. V ostatných rokoch došlo k pomerne výraznému posunu pri 
nákupe fondov všeobecne, bez rozdielu či ide o materiály univerzálne alebo materiály 
miestneho a regionálneho charakteru. 

K podstatnému kvalitatívnemu posunu došlo hlavne pri doplňovaní fondu odbornou 
literatúrou, keď podiel jej nákupu v percentuálnom vyjadrení predstavoval 35,79%. 
K 31.12.2006 z celkového počtu 84 693 knižničných jednotek (ďalej len kj). odborná 
literatúra reprezentovala takmer 32% (26 954 kj).     

Pod priaznivé výsledky v činnosti knižnice na tomto úseku sa podpísala skutočnosť, 
že knižnica získala prostredníctvom grantov ďalšie mimorozpočtové prostriedky, zbavila 
sa dlhu z predchádzajúcich rokov, zriaďovateľ prefinancoval podiel, ktoré by bolo nutné 
uhradiť z vlastných prostriedkov a tiež získala financie z rozpočtu mesta na nákup 
dokumentov.  Vďaka skutočnosti, že knižnica získala zahraničný grant vo výške viac 
ako 800 tis. forintov (89 859,50,-Sk, 258 zväzkov) mohla doplniť svoj fond 
v cudzojazyčnej literatúry (v danom prípade maďarskej) práve z týchto prostriedkov.  

Nemalý podiel na kladnom hospodárení organizácie, osobitne pri nákupe literatúry, 
má skutočnosť, že knižnici bol pri kúpe poskytnutý rabat vo výške 51 475,25,-Sk.     

V ostatných troch rokoch došlo k výrazne vyššiemu nákupu literatúry bez rozdielu či 
išlo o dokumenty odborného rázu, beletrie resp. detskej a mládežníckej literatúry.     

Aj keď oproti prechádzajúcim rokom došlo k výrazne vyššiemu nákupu fondov, 
predsa nemožno vysloviť všeobecnú spokojnosť. Stagnáciu v nákupe za roky 2000 až 
2003 síce zmiernil vyšší nákup (hlavne v r. 2006) a tým tiež utlmil absenciu po 
niektorých tituloch, predsa však doplňovanie nie je na takej úrovni, ako si to súčasná 
doba vyžaduje. Podľa výsledkov spracovaných Odborom pre knižničný systém SR 
spracovaný SNK v Martine, predstavuje obnova fondu v regionálnych knižniciach pri 
zachovaní súčasného trendu, (ktorý bol v r. 2006 mimoriadne priaznivý) 45,93 rokov 
a v obecných knižniciach viac ako 74 rokov. Aj keď sa v ostatných rokoch snažíme čo 
najviac obnovovať fond a vyradiť staré, poškodené resp. neaktuálne tituly, predsa však 
k tomuto problému pristupujeme s maximálnou opatrnosťou, nakoľko nemáme istotu, 
že sa nám vyradené knihy podarí nahradiť novými. Podľa odporúčaní IFLA by knižnice 
mali nakúpiť dokumenty v hodnote 35,-Sk na obyvateľa. Skutočnosť v roku 2006 bola 
niečo cez 20,- Sk a pritom hovoríme, že hodnotený rok patrí za posledných 10 rokov 
medzi najlepšie. Ak by sme aj opomenuli výrazné doplňovanie fondu beletriou, 
a opätovne chceme prilákať čitateľa do knižnice, musíme zintenzívniť našu činnosť 
v oblasti uspokojovania potrieb hlavne pri odbornej literatúre a detských tituloch.  

Podľa posledných štatistických hodnotení prudko stúpol počet študentov študujúcich 
na vysokých školách tak dennou, ako aj diaľkovou resp. inou formou štúdia. Súčasťou 
štúdia v ďaleko širšej miere ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch je štúdium 
odbornej inojazyčnej literatúry. Nákup literatúry tohto druhu je finančne mimoriadne 
nákladný, nehovoriac o tom, že práve táto veľmi rýchlo „starne“, čo si vyžaduje ďalšie 
prostriedky.  
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V danom prípade stojíme pri doplňovaní v rozpore či nakúpiť lacnejšiu beletriu a  
viac knižničných jednotiek, alebo odbornú, finančne náročnú literatúru a tým 
samozrejme, že aj menej titulov, resp. knižničných jednotiek. Ak zvolíme druhú 
alternatívu (pri súčasnom trende doplňovania) ešte viac spomalíme obnovu fondu.   

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 (z vlastných 
prostriedkov a grantov, resp. účelovej dotácie) a darov. Dary poskytli súkromné osoby, 
ako aj rôzne inštitúcie. A práve granty a dary pri doplňovaní knižného fondu v roku 
2006 zohrali pomerne významnú úlohu. Pre porovnanie v r. 2005 predstavovali dary 
432 zväzkov v hodnote 58 223,- Sk. V r. 2006 dary predstavovali 528 zväzkov 
v hodnote 141 328.50,- Sk. Z toho najväčší dar získala knižnica prostredníctvom 
nadácie Illés Közalapítvány Budapest - 258 zväzkov v hodnote takmer 90 tis. Sk.  

Do fondu knižnice pribudlo, ako už bolo prv uvedené, 1 956 zväzkov kníh v úhrnnej 
hodnote 615 297,05,- Sk 

 z toho: kúpou 1 428 kníh v hodnote 473 968,55,-Sk 
            darom   528 kníh v hodnote 141 328,50,-Sk.    
Vhodným výberom dodávateľov sa nám podarilo, ako už bolo prv uvedené 

dosiahnuť, že pri kúpe literatúry bol knižnici poskytnutý rabat v hodnote 51 475,25 Sk. 
Z rozpočtu knižnice bolo na nákup literatúry vynaložených 82 493,30 Sk.  

 
Porovnanie doplňovania knižného fondu za r. 2003 - r. 2006 
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Ako je z prehľadu vidieť, v ostatných troch rokoch, a hlavne v r. 2006, 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 síce dostala v hodnotenom období nad 
celoslovenskú úroveň avšak stále výrazne zaostáva za odporúčaním IFLA. Pri tejto 
situácii je potom ťažké napĺňať základnú úlohu – zodpovedať súčasným potrebám 
informačnej spoločnosti.   
 
 
Prírastok knižného fondu v roku 2006 
 

 
 
 
 
 
 

Spoločenskovedná literatúra     284 zv.   14,52 %  
Prírodovedecká literatúra       49 zv.     2,51 % 
Poľnohospodárska literatúra         3 zv.             0,15 % 
Technická literatúra        15 zv.    17,84 % 
Iná náučná literatúra     349 zv.    17,84 % 
PRÍRASTOK NÁUČNEJ LITERATÚRY  SPOLU :   700 zv.    35,79 % 
BELETRIA :    772 zv.    39,47 % 
Náučná literatúra pre deti      107 zv.      5,47 % 
Beletria pre deti     377 zv.     19,27 % 
PRÍRASTOK LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ SPOLU :    484 zv.     24,74 % 
PRÍRASTOK V ROKU 2006 SPOLU :  1 956 zv.  
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Jedným zo základných zámerov knižnice na úseku doplňovania fondu je postupné 

zmierňovanie rozdielu v nákupe medzi beletriou a náučnou literatúrou. I keď z hľadiska 
postavenia knižnice nie je poslaním našej knižnice nahradzovať vedecké, akademické 
špeciálne a podobné knižnice, predsa však z hľadiska požiadaviek čitateľov v ostatnom 
období je snahou získať do fondu čo možno najviac odbornej literatúry. Nakoľko tento 
typ dokumentov je na doplnenie finančne najnáročnejší nakupujeme len tituly, o ktoré 
je najväčší záujem a túto literatúru spravidla umiestňujeme do študovne, aby s ňou 
mohli pracovať väčšie skupiny čitateľov. Nakoľko, ako už bolo spomenuté, ide  
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o dokumenty s vysokou nadobúdacou hodnotou, práve v študovni tieto knihy 
dokážeme najlepšie ochrániť pred prípadným odcudzením.               
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V maďarskom jazyku pribudlo 681 zväzkov kníh v hodnote 215 464.50,- Sk. 

Značnú časť kníh v maďarskom jazyku nám darovala do fondu nadácia Illyés 
Közalapítvány Budapest. Hodnota daru predstavovala 89 859.50,- Sk /258 zväzkov/.  

Nákup nových knižničných titulov bol realizovaný prostredníctvom akvizičnej komisie 
menovanej riaditeľom knižnice.  
 
2/Úbytok knižničných jednotiek v r. 2006 
• knihy  1 209 zv. 33 982,25,- Sk 
• ostatné dokumenty 0 kj. 0 

Spolu: 1 209 zv. 33 982,25,- Sk 
 
V r. 2006 bolo z fondu knižnice vyradených 1 209 zväzkov kníh v hodnote 

33 982.25,-Sk. Dôvodom vyradenia bola hlavne neaktuálnosť titulov, ich celková 
zastaranosť a výrazné poškodenie.   
 

3/Stav knižného fondu v r. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Knižničné jednotky spolu: 84 693 5 624 536,06 Sk 
Z toho : knihy 84 451  

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

21 066 
  36 499  
    5 888 
  20 998 

 
 
5 532 825,77 Sk 
 

              ostatné dokumenty      242      91 710, 29 Sk 
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4/Zloženie knižného fondu podľa tematického triedenia v roku 2006 

 
 
 
 

Zloženie knižného fondu v roku 2006

Náučná literarúra 

pre deti a m ládež 

7% Krásna literatúra - 

beletria pre 

dospelých 

43%

Náučná literarúra 

pre dospelých

25%

Krásna literatúra 

pre deti a m ládež 

25%

 
 
Zloženie fondu literatúry pre dospelých : 
Spoločenskovedná literatúra   7 137 zv.      12,40 % 
Prírodovedecká literatúra   1 971 zv.        3,42 % 
Poľnohospodárska literatúra   1 458 zv.        2,53 % 
Technická literatúra   1 815 zv.        3,15 % 
Iná náučná literatúra   8 685 zv.       15,10 %  
Beletria pre dospelých 36 499 zv.       63,40 %  
FOND LITERATÚRY PRE DOSPELÝCH SPOLU : 57 565 zv.  
 
 

Spoločenskovedná literatúra   7 137 zv.      8,45 % 
Prírodovedecká literatúra   1 971 zv.      2,33 % 
Poľnohospodárska literatúra   1 458 zv.      1,73 % 
Technická literatúra   1 815 zv.      2,15 %  
Iná náučná literatúra   8 685 zv.     10,28 % 
FOND NÁUČNEJ LITERATÚRY SPOLU: 21 066 zv.     24,94 % 
BELETRIA PRE DOSPELÝCH: 36 499 zv.     43,22 % 
Náučná literatúra pre mládež   5 888 zv.       6,97 % 
Beletria pre mládež 20 998 zv.      24,87 %  
FOND LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ SPOLU: 26 886 zv.      31,84 % 
KNIŽNÝ FOND V ROKU 2006 : 84 451 zv.  
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Zloženie fondu literatúry pre dospelých podľa tematického triedenia r. 2006
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Zloženie fondu náučnej literatúry pre podľa tematického triedenia - 
dospelých r. 2006 
Spoločenská literatúra 7 137 zv. 33,88% 
Prírodovedná literatúra 1 971 zv. 9,36% 
Poľnohospodárska literatúra 1 458 zv. 6,92% 
Technická literatúra 1 815 zv. 8,61% 
Iná náučná literatúra 8 685 zv. 41,23% 
FOND NÁUĆNEJ LITERATÚRY SPOLU  21 066 zv.   
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Zloženie fondu literatúry pre mládež: 
Náučná literatúra pre mládež   5 888 zv.       21,90 % 
Beletria pre mládež 20 998 zv.       78,10 %  
OND LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ  SPOLU : 26 886 zv.       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V.) 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  
 
 
 
 
 
 
 

Zloženie  fondu lite rarúry pre  deti a m ládež r . 2006
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1) Celkový prehľad výpožičiek knižnice za r.  2004 - 2006 

  
Výpožičky 
za r. 2004 

Výpožičky 
za r. 2005 

Výpožičky  
za r. 2006 

Rozdiel 
r.05-06 

Index 

Výpožičky celkom 160 956 159 975 158 654 - 1 321 99,17 

absenčné 80 952 90 549 83 676 - 6 873 92,41z 
to
h
o
 prezenčné 79 856 69 426 74 978 + 5 552 107,99

MVS 148 318 297 - 21 93,39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ako je z uvedeného prehľadu vidieť, v porovnaní z predchádzajúcim rokom došlo 

k miernemu poklesu absenčných výpožičiek na úkor prezenčných. Tento stav je o to 
prekvapujúcejší, že v rámci akvizičnej činnosti boli nakúpené tituly tak, aby tieto bolo 
možné zapožičať mimo knižnice. Pravdepodobne podiel absenčných a prezenčných 
výpožičiek ovplyvnila skutočnosť, že nákup beletrie, ktorá tvorí podstatnú časť 
vypožičaných dokumentov, bol realizovaný hlavne v závere roka.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r. 2004
r.2005

r.2006

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Prehľad výpožičiek dokumentov za roky 2004 - 2006

Výpožičky spolu

z toho:absenčné

          prezenčné



     Rozbor činnosti Galantskej knižnice r. 2006 

 19 

 
2)Výpožičky jednotlivých druhov dokumentov z celkového počtu výpožičiek 

 
  
r. 2004 r. 2005 r. 2006 

Rozdiel 
05/06 

Výpožičky spolu 160 956 159 975 158 654 -1.321
krásna lit. pre dospelých  36 093 38 658 41 308 + 2 650
náučná lit. pre dospelých  46 815 44 342 45 183 + 841
krásna lit. pre deti  19 227 18 443 16 553 - 1 890
náučná lit. pre deti  11 471 12 949 11 106 - 1 843

z 
to
ho
 

výpožičky periodík 47 350 45 583 44 504 - 1 079
Špeciálne dokumenty 2 426 2 049 2 497 + 448

audioviz. dok.  48 71 37 - 34
výp. elektronických dokum. 
resp. iné dokumenty 2 314 1 926 2 301 + 375z 

ria
dk
u 
1 

z 
to
ho
 

výpožičky iných dokum. 64 52 159 + 107
BIS 5 772 5 443 6 577 + 1 134
internet 3 271 2 888 5 704 + 2 816
Rešerše 38 65 58 - 7

 
Aj napriek výrazne vyššiemu nákupu literatúry došlo v roku 2006 k ďalšiemu poklesu 

výpožičiek. Nepriaznivý stav vo výpožičkách ovplyvnili hlavne výpožičky na odd. pre deti 
a mládež (celkom – 3 733 výpožičiek). V roku 2007 budeme venovať osobitnú 
pozornosť tejto kategórii potencionálnych členov knižnice. Podstatnú časť kultúrno- 
vzdelávacích podujatí nasmerujeme na problematiku detského čitateľa so zámerom 
opäť „naučiť“ deti čítať. Taktiež akvizičnú činnosť a výber vhodných titulov zameriame 
na mladých ľudí. V neposlednom rade chceme ďaleko užšie ako tomu bolo doposiaľ 
spolupracovať so školskými zariadeniami.                
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Základný zámer knižnice – zvýšiť výpožičky v oblasti náučnej literatúry sa v r. 2006 
podarilo zabezpečiť. Predmetný zámer sme si stanovili v závislosti od rozšírených 
možností štúdia v rámci vysokého školstva v 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. Ako 
už bolo prv uvedené, došlo k paradoxnej situácii, keď sme očakávali výrazný nárast 
absenčných výpožičiek. Príčinou môže byť, že fond s odbornou literatúrou (ktorý tvorí 
najväčší podiel absenčných výpožičiek) sme výrazne doplňovali hlavne v druhej polovici 
roka, takže výsledky zvýšeného nákupu sa prejavia pravdepodobne až v r. 2007.       
 
 
 
3) REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA 

 r. 2003 r. 2004 r. 2005
 

r.2006
Rozdiel     
05 - 06 

Čitatelia 3 184 3 138 3 071 3 030 - 41
dospelí 1 607 1 594 1 607 1 611 + 4

Od 15 do 18 r. 468 430 384 360 -24

z 
to
ho

 

do 15 rokov 1 109 1 114 1 080 1 059 - 21
Návštevníci spolu 38 424 37 540 46 042 46 485 + 443
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V r. 2006 sme opäť zaznamenali aj keď len veľmi mierny predsa však úbytok 

čitateľov. Ako je z prehľadu vidieť, tento trend (s výnimkou návštevnosti) trvá už 
niekoľko rokov. S úbytkom registrovaných čitateľov sa však stretávajú  prakticky nie 
len všetky knižnice na Slovensku, pretože ide o celosvetový jav. Podľa štatistického 
prehľadu SNK za ostatné štyri roky pokles registrovaných čitateľov v regionálnych 
knižniciach predstavoval viac ako 17%. Pre porovnanie Galantská knižnica za roky 2003 
až 2006 zaznamenala pokles len o necelých 5%, čo je hlboko pod celoslovenským 
priemerom. Podľa posledných spracovaných údajov Štatistického úradu v Galante 
v ostatných rokoch došlo k poklesu počtu narodených detí (za roky 1996 – 2005 o viac 
ako 5 tisíc). To znamená, že demografický vývoj je jednou z príčin súčasného stavu. 
Táto skutočnosť sa osobitne podpísala hlavne u detských a mládežníckych čitateľov 
kde pokles predstavuje necelých 10%.  

K základným zámerom knižnice pre nasledovné obdobie je zastaviť tento nepriaznivý 
vývoj a opäť prinavrátiť mladých ľudí do knižnice. Už v roku 2006 sme sa snažili 
podstatnú časť výchovno-vzdelávacích podujatí venovať práve tejto skupine 
potencionálnych návštevníkov a neskôr pravidelných čitateľov a členov knižnice.     

 
4) 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. 
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Ide o multimediálne pracovisko, ktoré na štyroch 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.  

 
 
Výpožičky za rok 2006 v čitárni – študovni 

 
 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rozdiel 

Výpožičky spolu 41 729 42 862 41 165 - 1 697 
Absenčné výpožičky 8 567 9 293 8 758 - 535 

periodiká 8 460 9 222 8 721 - 501 z toho 
 Zvukové knihy 48 71 37 - 34 

Prezenčné výpožičky 33 162 33 569 32 407 - 1 162 
knihy 2 198 2 373 2 170 - 203 
periodiká 30 856 31 196 30 237 - 959 

Z 
to
ho
 

z 
to
ho

 

elektronické dokumenty 
resp. iné dokumenty  

0 0 0 0 

BIS 819 939 885 - 54 
Rešerše 38 40 35 - 5 
Návštevníci 10 475 9 910 12 836 + 2 926 
z toho internet 3 271 2 888 4 553 + 1 665 
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Ako je z uvedeného vidieť, v čitárni a študovni za rok 2006 došlo, aj keď len 

minimálne, k poklesu v každom z porovnateľných ukazovateľov voči predchádzajúcemu 
roku. Jednou z príčin daného stavu je, že v závere roka z dôvodu rekonštrukcie bola  
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čitáreň a študovňa 3 týždne mimo prevádzky. V prípade, že by nedošlo k tomuto 
výpadku je predpoklad, že výsledky na tomto úseku by korešpondovali s rokom 2005.  

Je zaujímavosťou, že v študovni a čitárni došlo k pomerne výraznému nárastu 
návštevnosti a aj napriek tejto skutočnosti v absolútnych číslach k zníženiu výpožičiek 
o 1.697 dokumentov. Osobitne výrazne sa táto skutočnosť prejavila pri prezenčných 
výpožičkách, kde sme zaznamenali pokles o 1.162 výpožičiek. V r.2007 bude nutné 
vykonať analýzu príčin stávajúceho stavu.  

Oproti roku 2005 došlo k výraznému nárastu používateľov internetu. V danej oblasti 
sa pozitívne prejavilo, že začiatkom roka sme zabezpečili nového dodávateľa 
internetových služieb za nepomerne výhodnejších podmienok ako tomu bolo v r. 2005 
čo nám umožnilo znížiť cenu pri rýchlejšom sťahovaní dát a v konečnom dôsledku opäť 
prilákať do knižnice nových návštevníkov.    

Predpokladáme, že zníženie ceny internetových služieb sa odrazilo aj na nižších 
číslach výpožičiek. Vysoký nárast používateľov internetu signalizuje, že určitá skupina 
používateľov čitárne a študovne uprednostnila oproti predchádzajúcim rokom prístup 
k externým informáciám, práve prostredníctvom internetu. 
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Návštevnosť knižnice v čitárni a študovni v hodnotenom období výrazne vzrástla a 
to hlavne vďaka nárastu používateľov internetu.  
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VI.) ÚSEK BIBLIOGRAFIE A INFORMÁCIÍ 
 

1) Regionálna literatúra 
 
a/ doplňovanie a spracovanie  
neperiodické dokumenty  pribudlo 104 knižničných jednotek                 
periodické dokumenty prichádzalo 32 titulov regionálnych periodík 
 
b/ počet používateľov: 196 
c/ počet výpožičiek:     864 
   z toho:  knihy                    109  (absenčne:  15,  prezenčne:   94) 
                periodiká              596  (absenčne:  88,  prezenčne: 508) 
                špeciálna tlač        159  (absenčne:  63,  prezenčne:  96) 
spolu:                                    864                   166                     698 
 
d/ analytické spracovanie regionálnych  časopisov - priebežne (celoslovenské aj 

regionálne)                     
e/ elektronická databáza regionálnych článkov  CDS/ISIS - doplňovanie 
    stav k 31.12.2005   4 759 záznamov 
             31.12.2006   6 150 záznamov       pribudlo 1 391 záznamov 
 
2) Rešerše bolo spracovaných 23 regionálnych rešerší na požiadavky používateľov 
 
 
3) Bibliograficko-informačné služby: bolo poskytnutých 56 informácií 
 
4) Budovanie sekundárneho informačného aparátu 
 
Katalóg regionálnej literatúry (klasický- menný, systematický, revízy) 
Katalóg knihovníckej literatúry (elektronický SMARTLIB, klasický revízny) 
Kartotéka regionálnych novín a časopisov (názvová) 
Kartotéka rešerší (chronologická) 
Kartotéka regionálnych osobností okresu (menná, topografická, profesná) 1045+58 
Kartotéka regionálnych článkov z rokov 1981-1986 
 
* katalógy a kartotéky sú doplňované podľa potrieb 
 
5) Edičná činnost 
 
Bibliografie:  Anikó Mikola-Minarovičová (1944-1996). Personálna bibliografia 
                       Minarovičné Mikola Anikó (1944-1966). Életrajzi bibliográfia – 

v maď. jaz. 
                       
Bibliografické letáky: Vojtech Mihálik (1926-2001), Dávid Teréz (1906-2002) 
 
Zostavenie kultúrnohistorického kalendára Okres Galanta pre KHK TSK 

(neplánovaná úloha) 
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Príspevok do pripravovaného zborníku regionálnych autorov (Krajská knižnica 

Trnava) 
Okres Galanta v tlači: Neperiodické dokumenty. 2004-2005. Regionálna bibliografia 
 
6) Príručná knižnica knihovníckej literatúry 
 
a/ doplňovanie a spracovanie 
    neperiodické dokumenty: 0 
    periodické dokumenty: prichádzali 2 tituly 
b/ používatelia: 28 
c/ výpožičky   148   (absenčne 55, prezenčne 93) 
 
7) Porady, školenia, semináre 
 
Libriáda – Trnava 23.3.2006 
Odborný seminár -ŠVK Banská Bystrica, 31.3.2006 
Medzinárodný odborný seminár Lučenec – Salgótarján, 24-25.4.2006 
Krajská porada bibliografov – Trnava, 31.5. 2006 
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov, Trenčín     2-3.10.2006 
Knižničný systém VIRTUA – Martin, 27.10., 30.11., 1.12.,13.12.2006   
 
8) Ostatná činnosť 
 
a/ príspevky do regionálnych časopisov (Galantská noviny, Obzor, Knihovnícky 

obzor) 
b/ vypracovanie podkladov, rozborov a štatistík  
c/ webovská stránka knižnice 

     d/ monitoring tlače pre Mestský úrad Galanta - mesačne 
e/ vydanie Zoznamu periodickej tlače v Galantskej knižnici v roku 2006 
 
 
 
VII. METODICKÁ A PRIESKUMNÁ ČINNOSŤ 
 

Činnosť úseku koordinácie a metodiky knižnice v uplynulom roku 2006 vychádzala 
z plánu práce na rok 2006. Zabezpečované boli aj iné úlohy vyplývajúce z potrieb 
knižnice, ktoré boli plnené podľa príkazu riaditeľa. 

 
1)Vypracovanie štatistických výkazov za rok 2005 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 2005. V januári bola vykonaná porada knihovníkov verejných knižníc, na 
ktorej boli prítomní knihovníci podrobne oboznámení s metodikou vypracovania ročných 
výkazov. Situácia oproti predchádzajúcemu roku sa zlepšila – bolo vykonaných 6 
urgencií z dôvodu nezaslania ročného výkazu a 39 konzultácií z dôvodu menších úprav 
vo výkaze. 
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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. Knižnice v metodickej pôsobnosti Galantskej 
knižnice boli informované o možnostiach získať finančné prostriedky prostredníctvom 
Grantového systému Ministerstva kultúry SR. Zriaďovatelia obecných knižníc riešili 
s pracovníčkou úseku koordinácie a metodiky najmä problémy týkajúce sa získania 
finančných prostriedkov prostredníctvom grantov, zaradenia pracovníka knižnice do 
platovej triedy, n 

Pre knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta bol vydaný metodicko – 
inštruktážny časopis Knihovnícky obzor č. 1/2006 a č.2/2006. Pre potreby 
verejných knižníc a ich zriaďovateľov bol vydaný Štatistický prehľad o činnosti 
verejných knižníc okresu Galanta v roku 2005 V januári sa uskutočnila pravidelná 
porada pre knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta.  
• Metodicko-inštruktážne návštevy: 32 
• Konzultácie: 143 
• Vydané materiály: 3 
• Porady 1 
 

3) Iná metodická a koordinačná činnosť.  
• Spolupráca bola ponúknutá všetkým základným školám v okrese. Galantská 

knižnica vydala tretie číslo časopisu s názvom „Pod lupou“, v ktorom uverejnila 
literárne práce detí základných škôl.  

 
4) Prieskumy a rozbory: V uplynulom roku úsek koordinácie a metodiky vykonal 

spracovanie nasledovných štatistický údajov   
• Spracovanie údajov pre Štatistický úrad SR, Krajská správa v Trnave;  
• Odpočet Návrhu Strategického plánu rozvoja rozvoja verejných knižníc 

Trnavského kraja na roky 2002 – 2006  
• Údaje pre Mgr. Doktorovú k odpočtu stratégie slovenského knihovníctva do 

roku 2006 
• spracovanie údajov o verejných knižniciach galantského regiónu pre Odbornú 

skupinu pre tvorbu štandardov pre verejné knižnice pri SNK 
 

5) Ďalšia činnosť:  
• Vypracovanie Koncepcie rozvoja Galantskej knižnice 
• Vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Grantového programu 

Ministerstva kultúry SR („Pod lupou“ – časopis literárnych prác žiakov 
základných škôl v galantskom okrese; Webová stránka Galantskej knižnice; 
Ochrana knižničného fondu) 
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• Spolupráca s firmami: Slovak Alarms, Bratislava (bezpečnostné brány vo 
výpožičnom oddelení pre dospelých); Euroit, Bratislava (redakčný systém na 
tvorbu webovej stránky); Fy Mandák, Sereď (regálový systém v čitárni 
knižnice) 

• Naďalej sa spracovávajú archívne materiály knižníc, ktoré už nepatria do 
metodickej pôsobnosti Galantskej knižnice.(22 spisov), ako aj materiály 
knižníc v metodickej pôsobnosti Galantskej knižnice, v súlade so spisovým 
a registratúrnym poriadkom Galantskej knižnice 

• Účasť na poradách, seminároch a prednáškach (6)  
• Dve jednodňové a jedno dvojdňové školenie k systému Virtua a Marc 21 

v SNK Martin 
• Zastupovanie v študovni a čitárni 
• Pomoc pri organizovaní spoločenských akcií (Noc s Andersenom; časopis Pod 

lupou; Kráľ čitateľov; Ľudovít Štúr a my) 
• Spolupráca s oddelením bibliografie pri doplňovaní fondu knihovníckej 

literatúry a získavanie materiálov do fondu regionálnej literatúry 
 

 
 

VIII. VZDELÁVACIE A KULTÚRNE PODUJATIA 
V roku 2006 Galantská knižnica zrealizovala vzdelávacie a kultúrne podujatia pre 

deti a mládež i pre dospelých. Počas celého roka prebiehala informatická výchova, 
literárne pásma, besedy, kvízy, súťaže. Knižnica osobitnú pozornosť venovala žiakom 
materských škôl (Deti deťom) a žiakom Špeciálnej základnej školy. Pre nich sme 
pripravili Kreslenie na asfalt na Deň detí a Posedenie pod jedličkou na Vianoce.   
 Knižnica sa zapojila aj do celoročného projektu 100 kníh Tatra banky, kde Tatra 
banka darovala knižnici 100 kníh v hodnote 25.000,-Sk. od vydavateľstva pôvodnej 
slovenskej tvorby. Odovzdanie kníh bolo prepojené s besedou a autorským čítaním so 
spisovateľmi.  
 Populárne boli aj besedy so spisovateľmi a umelcami, ako napr. beseda s G. 
Futovou, K. Fellingerom, J. Dóczym, L. Procházkovou a Ľ. Feldekom. Prednášky pre 
študentov a pre verejnosť, ako História Galanty, S. Neufeld, Život a dielo W. A. Mozarta 
a Žena na šľachtickom dvore, boli tiež vítané s veľkým záujmom. 
 Detských čitateľov sme motivovali zapojením sa do krajskej súťaže Ľudovít Štúr 
a my, Hľadá sa Kráľ čitateľov, do celoslovenskej súťaže Osmijanko a do 
medzinárodného podujatia Noc s Andersenom. 
 Koncom roka Galantská knižnica vydala aj tretie číslo časopisu okresného 
významu Pod lupou. 
 

Knižnica v roku 2006 zrealizovala 170 vzdelávacích a kultúrnych podujatí, ktorých 
sa celkom zúčastnilo 2 557 osôb. V tejto oblasti činnosti knižnice je zarátaných aj 9 
výstav a 27 vyhotovených násteniek, ktoré sa týkali činnosti knižnice, významných 
domácich a svetových osobností a udalostí. Z celkového počtu podujatí sa uskutočnilo 
43 informatických príprav, na ktorých sa zúčastnilo 799 návštevníkov 
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 Počet podujatí Počet zúčastnených osôb 

2003 131 1 620 
2004 138 2 420 
2005 137 1 847 
2006 170  2 557 
 

 

Prehľad počtu podujatí a účasť 
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Január 
25. január: 100 kníh Tatra banky – beseda so súčastnými slovenskými spisovateľmi 

(Zuzana Szatmáry, Viliam Klimáček) a s vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom 
(L. C. A.), autorské čítanie a odovzdanie 100 kníh Tatra banky, pre študentov stredných 
škôl v Galante (70 študentov, Renesančný kaštieľ) 

 
Február 
7. február: Rozprávkové popoludnie – čítanie rozprávok, pre čitateľský krúžok ZŠ G. 

Dusíka v Galante (18 žiakov, detské oddelenie) 
 
Informatická výchova (2, počet návštevníkov 38) 
 
Marec 
2. marec: Beseda s Gabrielou Futovou – 2 besedy so spisovateľkou, pre žiakov ZŠ 

(38+42 žiakov, detské oddelenie knižnice) 
 
14. marec: Deti deťom – žiaci základných škôl čítajú rozprávky deťom materských 

škôl (28 detí, detské oddelenie knižnice) 
 
21. marec: Deti deťom – žiaci základných škôl čítajú rozprávky deťom materských 

škôl (15 detí, detské oddelenie knižnice) 
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20. marec: Vojtech Mihálik – prednáška PhDr. Anny Jónášovej pri príležitosti 80. 
výročia narodenia Vojtecha Mihálika, pre študentov Gymnázia v Seredi (27 študentov, 
Gymnázium Sereď) 

 
23. marec: Rozprávkové popoludnie - čítanie rozprávok, pre čitateľský krúžok ZŠ G. 

Dusíka v Galante (26 žiakov, detské oddelenie knižnice) 
 
24. marec: Rozprávkové popoludnie - čítanie rozprávok, pre čitateľský krúžok ZŠ G. 

Dusíka v Galante (25 žiakov, detské oddelenie knižnice) 
 
27 – 31. marec: Burza – burza vyradených kníh (vestibul knižnice) 
 
28. marec: Burza – burza vyradených kníh (vestibul Gymnázia J. Matušku a Z. 

Kodálya) 
 
29. marec: Beseda s Karolom Fellingerom – beseda s maďarským autorom pre deti, 

pre žiakov Základnej Školy Z. Kodálya (40 žiakov, detské oddelenie) 
 
31. marec: História Galanty - historická prednáška Mgr. Hildegardy Pokreis pre 

študentov Združenej strednej školy obchodu a služieb (35 študentov, ZSŠOaS) 
 
31. marec: Noc s Andersenom – oslava Medzinárodného dňa detskej knihy, pre 

detských čitateľov (31 detí, detské oddelenie knižnice) 
 
20. – 31. marec: Ako sa vieš orientovať v knižnici – vedomostný kvíz o knižnici, 

o vedomostí o meste Galanta (30 detí, detské oddelenie) 
 
Informatická výchova (13, počet návštevníkov 245) 
 
Apríl 
4. apríl: História Galanty - historická prednáška Mgr. Hildegardy Pokreis pre 

študentov Gymnázia Z. Kodálya (88 študentov, aula gymnázia) 
 
20. apríl: Ako sa vieš orientovať v knižnici – vyhodnotenie kvízu, vyhlásenie víťaza 

(20 detí, detské oddelenie) 
 
28. apríl: Deň matiek v Patrii – literárne pásmo ku dňu matiek pre obyvateľov Domu 

dôchodcov Patria (49 ľudí, Patria) 
 
Informatická výchova (6, počet návštevníkov 130) 
 
Máj 
4. máj: Samuel Neufeld – prednáška PhDr. Anny Jonášovej o jej knihe „Samuel 

Neufeld a jeho galantská tlačiareň“, pre študentov Stredného odborného učilišťa 
poľnohospodárskeho (42 študentov, SOUP)  
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19. máj: Moja mama je najlepšia na svete – vernisáž výstavy kresieb detí 
z Materského centra Bambuľkovo (58 ľudí, vestibul knižnice) 

 
22. máj: Samuel Neufeld – prednáška PhDr. Anny Jonášovej o jej knihe „Samuel 

Neufeld a jeho galantská tlačiareň“, pre študentov Gymnázia Z. Kodálya (92 študentov, 
aula gymnázia) 

 
23. máj: Samuel Neufeld – prednáška PhDr. Anny Jonášovej o jej knihe „Samuel 

Neufeld a jeho galantská tlačiareň“, pre študentov Gymnázia J. Matušku (96 študentov, 
aula gymnázia) 

 
25. máj: Samuel Neufeld – prednáška PhDr. Anny Jonášovej o jej knihe „Samuel 

Neufeld a jeho galantská tlačiareň“, pre študentov Združenej strednej školy obchodu 
a služieb (30 študentov, ZSŠOaS) 

 
Informatická výchova (3, počet návštevníkov 69) 
 
Jún 
1. jún: Moja najobľúbenejšia rozprávková postava – literárno-výtvarná súťaž, 

kreslenie na asfalt, pre žiakov Špeciálnej základnej školy (30 žiakov, pred MsKS) 
 
2. jún: Kráľ čitateľov – uzatvorenie 1. kola súťaže Kráľ čitateľov (45 detí, detské 

oddelenie) 
 
19. jún: Spomienka na Júliusa Satinského – literárne matiné pri príležitosti 

nedožitých narodenín J. Satinského za účasti Jozefa Dóczyho a amatérskeho 
divadelného súboru „Za šecki drobné“, pre študentov stredných škôl v Galante (75 
študentov, Vlastivedné múzeum v Galante) 

 
19. jún: Kráľ čitateľov – finále, vyhlásenie Kráľa čitateľov 2006 (22 detí, detské 

oddelenie) 
 
21. jún: Zatvor oči/Zavři oči – beseda s Lenkou Procházkovou, kultúrnou a tlačovou 

tajomníčkou Veľvyslanectva Českej Republiky, autorkou knihy „Zatvor oči/Zavři oči“ a 
„Beránek“, v spolupráci s Občianskym združením Galanta literárna, s Materským 
centrom Bambuľkovo a Klubom Zlatý vek (20 návštevníkov, Materské centrum 
Bambuľkovo) 

 
23. jún: Kráľovská jazda – zúčastnenie sa na slávnostnom stretnutí Kráľov čitateľov 

Trnavského kraja (Trnava) 
 
Informatická výchova (4, počet návštevníkov 126) 
 
Júl 
11. júl: Moja najobľúbenejšia rozprávková postava – literárno-výtvarná súťaž, 

kreslenie na asfalt, v spolupráci s CVČ – Spektrum, pre deti v letnom tábore v Nebojsi 
(22 detí, Nebojsa) 
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August 
3. august: Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávky Madagaskar na DVD (7 

návštevníkov, detské oddelenie) 
 
8. august: Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávky Monsters, Inc. na DVD 

(6 návštevníkov, detské oddelenie) 
 
10. august: Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávky Barbie - Fairytopia na 

DVD (8 návštevníkov, detské oddelenie) 
 
15. august: Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávky Mr. Bean na DVD (10 

návštevníkov, detské oddelenie) 
 
17. august: Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávky Hľadá sa Nemo na 

DVD (7 návštevníkov, detské oddelenie) 
 
22. august: Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávky Shrek 2 na DVD (8 

návštevníkov, detské oddelenie) 
 
24. august: Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávky Medvedi bratia na 

DVD (8 návštevníkov, detské oddelenie) 
 
 
September 
13. september: Život a dielo Wolfganga Amadea Mozarta – hudobné soirée spojené 

s prednáškou Mgr. Ladislava Maťašovského a s koncertom Galantského hudobného 
tria, v spolupráci so ZUŠ v Galante (72 návštevníkov, Renesančný kaštieľ v Galante) 

 
18. september: Moja najobľúbenejšia kniha – anketa (5 detí, detské oddelenie) 
 
25. september: Moja najobľúbenejšia kniha – anketa (6 detí, detské oddelenie) 
 
27. september: Moja najobľúbenejšia kniha – anketa (4 deti, detské oddelenie) 
 
28. september: Moja najobľúbenejšia kniha – anketa (5 detí, detské oddelenie) 
 
 
Informatická výchova (3, počet návštevníkov 38) 
 
Október 
3. október: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 

pesničky (6 detí, klubovňa) 
 
3. október: Moja najobľúbenejšia kniha – anketa (8 detí, detské oddelenie) 
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6. október: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 
pesničky (5 detí, klubovňa) 

 
6. október: Moja najobľúbenejšia kniha – anketa (9 detí, detské oddelenie) 
 
9. október: Tvorivá dielňa s Mackom Pusíkom – výtvarná dielňa (7 detí, detské 

oddelenie) 
 
9. – 13. október: Burza – burza vyradených kníh (vestibul knižnice) 
 
10. október: Burza – burza vyradených kníh(vestibul Gymnázia J. Matušku a Z. 

Kodálya) 
 
18. október: Žena na šľachtickom dvore – prednáška PhDr. Tünde Lengyelovej, 

CSc., pracovníčky Historického ústavu SAV v Bratislave (78 ľudí, Renesančný kaštieľ v 
Galante) 

 
Informatická výchova (7, počet návštevníkov 103) 
 
November 
7. november: Som sluhom dobrej literatúry – beseda s Ľubomírom Feldekom, pri 

príležitosti 70. výročia jeho narodenia, pre študentov gymnázia (92 študentov, 
Renesančný kaštieľ v Galante) 

 
8. november: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 

pesničky (8 detí, klubovňa) 
 
15. november: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 

pesničky (9 detí, klubovňa) 
 
15. november: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 

pesničky (7 detí, klubovňa) 
 
21. november: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 

pesničky (6 detí, klubovňa) 
 
24. november: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 

pesničky (5 detí, klubovňa) 
 
24. november: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 

pesničky (7 detí, klubovňa) 
 
29. november: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 

pesničky (8 detí, klubovňa) 
 
30. november: Rozprávkové dopoludnie – čítanie rozprávok, pre čitateľský krúžok 

ZŠ SNP v Galante (28 žiakov, detské oddelenie knižnice) 
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Informatická výchova (5, počet návštevníkov 50) 
 
December 
6. december: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 

pesničky (8 detí, klubovňa) 
 
12. december: Posedenie pod jedličkou – kultúrny program a tvorivé dielne pre 

žiakov Špeciálnej základnej školy (22 žiakov, detské oddelenie) 
 
12. december: Pod lupou – predstavenie tretieho čísla časopisu „Pod lupou“ za 

účasti PhDr. Anny Jonášovej, výroba vianočných ozdôb (48 žiakov, detské oddelenie)  
 
13. december: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 

pesničky (6 detí, klubovňa) 
 
18. december: Moja najobľúbenejšia kniha – Kedvenc könyvem – vyhodnotenie 

ankety, vyhlásenie víťazov (32 čitateľov, detské oddelenie)  
 
21. december: Rozprávkové dopoludnie a vianočný program – čítanie rozprávok pre 

čitateľský krúžok ZŠ SNP v Galante, ich vianočný program (26 žiakov, detské oddelenie 
knižnice) 

 
21. december: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 

pesničky (4 detí, klubovňa) 
 

Výstavy 
 
 
25. január: výstava 100 kníh Tatra banky (beseda, prevzatie daru od Tatra banky) 
 
2. marca: výstava kníh Gabriely Futovej (beseda s autorkou) 
 
29. marca: výstava kníh Karola Fellingera (beseda s autorom) 
 
31. marca: výstava kníh Andersena 

      výstava obrazov žiakov ZUŠ – výtvarný odbor (Noc s Andersenom) 
 
Apríl: výstava návrhov na logo Galantskej knižnice 
 
19. jún: výstava kníh Júliusa Satinského (literárne matiné Spomienka na J. 

Satinského) 
 
 
13. septembra: výstava kníh o Mozartovi (hudobné soirée Život a dielo W. A. 

Mozarta) 
 
7. novembra: výstava kníh Ľubomíra Feldeka (beseda s autorom) 
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IX. AUTOMATIZÁCIA A MECHANIZÁCIA PRACOVNÝCH 

POSTUPOV 
V hodnotenom roku knižnica získala finančné prostriedky z grantového systému 

Ministerstva kultúry SR – na nákup Ochranného systému. Systém bol nainštalovaný vo 
výpožičnom odd. pre dospelých. Ďalej sme v hodnotenom období pripravili všetky 
pracovné stanice PC tak, aby bolo možné nainštalovať nový knižnično-informačný 
systém. Môžeme skonštatovať, že knižnica je plne pripravená na postupný prechod na 
nový integrovaný knižničný systém VIRTUA, ktorý v súčasnosti skúšobne vyžívame na 
odd. bibliografie a metodiky.    

Dôležitým zámerom v oblasti elektronizácie bolo plne sprevádzkovať internetovú 
stránku, a sprístupniť 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. 

 
 

X. GRANTOVÝ SYSTÉM 
V hodnotenom roku knižnica vypracovala a podala celkom 7 projektov v rámci 

grantového systému Ministerstva kultúry SK a to: 
Historická prednáška – Ženy na šľachtickom dvore – celkový rozpočet 10 000,- Sk                   

projekt nebol podporený 
Spomienka na J. Satinského - Literárne pásmo k 65 výročiu nedožitých narodenín  

- celkový rozpočet 9 300,- Sk - projekt nebol podoprený 
Webovská stránka Galantskej knižnice – Vytvorenie priestoru pre prezentáciu 

knižnice – celkový rozpočet 47 000,- Sk – projekt nebol podporený 
Ochrana knižničného fondu – Zabezpečenie el. ochrany fondu vo výpožičnom odd. 

pre dospelých – celkový rozpočet 200 00,- Sk – projekt bol podporený MK 
SR vo výške 140 000,- Sk 

Kultúrne poukazy – projekt bol podporený MK SR vo výške 5 150,- Sk 
Časopis lit. prác žiakov základných škôl Pod lupou – Vytvorenie prehliadky 

žiackych textov na regionálnej úrovni – celková rozpočet 58 000,- Sk – 
projekt nebol podporený 

Nákup knižničného fondu – Obnovenie fondu – celkový rozpočet 180 000,- Sk – 
projekt bol podporený MK SR vo výške 80 000,- Sk 

Ďalej knižnica získala zahraničný nepeňažný grant na nákup  maďarskej literatúry, 
ktoré bolo možno použiť len v Maďarskej republike vo výške viac ako 800 tis. forintov 
(89 859,50,-Sk).  

Taktiež v uplynulom roku knižnica sa spolupodieľala na grante, ktorý vypracovalo 
a podalo Mestské kultúrne stredisko Galanta v rámci Galatského kultúrneho leta 
a Galantských hudobných dní.           
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XI. HOSPODÁRENIE KNIŽNICE 
Listom zo dňa 07.03.2006 nám bol  oznámený limit rozpočtu bežných výdavkov 

na rok 2006 vo výške 4.624 tis. Sk. 
Tento bol v priebehu roka upravený nasledovne : 
1.)  Uznesenie z 3. riadneho zasadnutia zastupiteľstva TTSK       
      Bežné výdavky                     + 210 000 Sk 
      Projekt č. 287: Nákup tlačených neperiodických publikácií 
2.)  Zmluva medzi TTSK a MK SR č. MK-TA/2006/2.4.2 
      Bežné výdavky                     +  80 000 Sk 
     Projekt č. 1787/2006/2.4.2 : Nákup knižničného fondu 
3.)  Zmluva medzi TTSK a MK SR č. MK-TA/2006/2.1 
      Bežné výdavky                     +       700 Sk  
      Kapitálové výdavky             + 139 300 Sk 
      Projekt č. 5393/2006/2.1 : Ochrana knižničného fondu 
4.)  List odboru kultúry TTSK č. 2849/2006/OKUL-006 
     Bežné výdavky                     +  60 000 Sk 
     Čerpanie rezervy – nákup regálov 
5.)  Uznesenie zo 6. riadneho zasadnutia zastupiteľstva TTSK 
     Bežné výdavky                    + 24 000 Sk 
     Kofinancovanie projektu MK – 1787/2006/2.4.2 
6.) Uznesenie zo 6. riadneho zasadnutia zastupiteľstva TTSK 
     Kapitálové výdavky            + 42 000 Sk 
    Kofinancovanie projektu MK – 5393/2006/2.1 
7.) Uznesenie zo 7. riadneho zasadnutia zastupiteľstva TTSK 
    Bežné výdavky                    + 24 000 Sk 
   Kofinancovanie projektu MK – 1787/2006/2.4.2 
8.) List odboru kultúry TTSK č. 2849/2006/OKUL-016 
    Bežné výdavky                    + 2 000 Sk 
   Čerpanie rezervy 
9.) Zmluva medzi TTSK a MK – 02347/2006/KP 
    Bežné výdavky                    + 6 000 Sk 
   Kultúrne poukazy 

 
Po všetkých úpravách náš rozpočet činil celkom: 

• Bežné výdavky       5.030.700  Sk 
• Kapitálové výdavky    181 300  Sk 
Celkové výnosy organizácie vrátane vlastných tržieb predstavovali                        

5 442 476,39 Sk a celkové náklady 5 420 985,50 Sk.  
Organizácia uzavrela kalendárny rok s kladným hospodárskym výsledkom,  ktorý 

činí   21.490,89 Sk. 
   
Neuhradené faktúry po lehote splatnosti naša organizácia nevykazuje. 
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Prehľad finančných ukazovateľov za rok 2006 
 

Výdavková časť 
 

Vybrané ukazovatele: 
 

Nákup literatúry 422.493,30 Sk 
Noviny a časopisy 64.304,50 Sk  

Nákup a spotreba ostat. mater. 175.106,50 Sk  
Pohonné hmoty a mazadlá 22.565,90 Sk  

Spotreba el. energie 49.106,00 Sk  
Opravy a údržba   73.563,60 Sk  

Nájom a režijné náklady 335.038,50 Sk  
Cestovné 15.264,00 Sk  
Odpisy  149.802,70 Sk 
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Kapitálové výdavky 
Prehľad obstarania investičného majetku a spôsob jeho financovania 

 
 

V priebehu r. 2006 organizácia obstarala nasledovný investičný majetok: 
 

1.) PC Pentium s príslušenstvom v celkovej hodnote 34.899,-Sk z vlastných zdrojov FR 
 

2.) Dodávka a montáž ochrannej brány /anténa EM 2700/ v hodnote 180.986,60 Sk 
- financovaná vo výške 139.300,- Sk z KV dotácie MK a vo výške 41.686,60 ako 
kofinancovanie projektu z KV zriaďovateľa / 42.000 Sk – 314,40 Sk zaslané späť 

na účet VÚC / 
 
 
 

Príjmová časť 
 
 
Príspevok na činnosť (transfer) 5,029.850,00  Sk  

Vlastné príjmy                  412 626,39 Sk                                    
Výnosy spolu 5 442 476,39 Sk 
Náklady spolu 5 420 985,50 Sk 
Rozdiel – Zisk 21 490,89 Sk 

========================
============ 

 
 
Štruktúra vlastných výnosov / príjmov / : 
 
Tržby za poskytnuté služby                                                         307.402,-  Sk 
/ zápisné, poplatky za upomienky, internet, fotokopírovanie / 
 
Kreditné bankové úroky                                                                 8.224,39 Sk 
 
Príjmy z ÚPSVaR  
/ za realiz. absolventskej a zamestnaneckej praxe /                         47.000,-  Sk 
 
Grant od Mesta Galanta / na nákup kníh /                                    50.000,-  Sk 
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XI. PLÁN ČINNOSTI NA R. 2007 
 
A) Oddelenia bibliografie a informácií na rok 2007 
 
1. Regionálna literatúra 
    - doplňovanie a spracovanie knižničného fondu 
    -  sprístupnenie používateľom 
    -  monitoring tlače – regionálne články (celoslovenské a regionálne časopisy) 
    -  elektronická databáza regionálnych článkov – doplňovanie  
                                                                                              * úloha stála                                   
 
2. Rešerše 
    - vypracovávanie rešerší  
                                                                                          *podľa požiadaviek                               
 
3. Bibliograficko-informačné služby 

                             * podľa požiadaviek                    
 
4. 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) 
 
                                                                                                * podľa potrieb                      
5. Edičná činnosť 
     
    a/ Bibliografie    

       Osobnosti Galanty. Biografický slovník                               marec 2007 
       Jerguš Ferko 1956 – 2001 – Personálna bibliografia            október 2007                        

     
       Súpis novín a časopisov vychádzajúcich na území okresu Galanta. 2002-2006.  
       Regionálna bibliografia                                                       november 2007                      
                                                                                                                        
    b/ Bibliografické letáky 
        Andrej Plávka (*1907)  
        Astrid Lindgren (*1907)  
        Mikszáth Kálmán (*1847)  
                                                                                                                        
6. Príručná knižnica knihovníckej literatúry 
   - doplňovanie a spracovanie knižného fondu 
   - požičiavanie                                                                                                                          
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7. Porady, školenia, semináre                                   účasť podľa potreby 
 
8.  Ostatná činnosť 
     - príspevky do regionálnych časopisov  (Knihovnícky obzor, Obzor, Galantské 

noviny a i.) 
     - vypracovanie podkladov, rozborov a štatistík 
     - doplňovanie web stránky knižnice 
     - exkurzie                                                                                      * podľa 

záujmu a potrieb 
 

 
B) 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                 
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C) Čitáreň - študovňa           

 Výpožičky :   
 - absenčné :             8 700 
                   - prezenčné :           30 000 
                    -zvukové knihy:              50 
                    Návštevníci :              7 000 
 Používatelia Internetu :  2 700      
 
  

D) 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 
• Vykonať úplnú revíziu knižničného fondu 

 
E) Úsek koordinácie a metodiky 
Hlavným ťažiskom práce úseku koordinácie a metodiky v  roku 2007 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.  

 
1. Dokumentačno-štatistická oblasť 
Spracovanie Ročných výkazov o knižnici za rok 2006 v klasickej a elektronickej 

(KEŠKULT) forme.  
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 predchádzajúcich rokoch v elektronickej 
podobe prostredníctvom programov MS Word a MS Excel. Táto databáza bude 
doplnená o fakty a výsledky za rok 2006. Na základe predložených výročných 
štatistických výkazov o dosiahnutých výsledkoch knižničnej práce v obecných 
knižniciach bude spracovaná regionálna štatistika. 
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2. Metodicko-inštruktážna a konzultačná činnosť 

• Uskutočňované budú metodické návštevy obecných knižníc a obecných 
úradov v galantskom regióne.  

 
• Pozornosť bude upriamená najmä na riešenie takých vážnych problémov 

ako je dlhodobá nečinnosť knižníc. 
• Poskytovaná bude metodická pomoc pri spracovávaní projektov do 

grantového programu MKSR a elektronizácii a internetizácii obecných knižníc 
v súlade s Programom elektronizácie knižníc v SR 

• Poskytovanie inštruktáží a konzultácií obecným knižniciam pri vykonávaní 
periodických revízií knižničných fondov, v súlade so zákonom č. 183/2000 o 
knižniciach 
 
3. 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  
 
4. Edičná činnosť 

• Štatistický prehľad činnosti verejných knižníc okresu Galanta v roku 2006 
• Knihovnícky obzor č. 1/2007  a č. 2/2007 

 
5. Ďalšia činnosť 

• vypracovanie a pripomienkovanie koncepčných materiálov 
• spracovanie štatistických údajov na základe požiadaviek štatistického 

úradu, SNK. KJF v Trnave, prípadne iných organizácií 
• spolupráca s úsekom bibliografie a informácií, pri zavedení nového 

knižnično-informačného systému a následnom dopĺňaní databázy (VIRTUA) 
• doplňovanie a udržiavanie webovej stránky Galantskej knižnice 
• podieľanie sa na revíznych prácach v súvislosti s plánovanou periodickou 

revíziou knižničného fondu Galantskej knižnice (júl, august 2007) 
• vypracovanie projektov do grantového programu MK a vyhľadávanie 

ďalších možností získania mimorozpočtových finančných prostriedkov 
• ostatné úlohy na základe príkazu riaditeľa 
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Galantská knižnica, predbežný plán podujatí na rok 2007 
 

Názov 

podujatia 

Miesto konania Dátum Hlavný 

organizátor 

Spoluorganizá-

tor 

Pozn. 

  Január 2007    

„Galanta, mesto 
kde žijem“ 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

Január  Galantská 
knižnica 

 Výtvarná súťaž 
pre deti 

  Február 2007    
„Galanta, mesto 
kde žijem“ 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

Február  Galantská 
knižnica 

 Výtvarná súťaž 
pre deti 

„Čítanie s 
Pippi“ 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

06. február Galantská 
knižnica 

 Sté výročie 
Astrid 
Lindgrenovej 

*** cyklus 
“Ženský hlas” – 
beseda so 
spisovateľkami 

Klubovňa 
Galantskej 
knižnice 

20. február Galantská 
knižnica 

Občianske 
združenie 
Galanta 
literárna 

Beseda 
s Danielou 
Kapitáňovou 

  Marec 2007    
„Galanta, mesto 
kde žijem“ 

Vestibul 
Galantskej 
knižnice 

Marec  Galantská 
knižnica 

 Výstava, 
prezentácia 
prác 

„Osmijanko“ Detské oddelnie 
Galantskej 
knižnice 

Marec  Galantská 
knižnica 

 Pomáhame 
vyplniť súťažné 
zošity 
„Omijanko“ 

„Kráľ 
čitateľov“ 

Detské oddelnie 
Galantskej 
knižnice 

Marec Galantská 
knižnica 

 Súťaž, hľadá sa 
kráľ čitateľov 

Beseda s Janou 
Petrikovičovou 
alebo s Oľgou 
Kralovičovou 

Detské oddelnie 
Galantskej 
knižnice 

20. marec Galantská 
knižnica 

 Beseda s 
prekladateľkam
i kníh „Harry 
Potter“ 

„Burza kníh“ Vestibul 
Galantskej 
knižnice 

26. - 30. marec Galantská 
knižnica 

 Burza kníh 

„Burza kníh“ Vestibul 
Gymnázia 

27. marec Galantská 
knižnica 

 Burza kníh pre 
študentov 

Stretnutie s 
Miroslavom 

Detské oddelnie 
Galantskej 

29. marec  Galantská 
knižnica 

 Beseda s 
ilustrátorom 
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Názov 

podujatia 

Miesto konania Dátum Hlavný 

organizátor 

Spoluorganizá-

tor 

Pozn. 

Cipárom knižnice 
„Noc s 
Andersenom“ 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

30. marec  Galantská 
knižnica 

 Medzinárodné 
podujatie na 
podporu 
detského čítania 

  Apríl 2007    

„Poznáš 
Galantu?“ 
 
 

Detské oddelnie 
Galantskej 
knižnice 

Apríl Galantská 
knižnica 

 Kvíz o Galante 

„Osmijanko“ Detské oddelnie 
Galantskej 
knižnice 

Apríl 
 

Galantská 
knižnica 

 Pomáhame 
vyplniť súťažné 
zošity 
„Omijanko“ 

„Kráľ 
čitateľov“ 

Detské oddelnie 
Galantskej 
knižnice 

Apríl  Galantská 
knižnica 

 Súťaž, hľadá sa 
kráľ čitateľov 

*** cyklus 
“Ženský hlas” – 
beseda so 
spisovateľkami 

Klubovňa 
Galantskej 
knižnice 

10. apríl Galantská 
knižnica 

Občianske 
združenie 
Galanta 
literárna 

Beseda 
s Lenkou 
Procházkovou 

*** cyklus 
“Ženský hlas” – 
beseda so 
spisovateľkami 

Klubovňa 
Galantskej 
knižnice 

24. apríl Galantská 
knižnica 

Občianske 
združenie 
Galanta 
literárna 

Beseda s Petrou 
Nagyovou-
Džerengovou 

  Máj 2007    
„Kráľ 
čitateľov“ 

Detské oddelnie 
Galantskej 
knižnice 

02. máj  Galantská 
knižnica 

 Literárna súťaž, 
finále 

*** cyklus 
“Ženský hlas” – 
beseda so 
spisovateľkami 

Klubovňa 
Galantskej 
knižnice 

16. máj Galantská 
knižnica 

Občianske 
združenie 
Galanta 
literárna 

Beseda s Tünde 
Lengyelovou 

*** Beseda s 
Helenou 
Dvořákovou 

Renesančný 
kaštieľ v 
Galante 

30. máj  Galantská 
knižnica 

MsKS Beseda  

  Jún 2007    
„Kreslenie na 
asfalt“ 

Pred MsKS v 
Galante 

1. jún  
 

Galantská 
knižnica 

MsKS Literárno-
výtvarná súťaž 
pre deti zo 
Špeciálnej 
Základnej školy 
v Galante 

*** „Bábkové 
divadlo“ 

Klubovňa 
Galantskej 
knižnice 

05. jún Galantská 
knižnica 

 Bábkové 
predstavenie 
pre školský 
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Názov 

podujatia 

Miesto konania Dátum Hlavný 

organizátor 

Spoluorganizá-

tor 

Pozn. 

klub 
Stretnutie s 
Ľuboslavom 
Paľom 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

12. jún Galantská 
knižnica 

 Beseda s 
ilustrátorom 

   

 

Júl 2007 

   

 
„Dobré ráno s 
rozprávkou“ 

 
Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

 
03. júl 

 
Galantská 
knižnica 

  
Premietanie 
rozprávok na 
DVD 

„Dobré ráno s 
rozprávkou“ 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

10. júl Galantská 
knižnica 

 Premietanie 
rozprávok na 
DVD 

„Kreslenie na 
asfalt“ 

Letný tábor, 
Nebojsa 

12. júl Galantská 
knižnica 

Spektrum – 
Centrum 
voľného času 

Literárno-
výtvarná súťaž 
pre detí v 
tábore 

„Dobré ráno s 
rozprávkou“ 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

17. júl Galantská 
knižnica 

 Premietanie 
rozprávok na 
DVD 

„Dobré ráno s 
rozprávkou“ 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

24. júl Galantská 
knižnica 

 Premietanie 
rozprávok na 
DVD 

„Dobré ráno s 
rozprávkou“ 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

31. júl Galantská 
knižnica 

 Premietanie 
rozprávok na 
DVD 

  August 2007    
“Angličtina 
v knižnici” 
 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

07. august Galantská 
knižnica 

 Hry, aktivity po 
anglicky 

“Angličtina 
v knižnici” 
 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

14. august Galantská 
knižnica 

 Hry, aktivity po 
anglicky 

“Angličtina 
v knižnici” 
 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

21. august Galantská 
knižnica 

 Hry, aktivity po 
anglicky 
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Názov 

podujatia 

Miesto konania Dátum Hlavný 

organizátor 

Spoluorganizá-

tor 

Pozn. 

“Angličtina 
v knižnici” 
 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

28. august Galantská 
knižnica 

 Hry, aktivity po 
anglicky 

  September 

2007 

   

„Najaktívnejší 
čitateľ“ 

Detské oddelnie 
Galantskej 
knižnice 

September Galantská 
knižnica 

 Súťaž, kto 
nazbiera viac 
pečiatok? 

*** „Haydn v 
službách 
Esterházyovcov
“ 

Renesančný 
kaštieľ v 
Galante 

18. september Galantská 
knižnica 

ZUŠ v Galante, 
MsKS 

Prednáška, 
ukončenie 
Galantského 
kultúrneho leta 

  Október 2007    
*** 
„Tolerancia“ 

Gymnázium J. 
Matúšku, 
Galanta 

02. október Galantská 
knižnica 

 Dejiny Rómov 
na Slovensku, 
prednáška pre 
študentov  
stredných škôl 

***„Kriminalita 
v stredoveku“ 

Renesančný 
kaštieľ v 
Galante 

09. október Galantská 
knižnica 

MsKS Prednáška 

„Burza kníh“ Vestibul 
Galantskej 
knižnice 

15. - 19. 
október 

Galantská 
knižnica  

 Burza kníh 

„Burza kníh“ Vestibul 
Gymnázia 

16. október Galantská 
knižnica 

 Burza kníh pre 
študentov 

*** 
„Tolerancia“ 

Gymnázium J. 
Matúšku, 
Galanta 

16. október Galantská 
knižnica 

 Dejiny 
Maďarov na 
Slovensku, 
prednáška pre 
študentov  
stredných škôl 

*** 
„Tolerancia“ 

Gymnázium J. 
Matúšku, 
Galanta 

30. október Galantská 
knižnica 

 Dejiny Židov 
na Slovensku, 
prednáška pre 
študentov  
stredných škôl 

  November 

2007 

   

„Prečo mám 
Galantu rád?“ 

Detské oddelnie 
Galantskej 
knižnice 

november Galantská 
knižnica 

 Súťaž, esej 

*** Beseda s 
Oľgou 
Feldekovou 

Renesančný 
kaštieľ v 
Galante 

06. november Galantská 
knižnica 

MsKS Beseda 
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Názov 

podujatia 

Miesto konania Dátum Hlavný 

organizátor 

Spoluorganizá-

tor 

Pozn. 

  December 

2007 

   

„Posedenie pod 
jedličkou“ 

Detské oddelnie 
Galantskej 
knižnice 

18. december Galantská 
knižnica 

  

*** „Pod 
lupou“ 

Detské oddelnie 
Galantskej 
knižnice 

20. december Galantská 
knižnica 

 Vydanie 
štvrtého čísla 
časopisu „Pod 
lupou“ 

   
 
 
 *** na podujatia označené týmto znakom sa Galantská knižnica bude uchádzať 
o granty Ministerstva kultúry SR. Niektoré podujatia sa zrealizujú len v prípade 
úspešnosti získania financií. 

Celý rok prebieha informatická príprava pre žiakov a študentov. Na detskom 
oddelení majú možnosť deti bezplatne navštevovať hodiny angličtiny pod názvom 
„Angličtina v knižnici“. 
 
Na základe podkladov: ved. odd. knižnično – infor. fondov 
                                               knižnično – infor. služieb 
                                               metodika knižnice 
                                                
spracoval – Mgr. Štefan Polák 
                          
V Galante: 23. 01. 2007  
 
     Mgr. Štefan Polák 
 riad. Galantskej knižnice 

   
 
Príloha : Výkaz ziskov a strát k 31.12.2006 – 2 str. 
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