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ÚVOD 
 

1. Úloha a miesto Galantskej knižnice v národnom knižničnom systéme, 
vzájomná koordinácia a kooperácia. 
 

Galantská knižnica je verejnou regionálnou knižnicou, ktorá získava, spracúva, 
ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. 
Povahou svojich služieb poskytuje služby pre širokú verejnosť s dôrazom na 
rovnoprávny prístup k informáciám a informačným zdrojom pre rozličné cieľové 
skupiny.  

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.  
 
Náplň činnosti, územná a metodická pôsobnosť 
 

Regionálna knižnica plní súčasne dve funkcie: 
1. funkciu mestskej knižnice v meste Galanta.  

• Zabezpečuje získavanie, spracúvanie, sprístupňovanie a ochranu 
univerzálneho knižničného fondu vrátane knižničných dokumentov 
miestneho významu 

• Poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby 
• Úzko spolupracuje s Penziónom Patria a klubmi dôchodcov, základnými 

a strednými školami v meste Galanta 
• Organizuje kultúrno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity 

a podujatia miestneho významu  
 

2. funkciu regionálnej knižnice podľa vymedzenej územnej pôsobnosti, pričom 
nad rámec funkcie mestskej knižnice plní najmä tieto úlohy: 

• zabezpečuje medziknižničnú výpožičnú službu 
• sprístupňuje internet širokej verejnosti, čím umožňuje prístup k externým 

informačným zdrojom 
• v spolupráci s Ústrednou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu 

v Levoči zabezpečuje výmenné súbory zvukových dokumentov pre 
slabozrakých a nevidiacich 

• utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy 
• odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu 
• spracúva štatistiku o verejných knižniciach regiónu 
• poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, 

knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom a zakladateľom 
• pracuje s informačnými technológiami a domácimi databázami 
• spracúva a vydáva edičné tituly (regionálne bibliografie, personálne 

bibliografie, metodické materiály, propagačné materiály) 
• organizuje kolektívne kultúrno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity 

a podujatia regionálneho charakteru (literárne a tematické náučné 
podujatia, besedy) 
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Galantská knižnica po absolvovaní odbornej prípravy získala štatút Partnerskej 
knižnice Kancelárie NR SR v Bratislave. Do svojich fondov získava základné dokumenty 
o NR SR pre rýchle a kvalitné poskytovanie informácií pre verejnosť.  

Okrem toho sa zapojila do vzdelávacieho projektu EKO-INFO, ktorý vznikol 
z iniciatívy organizácie GREENPEACE. Úlohou projektu je informovať širokú verejnosť 
o ochrane životného prostredia.  

 
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 – v 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. 2007 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. Ďalšou 
významnou úlohou r. 2007 bola revízia knižného fondu, ktorá v zmysle právnych 
noriem sa v knižniciach s fondom do 100 tis. zväzkov realizuje raz za 5 rokov. Výsledky 
revízie boli spracované v osobitnej správe a zaslané zriaďovateľovi knižnice.        

 
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 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. Knižnica v spolupráci s Ľudovou školou umenia – 
hudobným odborom bola spolu organizátorom slávnostného podujatia pri príležitosti, 
ktorého bol ĽŠU prepožičaný čestný názov Josefa Haydna. Hudobné soirée bolo 
venované životu a dielu tohto velikána hudobného klasicizmu. Podujatie sa nieslo pod 
záštitou Rakúskeho kultúrneho fóra za osobnej účasti veľvyslanca Rakúskej republiky 
na Slovensku.     

 
Vychádzajúc zo zámerov a cieľov knižnice na r. 2007 bola naším základným 

poslaním spokojnosť používateľov a návštevníkov s poskytovanými službami.  
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V hodnotenom období knižnica zabezpečovala tieto prioritné úlohy: 
• plnenie hlavných úloh knižničných ukazovateľov /základné knižnično-informačné 

služby/ 
• vytváranie a posilňovanie čitateľských návykov od detstva a sústavnú snahu 

o zvyšovanie počtu používateľov GK prostredníctvom kultúrno-vzdelávacích 
aktivít /cyklus prednášok pre študentov stredných škôl pod názvom 
„Tolerancia“, cyklus stretnutí, čítaní a besied s ženskými autorkami v rámci 
cyklu „Ženský hlas“, besied s autormi detskej literatúry a pod./ 

• prácu s handicapovanými, sociálne slabšími a staršími používateľmi knižnice 
v rámci projektu „Humanizácia služieb knižnice“, individuálnym prístupom k ich 
kultúrnym a vzdelávacím potrebám  

• prípravu na automatizáciu a elektronizáciu pracovných postupov a prípravu 
knižnice na zavedenie nového KIS3G /knižnično-informačnému systému tretej 
generácie/ 

• doplňovanie, uschovávanie a sprostredkovanie knižničných fondov klasickou 
a elektronickou formou 

• realizácia revízie fondu knižnice 
• prispievanie k dialógu medzi kultúrami národa a kultúrou národnostných menšín 

formou úzkej spolupráce pri rôznych kultúrno-spoločenských a výchovno-
vzdelávacích podujatiach v multimediálnom prostredí najmä s Csemadokom, 
Maticou slovenskou a ďalšími občianskymi a spoločenskými združeniami a tiež 
predškolskými a školskými zariadeniami 

• rozširovanie vzťahov vzájomnej koordinácie a kooperácie s knižnicami, orgánmi 
štátnej správy, samosprávy, kultúrnymi zaradeniami, cirkvami, občianskymi 
zduženiami, vydavateľstvami, médiami, podnikmi a podnikateľmi ako 
i priaznivcami knižnice v regióne i mimo neho s cieľom zviditeľniť knižnicu 
a získať sponzorské zdroje 

• podieľanie sa na spoločných cezhraničných, edičných a vzdelávacích aktivitách 
a nadväzovanie nových kontaktov a partnerstiev s knižnicami Župy Győr-
Šomron-Moschonmagyaonvár a tiež knižnicou partnerského mesta Galanta 
Paks 

• organizovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti z materských 
a základných, ako aj stredných  škôl v meste Galanta 

• zvyšovanie postavenia knižnice vhodnou medializáciou a podporou služieb 
knižnice, počas celého roka, no najmä v mesiaci knihy a v priebehu Týždňa 
slovenských knižníc v rámci aktivity „Knižnice multifunkčné, vzdelávacie 
a kultúrne centrá“  

 
V uplynulom roku sme neriešili ani jednu sťažnosť alebo vážnejšiu pripomienku 

smerujúcu na poskytované služby resp. prístup zamestnancov ku klientom.  
Ako už bolo uvedené, jednou z najdôležitých úloh, ktoré knižnica premietla do 

svojich zámerov na r. 2007 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 stretnutia a besedy so spisovateľmi, kvízy o knižnici, to 
bola napr. podpora čítania, prezentačné výstavy prác detí, vydanie ďalšieho zošita 
literárnych prác detí Pod lupou a pod., knižnica pokračovala v nových formách práce, 
ktoré úspešne zaviedla v uplynulých  rokoch, ako napr. Angličtina v knižnici, 
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Najaktívnejší čitateľ, čítanie vlastných literárnych útvarov detí a študentov, pre 
študentov stredných škôl beseda so spisovateľom, publicistom a hlavne ilustrátorom 
Miroslavom Cipárom. Naďalej sa mimoriadnej pozornosti teší každoročná jarná 
a jesenná burza kníh a pod.  

Knižnica v roku 2007 zrealizovala 174 vzdelávacích a kultúrnych podujatí, ktorých sa 
zúčastnilo celkom 2 234 osôb. Oproti r. 2006 je to o 4 podujatia viac. Návštevnosť 
podujatí klesla o 323 osôb hlavne z dôvodu, že počas revízie /2mesiace/ sme žiadne 
podujatia neorganizovali.    

Rok 2007 bol pre knižnicu tiež finančne úspešný. Okrem vlastných príjmov 
z poskytnutých služieb sme získali príspevok z grantov a to 50 000,- Sk z Ministerstva 
kultúry SR, na nákup výpočtovej techniky a 64 880,- Sk z nadácie „Szülöföld Alap- 
Budapest“. Aj vďaka skutočnosti, že zriaďovateľ knižnice TTSK dodatočne účelovo 
upravil rozpočet knižnice bolo možné v uplynulom roku realizovať niekoľko 
interiérových úprav (výmena regálov periodickej tlače, výmena okien v čitárni, výmena 
podlahy v internetovej miestnosti, inštalovanie klimatizácie v mládežníckom odd.). Tým 
sa podstatnou mierou vylepšilo prostredie tak pre užívateľov knižnice, ako aj 
zamestnancov.  

Pokiaľ hodnotíme činnosť knižnice je nutné zmieniť sa tiež o skutočnostiach, ktoré 
sa nám aj napriek naším zámerom v uplynulom roku nepodarilo realizovať. Jedným zo 
základných zámerov r. 2007, ktoré neboli splnené, je zavedenie on line katalógu 
literatúry. Hlavnou príčinou nerealizovania zámeru bola absencia získania nového 
knižničného systému. A to aj napriek tomu, že za týmto účelom došlo k ďalšej 
modernizácii výpočtovej techniky. Podstatná časť zamestnancov sa zúčastnila 
opakovaného školenia na nový KIS, ktorého dodávateľom bude SNK. V súčasnosti po 
dohode so SNK v Martine pracujeme s novým KIS Virtua na úseku bibliografie. 

 
2. Celkové hodnotenie.  

 

Vychádzajúc zo zámerov knižnice na rok 2007 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. Aj keď v absolútnych poklesla návštevnosť o viac ako 4 tis. 
osôb je potrebné vziať do úvahy, že knižnica bola 2 mesiace zatvorená. V prípade, že 
by došlo k prepočítaniu na jeden kalendárny mesiac tak by bola návštevnosť vyššia ako 
v r. 2006 (r. 2006 – 3 872 osôb /mes. r. 2007 – 4 167osôb/mes.). Dôvod tohto 
priaznivého stavu vidíme hlavne v tom, že sa nám už opakovane za ostatné 2 – 3 roky 
darí zvyšovať nákup literatúry všetkého druhu, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje 
spokojnosť klientov.    

V roku 2007 pribudlo do fondu knižnice 1 451 knižničných jednotiek vrátane darov. 
Na nákup periodickej a neperiodickej tlač boli vynaložené fin. prostriedky v celkovej 
výške 493 165,60,- Sk.     

Mierne klesol počet výpožičiek (- 1 564). Obdobne ako pri návštevnosti pokiaľ by 
sme počet výpožičiek porovnali s dobou prevádzkovania knižnice, tak by došlo 
k nárastu výpožičiek. Čo je však znepokojujúcim faktom, že sa nám nepodaril zastaviť 
pokles registrovaných členov knižnice (- 127 osôb). Predpokladáme, že aj keď menšou 
mierou, ale 2 mesačná absencia poskytovaných služieb tiež negatívne pôsobila na 
celkový počet registrovaný počet čitateľov.      



     Rozbor činnosti Galantskej knižnice r. 2007 

 7 

Doplňovanie fondu tak novými dokumentmi ako aj nákupom vo viacerých 
exemplároch (osobitne náučnej literatúry). umožnilo zapožičiavať tituly aj mimo 
knižnice a tak rozšíriť absenčnú formu výpožičiek osobitne výpožičiek odbornej 
literatúry.  

Z dôvodov rozšírenia služieb pre študentov hlavne, vysokých škôl, a bohatšej ponuky 
vlastných titulov odbornej literatúry výrazne stúpol počet požiadaviek na spracovanie 
rešerší (+32). Taktiež došlo k ďalšiemu podstatnému nárastu poskytovaných 
internetových služieb (+1 103).  

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 sa 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.     

Pod priaznivejšie výsledky v oblasti technického vybavenia, ako aj pri nákupe 
literatúry, sa nie malou mierou podpísala skutočnosť, že knižnica získala ďalšie fin. 
prostriedky jednak od  zriaďovateľa knižnice - Trnavského samosprávneho kraja, ďalej 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a tiež zahraničného grantu. Zriaďovateľ 
knižnice okrem kofinancovania knižnice v rámci grantov, účelovo upravil rozpočet o 250 
000,- Sk čo v konečnom merítku tiež dopomohlo knižnici pri ďalšom doplňovaní 
a obnove knižného fondu.  

Celkové výnosy organizácie vrátane vlastných tržieb predstavovali 5 803 089,08,-Sk 
a celkové náklady 5 767 623,- Sk. Knižnica vykázala k 31.12.2007 kladný 
hospodársky výsledok vo výške 35 466,08,- Sk. Podrobná  štruktúra príjmov 
a výdavkov je uvedená v časti XI. rozboru činnosti knižnice.          

 
3. Plnenie úloh na úseku BOZP, PO, Civilnej ochrany, ochrany majetku   

 
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.  
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V r. 2007 bol majetok knižnice poistený v Allianz Slovenská poisťovňa 
a nezaznamenali sme žiadnu poistnú udalosť.  

Pre ochranu knižného fondu v odd. beletrie z prostriedkov získaných 
prostredníctvom grantu MK SR a zriaďovateľa knižnice /v rámci kofinancovania/ sme 
ešte v r. 2006 zakúpili dvojanténny elektromagnetický systém EM 2700.       

 

 
II. RIADENIE KNIŽNICE 

 
1. Základné dokumenty, ktorými sa v roku 2007 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 
• slobodný prístup k informáciám 

 
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 4 roky.      
 

 
 

2. Zamestnanci knižnice–kvalifikačná a vzdelanostná štruktúra: 

 

Riaditeľ 
VŠ 

Ekonómka -1 VŠ 
Upratovačka - Zákl. 

Knižnično – infor. Fondy 
4 zamestnanci 

ÚSO 
/z toho jeden študuje na 

VŠ/ 
 
 

Knižnično –infor.  
Služby 

6 zamestnancov 
ÚSO 

/z toho jeden študuje na 
VŠ/ 

1 zamestnanec VŠ 

Koordinácia a metodika 
1 zamestnanec 

ÚSO 
/študuje na VŠ/  
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V uplynulom roku došlo k ďalšiemu pozitívnemu posunu z hľadiska vzdelanostnej 
štruktúry zamestnancov, keď zamestnankyňa úseku koordinácie a metodiky začala 
študovať na VŠ.   

Dvaja 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 traja 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. 
 
 

IV. HLAVNÉ UKAZOVATELE ČINNOSTI 
1) 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. 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. 

Aj v r. 2007 sme pokračovali v trende ďalšieho doplňovanie fondu hlavne odbornou 
literatúrou. Jej nákup bol porovnateľný s r. 2006 a postupne sa darí docieliť zámer 
knižnice, aby podiel odbornej literatúry voči ostatným titulom predstavoval cca 34 – 
36%.  

K 31.12.2007 z celkového počtu 85 533 knižničných jednotiek reprezentovala 
odborná literatúra viacej ako 32% (27 516 kj).     

Pod priaznivé výsledky v činnosti knižnice na tomto úseku sa podpísala skutočnosť, 
že knižnica získala prostredníctvom grantu ďalšie mimorozpočtové prostriedky, 
zriaďovateľ prefinancoval podiel, ktoré by bolo nutné uhradiť z vlastných prostriedkov 
a účelovo zvýšil rozpočet práve na nákup nových dokumentov. Vďaka skutočnosti, že 
knižnica získala zahraničný grant vo výške takmer 65 tis. Sk mohla doplniť svoj fond 
v cudzojazyčnej literatúre (v danom prípade maďarskej) práve z týchto prostriedkov – 
214 zväzkov.  
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Nemalý podiel na kladnom hospodárení organizácie, osobitne pri nákupe literatúry, 
má skutočnosť, že knižnici bol pri kúpe poskytnutý rabat vo výške 52 594,70,-Sk.     

V ostatných troch rokoch došlo k podstatne 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 absolútnu spokojnosť. Výrazné doplňovanie fondu v rokoch 
2005 až 2007 zlepšilo situáciu v ponuke titulov čo sa aj odrazilo vo výpožičkách. Aj 
napriek tejto skutočnosti však doplňovanie stále nie je na takej úrovni, ako si to 
súčasná doba a požiadavky klientov knižnice vyžaduje. Podľa výsledkov spracovaných 
Odborom pre knižničný systém SR spracovaný SNK v Martine, prezentovaný na porade 
riad. a metodikov knižníc v závere m.r., predstavuje obnova fondu v regionálnych 
knižniciach pri zachovaní súčasného trendu, (ktorý bol v rokoch 2005 až 2007 
mimoriadne priaznivý) viac ako 40 rokov. V obecných knižniciach je tento stav ešte 
nepriaznivejší a dosahuje viac ako 70 rokov. Podľa odporúčaní IFLA by knižnice mali 
nakúpiť dokumenty v hodnote 35,-Sk na obyvateľa. Skutočnosť v roku 2007 bola cca 
20,- Sk. 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, naďalej stúpa 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. Na nákup týchto dokumentov, aj pri súčasnej dobrej 
finančnej situácii, nezostávajú voľné prostriedky, nakoľko nákup literatúry tohto druhu 
je finančne mimoriadne nákladný.  

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 spravidla 
súkromné osoby. V hodnotenom období pri doplňovaní fondu zohrala rozhodujúcu 
úlohu práve účelová dotácia od zriaďovateľa knižnice, nakoľko MK SR pre r. 2007 
finančne nepodporilo doplňovanie fondu regionálnych knižníc.   

 
Do fondu knižnice pribudlo, ako už bolo prv uvedené, 1 448 zväzkov kníh v úhrnnej 

hodnote 471 706 70,- Sk a 3 CD v hodnote 3 459,- Sk, tzn., že pribudlo celkom 1 451 
kj. v hodnote 475 165,70 

 z toho: kúpou 1 389 kníh v hodnote 462 007,70,- Sk 
            darom   59 kníh v hodnote        9 699,00,- Sk 
             ostatné dokumenty 3 CD – kúpa 3 459,- Sk          
Vhodným výberom dodávateľov sa nám podarilo, ako už bolo prv uvedené 

dosiahnuť, že pri kúpe literatúry bol knižnici poskytnutý rabat v hodnote 52 594,70 Sk. 
Z rozpočtu knižnice bolo na nákup literatúry vynaložených 97 992,- Sk.  
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V m. r. bolo vyradených 366 zväzkov kníh v hodnote 7 549,50,- Sk. 
 
V r. 2007 sa uskutočnila revízia knižničného fondu. Zrevidoval sa fond kníh 

a ostatných dokumentov a to: 
Knihy 84 322 zv.  5 588 465,27,- Sk 
Ostatné dokumenty                   242 kj.      91 710,29,-Sk 
Spolu                                  84 564 kj. 5 680 175,56,- Sk 
 
Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom v knižničnom fonde bol 10047 kj. 

v hodnote 114 158,- Sk. Chýbajúce knižničné jednotky sa z fondu nevyradia do 
najbližšej revízie, ktorá by sa mala uskutočniť v r. 2012. Z revíznych lístkov chýbajúcich 
dokumentov sa vytvorí kartotéka, na základe ktorej budú jednotlivé výpožičné odd. po 
chýbajúcich kj. pátrať do ďalšej revízie.         

 
Porovnanie doplňovania knižného fondu za r. 2004 - r. 2007 

0
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Doplňovanie fondu knižnice  knižničnými jednotkami v rokoch 

2004 - 2007

Prírastok spolu,
z toho:

kúpou

darom

 
Ako je z prehľadného grafu vidieť, oproti r. 2006 došlo k pomerne významnému 

poklesu v  doplňovaní fondu. Skresľujúcim faktorom je, že v r. 2006 knižnica získala 
knižný dar od nadácie Illés Közalapítvány Budapest - 258 zväzkov v hodnote takmer 90 
tis. Sk. Ďalším darom, ktorý ovplyvnil doplňovanie fondu v r. 2006, bol knižný dar Tatra 
banky v rámci akcie „100 kníh Tatra banky“. V neposlednej miere fin. prostriedky na 
nákup ovplyvnilo rozhodnutie MK SR nepodporiť akvizíciu v regionálnych knižniciach 
a tiež rozhodnutie Mestského zastupiteľstva Galanta, ktoré na rozdiel oproti r. 2005 
a 2006 neposkytlo knižnici finančnú dotáciu na nákup dokumentov.       
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Ako je z prehľadu vidieť, v ostatných rokoch prišlo k výraznému posunu v oblasti 

obnovy, resp. rozšírenia knižného fondu, čo do počtu titulov a taktiež vynaložených 
finančných prostriedkov na nákup. Situácia v obnove fondu sa postupne stabilizuje. 
V prípade, že v nasledovných 3 – 4 rokov budú k dispozícii finančné prostriedky na 
doplňovanie fondu porovnateľné prípadne o niečo vyššie, ako tomu bolo v rokoch 2004 
– 2007, knižnica sa výrazným spôsobom priblíži k odporúčaniu IFLA. Aby sa tento 
zámer realizoval, bude potrebné v ďaleko väčšej miere ako tomu bolo doposiaľ, 
vyraďovať staré, neaktuálne a hlavne duplicitné tituly. Zámerom knižnice je v r. 2008 
výrazne „omladiť“ fond a v prípade súhlasného stanoviska zriaďovateľa vyradiť cca 10 
až 15 tis. kj. Tým sa uvolnia priestory pri doplňovaní novými titulmi, zrýchli sa 
obnovovanie fondu, vyradia sa staré „ležiaky“, o ktoré nie je záujem a už niekoľko 
rokov neboli pre neaktuálnosť zapožičané. Nie v neposlednom rade dôjde aj k zníženiu 
celkového fondu, nakoľko tento je vzhľadom k postaveniu knižnice vysoký. Podľa 
vyjadrení odborných pracovníkov z oblasti knižničnej vedy v rozvinutých krajinách 
knižnice podobného typu majú fond na úrovni 55 až 65 tis. kj. čo je menej o cca 20 tis. 
kj. ako je tomu u nás. 
 

2) Prírastok knižného fondu v roku 2007 

Spoločenskovedná literatúra     271 zv.   18,72 %  
Prírodovedecká literatúra       15 zv.     1,03 % 
Poľnohospodárska literatúra         0 zv.             0,00 % 
Technická literatúra        2 zv.    0,14 % 
Iná náučná literatúra     206 zv.    14,23 % 
PRÍRASTOK NÁUČNEJ LITERATÚRY  SPOLU :   494 zv.    34,12 % 
BELETRIA :    536 zv.    37,01 % 
Náučná literatúra pre deti      77 zv.      5,32 % 
Beletria pre deti     341 zv.     23,55 % 
PRÍRASTOK LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ SPOLU :    418zv.     28,87 % 
PRÍRASTOK V ROKU 2007 SPOLU :  1 448 zv.  



     Rozbor činnosti Galantskej knižnice r. 2007 

 13 

0

500

1000

1500

2000

r.2004 r.2005 2006 2007

Prírastok fondu podľa tematického triedenia celkom 

v rokoch 2004 - 2007

prírastok spolu, z toho:

náučná pre dospelých

beletria pre dospelých

náučná literatúra pre deti a mládež

beletria pre deti a mládež

 

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. Ako už bolo 
v predchádzajúcich komentároch uvedené, porovnávanie doplňovania fondu medzi 
rokmi 2006 a 2007 je z pohľadu našej knižnice v absolútnych číslach neporovnateľné 
vzhľadom k mimoriadnemu r. 2006 (viac ako 1/3 doplňovania fondu tvorili dary). Podiel 
doplňovania fondu odbornou literatúrou oproti beletrii medzi r. 2006 -2007 je 
porovnateľný (r. 2006 – 35,78%, r. 2007 – 39,43%). Napriek tomu, že tento typ 
dokumentov je na doplnenie finančne najnáročnejší, nakupujeme len tituly, o ktoré je 
najväčší záujem a literatúru spravidla umiestňujeme do študovne, aby s ňou mohli 
pracovať väčšie skupiny čitateľov. Časť odbornej literatúry je umiestnená tiež 
v príručnej  knižnici a je absenčne požičiavaná. Nakoľko tieto tituly nakupujeme len v 1 
-2 exemplároch je výpožičná lehota len 1 týždeň, čo sa stretáva s negatívnou kritikou 
zo strany klientov knižnice.    
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V maďarskom jazyku pribudlo 458 zväzkov kníh v hodnote 148 355,- Sk. Časť 
dokumentov v maďarskom jazyku bola nakúpená z prostriedkov, ktoré knižnica získala 
v rámci zahraničného grantu od nadácie „Szülöföld Alap- Budapest“  /65 tis. Sk – 214 
zväzkov/.   

 
Nákup nových knižničných titulov bol realizovaný prostredníctvom akvizičnej komisie 

menovanej riaditeľom knižnice.  
 
 

3/Úbytok knižničných jednotiek v r. 2006 
• knihy  366 zv. 7 549,50,- Sk 
• ostatné dokumenty 0 kj. 0 

Spolu: 366 zv. 7 549,50,- Sk 
 
Dôvodom vyradenia bola hlavne neaktuálnosť titulov, ich celková zastaranosť 

a výrazné poškodenie.   
 
 

4/Stav knižného fondu v r. 2007 
 

Knižničné jednotky spolu: 85 778 6 092 152,26 Sk 
Z toho : knihy 85 533  

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

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

21 560 
37 035 
5 956 
20 982 

 
 

5 966 982,97 Sk 
 

ostatné dokumenty 245 95 169,299 Sk 
 
 

5/Zloženie knižného fondu podľa tematického triedenia v roku 2006 

 
 
 

Spoločenskovedná literatúra   7 408 zv.      8,66 % 
Prírodovedecká literatúra   1 986 zv.      2,32 % 
Poľnohospodárska literatúra   1 458 zv.      1,70 % 
Technická literatúra   1 817 zv.      2,13 %  
Iná náučná literatúra   8 891 zv.     10,39 % 
FOND NÁUČNEJ LITERATÚRY SPOLU: 21 560 zv.     25,20 % 
BELETRIA PRE DOSPELÝCH: 37 035 zv.     43,30 % 
Náučná literatúra pre mládež   5 956 zv.       6,97 % 
Beletria pre mládež 20 982 zv.      24,53 %  
FOND LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ SPOLU: 26 938 zv.      31,50 % 
KNIŽNÝ FOND V ROKU 2006 : 85 533 zv.  
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Zloženie knižného fondu v roku 2007
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Zloženie fondu literatúry pre dospelých r. 2007: 
Spoločenskovedná literatúra   7 408 zv.      12,64 % 
Prírodovedecká literatúra   1 986 zv.        3,39 % 
Poľnohospodárska literatúra   1 458 zv.        2,49 % 
Technická literatúra   1 817 zv.        3,10 % 
Iná náučná literatúra   8 891 zv.       15,17 %  
Beletria pre dospelých 37 035 zv.       63,21 %  
FOND LITERATÚRY PRE DOSPELÝCH SPOLU : 58 595 zv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zloženie fondu literatúry dospelí podľa tématického členenia r. 2007
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Zloženie fondu odbornej literatúry pre dospelých podľa tematického 
triedenia - r. 2007 
 
Spoločenská literatúra 7 408 zv. 34,36% 
Prírodovedná literatúra 1 986 zv. 9,21% 
Poľnohospodárska literatúra 1 458 zv. 6,76% 
Technická literatúra 1 817 zv. 8,43% 
Iná náučná literatúra 8 891 zv. 41,24% 
FOND NÁUĆNEJ LITERATÚRY SPOLU  21 066 zv.   
 
 

Zloženie fondu odbornej literatúry pre dospelých podľa tématického členenia
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7%8%

Spoločenská literatúra

Prírodovedecká literatúra

Poľnohospodárska literatúra

Technická literatúra
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Zloženie fondu literatúry pre mládež: 
Náučná literatúra pre mládež   5 956 zv.       22,11 % 
Beletria pre mládež 20 982 zv.       77,89 %  
FND LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ  SPOLU : 26 938 zv.       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zloženie  fondu lite ratúry pre  deti a m ládež r. 2007

22%
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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  
 

1) Celkový prehľad výpožičiek knižnice za r.  2004 – 2007 
 

  
Výpožičky 
za r. 2004 

Výpožičky 
za r. 2005 

Výpožičky  
za r. 2006 

Výpožičky 
za r. 2007 

Rozdiel 
r.06-07 

Výpožičky celkom 160 956 159 975 158 654 157 089 - 1 565 

absenčné 80 952 90 549 83 676 82 812 -  864z 
to

h
o
 prezenčné 79 856 69 426 74 978 74 277 -   701

MVS 148 318 297 413 + 116 
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Ako je z uvedeného prehľadu vidieť, v porovnaní z predchádzajúcim rokom došlo 
k miernemu poklesu celkového počtu výpožičiek. Hlavnou príčinou poklesu je, že 
knižnica bola z dôvodu revízie 2 mesiace zatvorená. Úmerne tým došlo aj k poklesu 
absenčných ako aj prezenčných výpožičiek. Osobitne sa uzatvorenie knižnice dotklo 
prezenčných výpožičiek tzn., že najviac pocítili nedostatok pri požičiavaní dokumentov 
študenti, ktorí si najviac požičiavajú knihy prezenčne a dôchodcovia, ktorí si požičiavajú 
dennú periodickú tlač.      
 

2)Výpožičky jednotlivých druhov dokumentov z celkového počtu 
výpožičiek 
 

 
  
r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 

 Výpožičky spolu 160 956 159 975 158 654 157 089
krásna lit. pre dospelých  36 093 38 658 41 308 44 926
náučná lit. pre dospelých  46 815 44 342 45 183 39 554
krásna lit. pre deti  19 227 18 443 16 553 15 413
náučná lit. pre deti  11 471 12 949 11 106 10 018

z 
to

ho
 

výpožičky periodík 47 350 45 583 44 504 47 178
Špeciálne dokumenty 2 426 2 049 2 497 2 197

audioviz. dok.  48 71 37 22
výp. elektr. dokum. resp. iné  2 314 1 926 2 301 1 698

z 
ria

dk
u 

1 

z 
to

ho
 

výpožičky iných dokum. 64 52 159 477
BIS 5 772 5 443 6 577 7 163
internet 3 271 2 888 5 704 6 807
Rešerše 38 65 58 90

 
 
 
Ako už bolo prv uvedené na výpožičky v r. 2007 negatívne pôsobila revízia fondu 

a v tej súvislosti dlhodobé zatvorenie knižnice. Najviac tento fakt pôsobil na 
požičiavanie náučnej – odbornej literatúry. Aj napriek opakovanej snahe osloviť 
mládežníckych čitateľov, znova sme zaznamenali pokles výpožičiek hlavne v odd. pre 
deti a mládež. Je to o to nepriaznivejšie, že množstvo kutrúrno - vzdelávacích podujatí 
bolo zameraných práve na oslovenie detských a mládežníckych čitateľov. Práve za tým 
účelom bol realizovaný cyklus podujatí s názvom „Tolerancia“, ktorý sme realizovali 
priamo na školách. Pri doplňovaní fondu sme sa snažili osloviť mladých čitateľov 
nákupom aktuálnych a požadovaných titulov. I napriek tomu však v r. 2008 ešte viac 
zintenzívnime pozornosť práve smerom k tejto skupine potencionálnych členov 
knižnice. V neposlednom rade chceme ešte 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. 2008.       
 
 
3) REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA 

 

 r. 2004 r. 2005 r. 2006
 

r.2007
Rozdiel     
06- 07 

Čitatelia 3 138 3 071 3 030 2 903 - 127

dospelí 1 594 1 607 1 611
1 548 - 63

Od 15 do 18 r. 430 384 360 340 -20z 
to

ho
 

do 15 rokov 1 114 1 080 1 059 1 015 - 44
Návštevníci spolu 37 540 46 042 46 485 41 667 - 4 818
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V r. 2007 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 všetky 
knižnice na Slovensku, dokonca 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.     
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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. 

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.  

 
Prehľad výpožičiek za roky 2004 - 2007 v čitárni – študovni 

 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

Výpožičky spolu 41 729 42 862 41 165 43 584 
Absenčné výpožičky 8 567 9 293 8 758 9 284 

periodiká 8 460 9 222 8 721 9 178 z toho 
 Zvukové knihy a iné špec.dok. 48 71 37 106 

Prezenčné výpožičky 33 162 33 569 32 407 34 300 
knihy 2 198 2 373 2 170 2 374 
periodiká 30 856 31 196 30 237 31 631 

Z 
to

ho
 

z 
to

ho
 

elektronické dokum. resp. iné dok  0 0 0 295 
BIS 819 939 885 927 
Rešerše 38 40 35 65 
Návštevníci 10 475 9 910 12 836 12 992 
z toho internet 3 271 2 888 4 553 5 109 
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Ako je z uvedeného vidieť, v čitárni a študovni po určitom poklese v rokoch 2004 

a 2006 prišlo v uplynulom roku k nárastu výpožičiek celkom, ale tiež aj jednotlivých 
druhov výpožičiek – absenčných ako aj prezenčných. Za rok 2006 došlo, aj keď len 
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minimálne, k poklesu v každom z porovnateľných ukazovateľov voči predchádzajúcemu 
roku, čoho príčinou bola pravdepodobne skutočnosť, že v závere roka z dôvodu 
rekonštrukcie bola 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.  

Od roku 2005 zaznamenávame stále väčší nárast používateľov internetu. Táto 
skutočnosť len potvrdzuje záujem používateľov o prístup k externým informačným 
zdrojom. Je to zároveň potvrdenie opodstatnenosti modernizácie a rozširovania služieb 
knižnice smerom k novým technológiám a sprístupňovaniu externých informácií.  
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VI.) ÚSEK BIBLIOGRAFIE A INFORMÁCIÍ 
1. Regionálna literatúra 
Doplňovanie a spracovanie fondu 
Prírastky  
- Neperiodické dokumenty 93 knižničných jednotiek* 
- Periodické dokumenty 34 titulov 
 
*knižničné jednotky zaevidované a spracované za 1. polrok 2007 
*knižničné jednotky za 2. polrok 2007 nie sú zaevidované, plánujeme v budúcnosti 

prostredníctvom v knižnično-informačného systému VIRTUA 
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Prehľad výpožičiek a služieb v oddelení bibliografie a informácií 
 

 rok 2007 

Výpožičky spolu 2.530 
Absenčné výpožičky 968 

knihy 15 
periodiká 933 

z toho 
 

Špeciálne dokumenty 20 
Prezenčné výpožičky 1.562 

knihy 70 
periodiká 1414 

Z 
to

ho
 

z 
to

ho
 

Špeciálne dokumenty 78 
BIS – regionálne 52 
Rešerše – regionálne 25 
Návštevníci 226 
 
Monitoring tlače celoslovenských a regionálnych periodík sa vykonáva pravidelne podľa 
rozdeľovníka 

 

Elektronická databáza regionálnych článkov VIRTUA 
stav k 31.12.2007         1 567  záznamov      (Fajnorová – 289,  Kontárová – 1 278) 
prírastky za rok 2007     1 567  záznamov* 
*  knižničný systém VIRTUA bol zavedený k 1.2.2007 
 

Rešerše – bolo spracovaných 25 regionálnych rešerší 
 

Bibliograficko-informačné služby –bolo poskytnutých 52 regionálnych informácií 
 
2. Sekundárny informačný aparát 
Katalógy regionálnej literatúry (klasický: autorský, systematický, revízny) 
Knihovníckej literatúry (elektronický –SMARTLIB, klasický: revízny) 
Kartotéka rešerší (chronologická) 
Kartotéka regionálnych novín a časopisov (názvová) 
Kartotéka osobností okresu (menná, profesná, geografická, chronologická) 
Pribudlo 74 osobností 
Kartotéka regionálnych článkov 1981-1986 (systematická) 
 

*Všetky katalógy a kartotéky boli doplňované priebežne podľa potreby 
 

3. Edičná činnosť 
 

a) Bibliografie 
1) Galéria galantských osobností. Biografický slovník. Zost. Judita Kontárová 

(august 2007) 
2) Jerguš Ferko. Personálna bibliografia. Zost. Zuzana Fajnorová (spracováva sa) 
3) Bibliografia novín a časopisov okresu Galanta (2001-2006). Regionálna 

bibliografia. Zost. Judita Kontárová (spracováva sa) 
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4) Okres Galanta v tlači. Neperiodické dokumenty (2006-2007) plánovaná 
bibliografia nevychádza, neperiodické dokumenty sa plánujú spracovávať 
v knižničnom systéme VIRTUA 

 

b) Bibliografické letáky 
1) Rok Jozefa Miloslava Hurbana. Zost. Zuzana Fajanorová  
2) Jubilejný rok  Zoltána Kodálya. Zost. Judita Kontárová 
3) Jubileumi Kodály-év (maďarský preklad) (všetky marec 2007) 

 

4. Príručná knižnica knihovníckej literatúry 
Doplňovanie a spracovanie fondu 
Prírastky  

a) Neperiodické dokumenty  pribudlo 0 knižničných jednotiek 
b) Periodické dokumenty prichádzalo 4 titulov 

 

Sprístupňovanie používateľom 
Počet používateľov: 31 
Výpožičky spolu:     46    z toho:    absenčné 16    prezenčné 30  
 

5. Porady, školenia, semináre 
a) SNK Martin, 31.1.2007 – VIRTUA-články (osvedčenie): Fajnorová, Kontárová 
b) Galantská knižnica, 3.5.2007 – Krajská porada bibliografov 
c) Fórum inštitút Šamorín, 11.5.2007 – Odborné stretnutie: Kontárová 
d) KJF Trnava, 13.6.2007 – Rešeršovanie v systéme VIRTUA: Fajnorová 
e) Univerzitná knižnica Bratislava, 26.6.2007 – Bratislavské bibliografické dni 

2007: Fajnorová, Kontárová 
f) KFF Trnava, 12.9.2007 – VIRTUA: Kontárová 
g) Bibliotéka Bratislava, 8.11.2008 – Kontárová 
h) SNK Martin, 15-17.10.2007- VIRTUA –výpožičky: Kontárová, Fajnorová  
 

6. Ostatná činnosť  
a) pravidelná rubrika v Galantských novinách (výročia osobností Galanty - 

mesačne) 
b) webová stránka Galantskej knižnice (výročia osobností okresu –mesačne) 
c) príspevky do knihovníckeho i regionálnych časopisov 
d) nástenka k Jubilejnému roku Zoltána Kodálya 
e) prednáška – osobnosti Galanty, 14.3.2007 
f) vypracovanie podkladov, rozborov, štatistík 

 
 

VII. METODICKÁ A PRIESKUMNÁ ČINNOSŤ 
Činnosť úseku koordinácie a metodiky knižnice v uplynulom roku 2007 vychádzala 

z plánu práce na rok 2007. Zabezpečované boli aj iné úlohy vyplývajúce z potrieb 
knižnice, ktoré boli plnené podľa príkazu riaditeľa. 

 

1)Vypracovanie štatistických výkazov za rok 2007 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 2006. V januári bola vykonaná porada knihovníkov verejných knižníc, 
na ktorej boli prítomní knihovníci podrobne oboznámení s metodikou vypracovania 
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ročných výkazov. Bolo vykonaných 13 urgencií z dôvodu nezaslania ročného výkazu 
a 37 konzultácií z dôvodu chýbajúcich a nesprávne uvedených údajov.  

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. Pre knihovníkov verejných knižníc okresu 
Galanta bol vydaný metodicko – inštruktážny časopis Knihovnícky obzor č. 1/2007 a 
č.2/2007. Pre potreby verejných knižníc a ich zriaďovateľov bol vydaný Štatistický 
prehľad o činnosti verejných knižníc okresu Galanta v roku 2006 V januári sa 
uskutočnila pravidelná porada pre knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta.  

• Metodicko-inštruktážne návštevy: 32 
• Konzultácie: 140 
• Vydané materiály: 3 
• Porady 1 

 

3) 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;  
• Dotazník k ročnej aktualizácii údajov o knižnici – CVTI SR 
• Dotazník k systému Virtua – SNK Martin 
• Dotazník o informatickej príprave – SNK Martin 
• Nákladovosť a návratnosť pri štatistikom zisťovaní – SNK Martin 

 

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

Ministerstva kultúry SR na rok 2007 („Dovybavenie študovne) 
• Vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Grantového programu 

Ministerstva kultúry SR na rok 2008 (Obnova technického vybavenia; 
Ochrana fondu a majetku knižnice) 

• Aktualizácia a dopĺňanie údajov na webovej stránke knižnice 
• Prepracovanie a doplnenie Plánu práce Galantskej knižnice na rok 2008  
• Spolupráca s firmami: Euroit, Bratislava (redakčný systém na tvorbu webovej 

stránky); Fy Mandák, Sereď (regálový systém v čitárni knižnice) 
• Účasť na poradách, seminároch a prednáškach (8) 
• Dvojdňové a  trojdňové školenie k systému Virtua a Marc 21 v SNK Martin 
• Zastupovanie v študovni a čitárni 
• Spolupráca s oddelením bibliografie pri doplňovaní fondu knihovníckej 

literatúry a získavanie materiálov do fondu regionálnej literatúry 
 
 



     Rozbor činnosti Galantskej knižnice r. 2007 

 26 

VIII. VZDELÁVACIE A KULTÚRNE PODUJATIA 
Cyklus Tolerancia: Galantská knižnica úspešne zrealizovala prvý cyklus 

prednášok s názvom Tolerancia: Dejiny Židov – prednášal PhDr. Pavol Mešťan, DrSC., 
Dejiny Rómov – prednášal PhDr. Arne Mann, CSc., Dejiny Maďarov – prednášal Mgr. 
Kőrös Zoltán.  
Cieľom prednášok bolo, aby stredoškolskí študenti mali objektívny prehľad o dejinách, 
aby mali aktuálne informácie o problémoch spoločnosti a vedeli na ne reagovať. Týmto 
podujatím sme chceli mládež motivovať, inšpirovať a povzbudiť ich aktivitu, aby sa 
zaujímali o svet okolo nich a aby sa zapojili do spoločenského diania. Cieľom je aj 
upevniť pozitívne a dlhodobé vzťahy so strednými školami na území Galanty.   
 

Haydn a Esterhazyovci: hudobné soirée spojené s prednáškou o živote a tvorbe 
Franza Josepha Haydna v spolupráci s MsKS v Galante, so Základnou umeleckou školou 
J. Haydna v Galante a Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave. Pozvanie na podujatie 
prijal aj pán veľvyslanec Dr. Helmut Wessely. Prednášajúci bol Mgr. Ladislav 
Maťašovský, riaditeľ ZUŠ, a vystupovalo Galantské klavírne trio: Mária Farkašová 
(husle), Boris Červeňanský (fagot) a Beáta Tomčányiová (klavír). 
 

Cyklus Ženský hlas: v cykle literárnych podujatí sme predstavili obyvateľom 
Galanty významné predstaviteľky slovenskej literatúry – spisovateľky, prekladateľky, 
novinárky. Naši hostia boli: Milka Zimková, Etela Farkašová, Oľga Feldeková, Daniela 
Kapitáňová. Podujatia sa konali v spolupráci s Občianskym združením Galanta literárna. 

 

V roku 2007 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 regionálneho 
významu Pod lupou. 

 

 
 Počet podujatí Počet zúčastnených osôb 

2004 138 2 420 
2005 137 1 847 
2006 170  2 557 
2007 174 2 234 
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Prehľad počtu podujatí  
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Galantská knižnica v roku 2007 zrealizovala 174 vzdelávacích a kultúrnych 

podujatí, ktorých sa celkom zúčastnilo 2 234 osôb. V tejto oblasti činnosti knižnice je 
zarátaných aj 9 výstav a 44 vyhotovených násteniek, ktoré sa týkali činnosti knižnice, 
významných domácich a svetových osobností a udalostí. Z celkového počtu podujatí sa 
uskutočnilo 58 informatických príprav, na ktorých sa zúčastnilo 818 návštevníkov.  

 

V spolupráci s Úradom práce sme ponúkli každý utorok doobeda pre záujemcov 
„Základy práce s počítačom a internetom – Kurz pre nezamestnaných“. 
 

Január 
3. január: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, pesničky 

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

(6 detí, klubovňa) 
16. január: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. (10 

detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
17. január: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, pesničky 

(6 detí, klubovňa) 
23. január: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. (8 

detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
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24. január: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. (7 
detí, Oddelenie pre deti a mládež) 

30. január: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, pesničky 
(2 detí, klubovňa) 

 

Február 
26. február: Galanta, mesto v ktorom žijem - výtvarné popoludnie – súťaž (6 detí, 

Oddelenie pre deti a mládež) 
27. február: Rozprávkové dopoludnie (25 detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
28. február: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 

pesničky (4 detí, klubovňa) 
28. február: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. (8 

detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
 

Marec 
6. marec: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. (4 

detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
14. marec: Tvorivá dielňa pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o 

Galante – literárno-výtvarné popoludnie (6 detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
16. marec: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. (6 

detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
16. marec: Rozprávkové popoludnie – spoločné čítanie (24 detí, Oddelenie pre deti 

a mládež) 
16. marec: cyklus Ženský hlas – Beseda s Milkou Zimkovou (65 návštevníkov, 

Renesančný kaštieľ Galanta) 
19. marec: Čítanie s Pippi – spoločné čítanie, literárne popoludnie k 100. výročiu 

narodenia A. Lindgrenovej (25 detí, Pobočka ZŠ SNP) 
20. marec: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. (5 

detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
21. marec: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. (7 

detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
27. marec: Stretnutie s ilustrátorom a spisovateľkou – beseda s Miroslavom 

Cipárom a Anitou Tešovičovou (48 detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
29. marec: Beseda so Soňou Hirnerovou – beseda s hendikepovanou autorkou (28 

návštevníkov, Pobočka Patria) 
30. marec: Noc s Andersenom – oslava medzinárodného dňa detskej knihy (78 detí, 

Oddelenie pre deti a mládež, MsKS) 
26. – 30. marec: Burza kníh – burza vyradených kníh (vestibul knižnice) 
Marec: Ako sa vieš orientovať v knižnici? / Hogyan tudsz tájékozódni a 

könyvtárban? – kvíz o knižnici (58 čitateľov, Oddelenie pre detí a mládež) 
Informatická príprava pre žiakov ZŠ a MŠ (8, počet návštevníkov: 25, 24, 27, 48, 

39, 25, 38, 20, Oddelenie pre deti a mládež) 
 

Apríl 
4. apríl: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, pesničky (4 

detí, klubovňa) 
17. apríl: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, pesničky 

(2 detí, klubovňa) 
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24. apríl: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, pesničky 
(3 detí, klubovňa) 

Informatická príprava pre žiakov ZŠ a MŠ: (5, počet návštevníkov: 36, 25, 38, 28, 
35, Oddelenie pre deti a mládež) 

 

Máj 
2. máj: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, pesničky (7 

detí, klubovňa) 
9. máj: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. (8 detí, 

Oddelenie pre deti a mládež) 
18. máj: cyklus Ženský hlas – Beseda s Etelou Farkašovou (45 návštevníkov, 

Renesančný kaštieľ Galanta) 
21. máj: Práva študentov – Prednáška Eduarda Chmelára, beseda (60 študentov, 

Renesančný kaštieľ Galanta) 
23. máj: Čistý deň – beseda s protidrogovou tematikou (29 študentov, Gymnázium 

Z. Kodálya) 
 

Jún 
1. jún: Kreslenie na asfalt – literárno-výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ Špec. (24 žiakov, 

námestie pred MsKS, Galanta) 
6. jún: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. (6 detí, 

Oddelenie pre deti a mládež) 
11. jún: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. (3 detí, 

Oddelenie pre deti a mládež) 
25.-29. jún: Vysvedčenie pre najaktívnejších čitateľov (44 čitateľov, Oddelenie pre 

deti a mládež) 
 

Júl 
10. júl: Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávok na DVD (4 návštevníkov) 
18. júl: Kreslenie na asfalt – literárno-výtvarná súťaž pre detí, v spolupráci s CVČ 

(24 detí, CVČ Nebojsa) 
 

September 
12. september: cyklus Tolerancia: Dejiny Rómov – Prednáška a beseda o dejinách 

Rómov (prednášajúci: Arne Mann, 69 študentov, Gymnázium J. Matušku a Z. 
Kodálya, Galanta) 

14. september: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. 
(7 detí, Oddelenie pre deti a mládež) 

18. september: cyklus Tolerancia: Dejiny Židov – Prednáška a beseda o dejinách 
Židov (prednášajúci: Pavol Mešťan, 67 študentov, Gymnázium J. Matušku a Z. 
Kodálya, Galanta) 

18. september: Pozdrav Galante – krst zborníka básní k 770. výročiu prevej 
písomnej zmienky o Galante, v spolupráci s OZ Galanta literárna (38 
návštevníkov, Renesančný kaštieľ Galanta) 

19. september: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. 
(5 detí, Oddelenie pre deti a mládež) 

21. september: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. 
(3 detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
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25. september: cyklus Tolerancia: Dejiny Maďarov – Prednáška a beseda o dejinách 
Maďarov (prednášajúci: Hildegarda Pokreis, 71 študentov, Gymnázium J. 
Matušku a Z. Kodálya, Galanta) 

27. september: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 
pesničky (4 detí, klubovňa) 

28. september: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. 
(6 detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
 

Október 
3. október: Haydn a Esterházyovci – Hudobné soirée, prednáška L. Maťašovského 

a koncert Galantského hudobného tria (118 návštevníkov, Renesančný kaštieľ, 
Galanta) 

4. október: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 
pesničky (4 detí, klubovňa) 

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

11. október: cyklus Ženský hlas – Beseda s Oľgou Feldekovou (92 návštevníkov, 
Renesančný kaštieľ Galanta) 

15. október: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. (8 
detí, Oddelenie pre deti a mládež) 

29. október: Oboznámenie sa s knižnicou – exkurzia detí z MŠ SNP (25 detí, 
Oddelenie pre deti a mládež) 
 

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

pesničky (4 detí, klubovňa) 
9. november: cyklus Ženský hlas – Beseda s Danielou Kapitáňovou (63 

návštevníkov, Renesančný kaštieľ Galanta) 
20. november: Angličtina v knižnici – angličtina pre začiatočníkov, hry, aktivity, 

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

pesničky (2 detí, klubovňa) 
29. november: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. 

(7 detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
30. november: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. 

(8 detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
 

December 
5. december: Tvorivá dielňa – literárno-výtvarné popoludnie pre žiakov ZŠ Špec. (7 

detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
12. december: Chystáme sa na Vianoce, básne, koledy popoludnie pre žiakov ZŠ 

Špec. (8 detí, Oddelenie pre deti a mládež) 
18. december: Pod lupou – predstavenie 4. čísla časopisu (68 žiakova, Oddelenie 

pre deti a mládež) 
20. december: Priprav si vlastnú pohľadnicu – tvorivá dielňa (18 čitateľov, 

Oddelenie pre deti a mládež) 
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Výstavy 
 

Výstava o Galante – k 770. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Galanta 
Výstava o Zoltánovi Kodályovi – k 40. výročiu úmrtia 
Výstava Ľudovít Štúr a my – výstava výtvarných prác žiakov (návrh na známku) 
Výstava kníh Milky Zimkovej – k besede 
Výstava kníh Astrid Lindgrenovej – k 100. výročiu narodenia autorky 
Výstava ilustrovaných kníh Miroslava Cipára – k besede 
Výstava kníh Andersena – Noc s Andersenom 
Výstava kníh Etely Farkašovej – k besede 
Výstava kníh o J. Haydnovi – k podujatiu Život a dielo Josepha Haydna 
 
44 násteniek 
 
34 informatických príprav (MO) – 408 detí  
24 informatických príprav (OD) – 410 študentov 
 
Spolu = 174 podujatí, 2 234 návštevníkov 
 

IX. AUTOMATIZÁCIA A MECHANIZÁCIA PRACOVNÝCH 
POSTUPOV 

V hodnotenom roku knižnica získala finančné prostriedky z grantového systému 
Ministerstva kultúry SR – na nákup 3 kusov PC, ktoré boli zakúpené za účelom 
skvalitnenia a rozšírenia služieb študovne a čitárne. Predmetné PC budú slúžiť širokej 
verejnosti k prístupu k externým informačným zdrojom, a to výhradne na študijné 
účely. Doplnené budú tlačiarňou a scanerom.  

V priebehu minulého roku časť zamestnancov knižnice prešla systémom školení, 
ktoré sú podmienkou pre zavedenie nového knižično-informačného systému Virtua. 
Spustenie tohto systému je naplánované v 1.polroku 2008 a bude ďalším krokom 
k poskytovaniu kvalitnejších a komplexnejších služieb, ktoré niektoré skupiny 
používateľov žiadajú už viac rokov. Okrem on-line katalógu, ktorý prostredníctvom 
internetu bude mať každý záujemca k dispozícii 24 hodín denne, zo strany používateľov 
sú očakávané aj ďalšie zmeny v službách prostredníctvom internetu – napr. rezervácia 
dokumentov, prolongácia, rôzne druhy žiadaniek o špeciálne služby a pod. 

 
 

X. GRANTOVÝ SYSTÉM 
V hodnotenom roku knižnica vypracovala a podala celkom 10 projektov v rámci 

grantového systému Ministerstva kultúry SK a to: 
1. Dovybavenie študovne – celkový rozpočet 95.500,- Sk – projekt bol podporený vo 

výške 50.000,- Sk 
2. Časopis lit. prác žiakov základných škôl Pod lupou – Vytvorenie prehliadky 

žiackych textov na regionálnej úrovni – celková rozpočet 10 000,- Sk – projekt 
nebol podporený 

3. Cyklu prednášok „Tolerancia“ – dejiny Rómov, Maďarov a Židov na Slovensku – 
celkový rozpočet 17.500,- Sk – projekt nebol podporený 

4. Noc s Andersenom – celkový rozpočet 8.700.- Sk – projekt nebol podporený 
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5. Beseda s Helenou Dvořákovou – celkový rozpočet 5.000,- Sk – projekt nebol 
podporený 

6. Hudobno-literárny podvečer s Feldekovcami – celkový rozpočet 11.500,- Sk – 
projekt nebol podporený 

7. Haydn v službách Esterházyovcov – celkový rozpočet 20.500,- Sk – projekt nebol 
podporený 

8. Kriminalita v stredoveku – celkový rozpočet 4.700,- Sk – projekt nebol podporený 
9. Nákup fondu – celkový rozpočet 220.000,- Sk – projekt nebol podporený 
10. Cyklus „Ženský hlas“ – celkový rozpočet 19.800,- Sk – projekt nebol podporený 

 
Ďalej knižnica získala zahraničný grant – od nadácie Szülöföld Alap, Budapest – na 

nákup maďarskej literatúry, vo výške 65.000,-Sk 
Taktiež v uplynulom roku knižnica sa žiadala o podporu nákupu literatúry Mesto 

Galanta – celkový rozpočet 100.000,- Sk – žiadosť o podporu nebola úspešná. 
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Plán práce na rok 2008 
 
 

ODDELENIE BIBLIOGRAFIE A INFORMÁCIÍ 
1. Regionálna literatúra 
- doplňovanie a spracovanie knižničného fondu 
-  sprístupnenie používateľom 
-  monitoring tlače – regionálne články (celoslovenské a regionálne časopisy) 
-  elektronická databáza regionálnych článkov – doplňovanie vo Virtui 
 * úloha stála  
2. Rešerše 
- vypracovávanie rešerší  
 *podľa požiadaviek  
 
3. Bibliograficko-informačné služby 

podľa požiadaviek 
 
4. Sekundárny informačný aparát 
-budovanie katalógov regionálnej liter. (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    
Alfonz Talamon 1966 – 2001 – Personálna bibliografia  september 2008 
Okres Galanta v tlači. Neperiodické dokumenty. R. 2006. Regionálna bibliografia 
december 2008  
b) Bibliografické letáky 
Mária Jančová (*1908)  
Erich Mária Remarque (*1898)  
Ján Smrek (*1898)  

 
6. Príručná knižnica knihovníckej literatúry 
-doplňovanie a spracovanie knižného fondu  
-výpožičné služby 
 
7. Porady, školenia, semináre účasť podľa potreby 
 
8.  Ostatná činnosť 
-príspevky do regionálnych časopisov (Knihovnícky obzor, Obzor, Galantské noviny) 
-vypracovanie podkladov, rozborov a štatistík 
-doplňovanie web stránky knižnice 
-exkurzie  * podľa záujmu a potrieb 
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ODDELENIE: KNIŽNIČNO – INFORMAČNÝCH SLUŽIEB 
BELETRIA A NÁUČNÁ LITER. PRE DOSPELÝCH 
LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ 

 
 Plán základných ukazovateľov 
 

 Zapísaní čitatelia                  3 050 
 - z toho do 15 rokov                 1 000 
 

Návštevníci                           33 000 
- z toho do 15.r.                       10 500 
 
Výpožičky                               119 500 
-z toho absenč.                          81 500 
             prez.                            38 000 
 
Oddelenie pre dospelých       82 000 
- z toho beletria                        31 000 
             náučná                        51 000 
 
Oddelenie pre deti                 37 500 
-z toho beletria                          18 500     
           náučná                          12 000 
           periodiká                         7 000 
 
MVS                                            350                 

 
 

 ČITÁREŇ - ŠTUDOVŇA           
 Výpožičky :   
 - absenčné :             9 000 
 - prezenčné :           32 000 
 -zvukové knihy:              50 
 Návštevníci :              8 000 
 Používatelia Internetu :  3 000      
 
 

ODDELENIE: KNIŽNIČNO – INFORMAČNÝCH FONDOV:   
ODD. 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 
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ÚSEK KOORDINÁCIE A METODIKY: 
Hlavným ťažiskom práce úseku koordinácie a metodiky v  roku 2008 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.  
Dokumentačno-štatistická oblasť 

Spracovanie Ročných výkazov o knižnici za rok 2007 v klasickej a elektronickej 
(KEŠKULT) forme.  
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 

Edičná činnosť 
• Štatistický prehľad činnosti verejných knižníc okresu Galanta v roku 2007 
• Knihovnícky obzor č. 1/2008  a č. 2/2008 
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 organizácii zavedenia nového knižnično-informačného systému 

VIRTUA v Galantskej knižnici 
• vypracovanie projektov do grantového programu MK a vyhľadávanie ďalších 

možností získania mimorozpočtových finančných prostriedkov 
• ostatné úlohy na základe príkazu riaditeľa 
 
 

VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-VÝCHOVNÉ PODUJATIA V ROKU 2008 
- Exkurzie a informatická príprava žiakov ZŠ, SŠ po celý rok, na základe 

individuálneho dohovoru so školami. 
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PREDBEŽNÝ PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2008  
Videl som 
tancovať 
Jitterboogie 

Obchodná 
akadémia 
Sereď 

22. február Literárne 
informačné centrum 
v Bratislave  

poetické pásmo 
k nedožitým 
narodeninám 
Miroslava Válka 

Deň ľudovej 
rozprávky 

Galantská 
knižnica 

18. marec  180. výročie 
narodenia Pavla 
Dobšinského 

Noc 
s Andersenom 

Klubovňa 
knižnice 

28. marec  divadelné 
predstavenie, 
tvorivé dielne 

„Jožko Pletko 
a Osmijanko“ 

Pobočka 
v ZŠ SNP 
v Galante  

15. apríl  Spomienka na 85. 
výročie narodenia 
Kristy Bendovej 
(1923 – 1988) 

„Spomienka na 
Jána Smreka“ 

Renesančný 
kaštieľ v 
Galante 

20. máj  spomienka na 
110. výročie jeho 
narodenia 

Kreslenie na 
asfalt 

pred MsKS v 
Galante 

2. jún  Výtvarno-
literárna súťaž pre 
žiakov ZŠ Špec. 

Cyklus Ženský 
hlas 

Renesančný 
kaštieľ v 
Galante 

20. jún OZ Galanta 
literárna, Únia Žien 
Slovenska, MsKS 
Galanta 

beseda so 
ženskými 
spisovateľkami 

Kreslenie na 
asfalt 

Letný tábor v 
Nebojsi 

15. júl  Výtvarno-
literárna súťaž 

Čítanie v prírode Mestský park 15. august  hlasné čítanie 
dospelých a detí 

Tolerancia 2 – 
Viera nás 
nerozdeľuje 

Aula 
Gymnázia J. 
Matušku a Z. 
Kodálya 

9. september  prednáška pre 
študentov 
stredných škôl 

Tolerancia 2 – 
Farba pleti nás 
nerozdeľuje 

Aula 
Gymnázia J. 
Matušku a Z. 
Kodálya 

16. september  prednáška pre 
študentov 
stredných škôl 

Tolerancia 2 – 
Sexuálna 
orientácia nás 
nerozdeľuje 

Aula 
Gymnázia J. 
Matušku a Z. 
Kodálya 

23. september  prednáška pre 
študentov 
stredných škôl 

Život a dielo 
Ludwiga van 
Beethovena 

Renesančný 
kaštieľ v 
Galante 

30. september MsKS Galanta hudobné soirée 
spojené 
s prednáškou 
o živote a tvorbe 
L. v. Beethovena 

Cyklus Ženský 
hlas 

Renesančný 
kaštieľ v 
Galante 

7. október OZ Galanta 
literárna, Únia Žien 
Slov., MsKS Galant 

beseda so 
ženskými 
spisovateľkami 
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Na základe podkladov: ved. odd. knižnično – infor. fondov 
                                               knižnično – infor. služieb 
                                               metodika knižnice 
                                                
spracoval – Mgr. Štefan Polák 
                          
V Galante: 21. 01. 2008 
 
     Mgr. Štefan Polák 
 riad. Galantskej knižnice 

   
 

Beseda s Pavlom 
Dvořákom 

Renesančný 
kaštieľ 
v Galante 

14. október   

Kriminalita 
v stredoveku 

Renesančný 
kaštieľ 
v Galante 

21. október MsKS Galanta prednáška 
Vladimira Segeša 

„Slovenské 
papierové 
platidlá a euro“ 
 

Klubovňa 
knižnice 

11. november  prednáška a 
beseda 

„Pod lupou“ Klubovňa 
knižnice 

18. december 
 

 predstavenie 
časopisu 


