
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

R O Z B O R  Č I N N O S T I  
 

GALANTSKEJ  KNIŽNICE 

 
ZA ROK 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. 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 špeciálne 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 v 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. 2009 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 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.  

Vychádzajúc zo zámerov a cieľov knižnice na r. 2009 bola naším základným 
poslaním spokojnosť používateľov a návštevníkov s poskytovanými službami.  

 
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./ 

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

• spracúvanie titulov v novom KIS3G /knižnično-informačnéme Virtua/  
• doplňovanie, uschovávanie a sprostredkovanie knižničných fondov klasickou 

a elektronickou formou 
• prispievanie k dialógu medzi kultúrami národa a národnostných menšín, formou 

úzkej spolupráce pri rôznych kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích 
podujatiach v multimediálnom prostredí, najmä s Csemadokom, Maticou 
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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 

• 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 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 najdôležitejších úloh, ktoré knižnica premietla do 

svojich zámerov na r. 2009, 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, a pod., knižnica pokračovala 
v nových formách práce, ktoré úspešne zaviedla v uplynulých  rokoch. Ide napr. 
o podujatia Najaktívnejší čitateľ, pre študentov stredných škôl besedy so spisovateľmi, 
publicistami ilustrátormi a pod.  Naďalej sa mimoriadnej pozornosti teší každoročná 
jarná a jesenná burza kníh a pod.  

Knižnica v roku 2009 zrealizovala 202 vzdelávacích a kultúrnych podujatí, ktorých sa 
celkom zúčastnilo 3 228 osôb. Oproti r. 2008 je to o 17 podujatí menej ale o 348 
účastníkov viac. Najvýznamnejšie podujatia ako aj celkový prehľad všetkých podujatí je 
podrobne rozvedený v ďalšej časti rozboru.    

Aj napriek všeobecne nepriaznivej finančnej situácii rok 2009 bol pre knižnicu 
finančne úspešný. Okrem vlastných príjmov z poskytnutých služieb sme získali 
príspevok z grantov a to 3 500,- € /cca.105 tis,- Sk z Ministerstva kultúry SR, na 
doplnenie knižničného fondu, 1 000,- € /30 126,- Sk/ z grantu mesta Galanta, ďalej 
1 826,02 € /cca 55 tis. Sk/ z nadácie „Szülöföld Alap- Budapest“. Ďalej zriaďovateľ 
knižnice TTSK vyčlenil v rozpočte na r. 2009 účelové investičné prostriedky, bolo možné 
v uplynulom roku realizovať II. etapu výmeny okien, čím sa podstatne znížia v ďalšom 
období náklady na vykurovanie a podstatnou mierou vylepšilo prostredie tak pre 
užívateľov knižnice, ako aj zamestnancov.  
V rámci interiérovej úpravy došlo k celkovej výmene výpožičných pultov 
v výpožičnom  odd. pre dospelých, výmene zastaraných zdeformovaných a nevkusných 
regálov za nové v miestnosti, kde poskytujeme internetové služby pre verejnosť. Po 
cca 20 rokoch sa nám podarilo vymaľovať všetky miestnosti v ktorých poskytujeme 
služby ako aj kancelárske priestory pre zamestnancov. Taktiež na odd. pre dospelých 
sme vymenili všetky osvetlenia za nové moderné, čím sme jednak znížili energetickú 
náročnosť na osvetlenie a v neposlednej miere skrášlili výpožičné priestory.           

Pokiaľ hodnotíme činnosť knižnice, je nutné sa zmieniť tiež o skutočnostiach, ktoré 
sa nám aj napriek naším zámerom v uplynulom roku nepodarilo realizovať. Jedným zo 
základných dlhodobých zámerov, ktorý sa nám ani v r. 2009, nepodarilo zabezpečiť je 
zavedenie on line katalógu. Hlavnou príčinou nerealizovania zámeru bolo opätovné 



                 Rozbor činnosti Galantskej knižnice r. 2009 

 4 

odloženie zavedenia nového knižničného systému. Podstatná časť zamestnancov sa 
zúčastnila opakovaného školenia na nový KIS, ktorého dodávateľom je SNK. 
V súčasnosti po dohode so SNK v Martine pracujeme s novým KIS Virtua na úseku 
bibliografie a v roku 2009 prebiehalo spracovanie všetkých dokumentov knižnice 
v novom KIS.  

 
2. Celkové hodnotenie.  

 

Vychádzajúc zo zámerov knižnice na rok 2009 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, i napriek miernemu poklesu 
v niektorých ukazovateľoch udržaná úroveň porovnateľná s predchádzajúcimi rokmi. 
Obdobne tomu bolo aj pri poskytovaní služieb v čitárni a študovni. Vyrovnané 
ukazovatele, resp. len mierny pokles ukazovateľov, sa nám darí udržať aj vďaka 
skutočnosti, že sa nám už opakovane za ostatné 2 – 3 roky darí zvyšovať nákup 
literatúry všetkého druhu, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje spokojnosť klientov. Aj 
vďaka tejto skutočnosti nám v hodnotenom období stúpla návštevnosť o 4 074 osôb.    

V roku 2009 pribudlo do fondu knižnice 1 236 knižničných jednotiek čo je oproti roku 
2008 mierny pokles. Súčasné priestorové možnosti nedovoľujú už pokračovať takým 
rýchlim tempom pri nákupe, ako tomu bolo doposiaľ bez toho, že by sa najprv uvoľnili 
možnosti umiestňovania nových dokumentov bez zrýchleného vyraďovania. Istou 
mierou sa na zníženom nákupe odzrkadlila súčasná finančná kríza nakoľko knižnici, aj 
keď len mierne ale predsa, bola znížená finančná dotácia od zriaďovateľa a tiež na 
granty boli vyčlenené nižšie peňažné odnosy ako tomu bolo po minulé roky. Celkom len 
na nákup knižničných fondov boli vynaložené prostriedky vo výške takmer 12 119,- €, 
t.j. cca 400 tis. Sk /bez rabatu/.    

Doplňovanie fondu počtom titulov ako aj počtom exemplárov /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 
titulov odbornej literatúry z vlastného fondu, stúpol počet požiadaviek na spracovanie 
rešerší /+22/. V hodnotenom období došlo k miernemu zníženiu /-1.987/, 
poskytovaných internetových služieb. Ako hlavné príčiny vidíme čoraz širšie zavádzanie 
a tým aj používanie internetu v domácnostiach. Ide hlavne o tie domácnosti v ktorých 
dieťa študuje na VŠ a študent má možnosť získať internet za mimoriadne výhodných 
finančných podmienok. V neposlednej miere sa pod zníženie internetových služieb tiež 
„podpísala“ znížená zamestnanosť zahraničných zamestnancov v Samsungu, ktorí 
využívali služby knižnice pri kontakte a komunikácii s rodinnými príslušníkmi.  

V oblasti metodickej a koordinačnej činnosti bolo zrealizovaných 32 metodických 
návštev a 73 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.     

Vzhľadom k úprave /zníženiu/ rozpočtu od zriaďovateľa knižnice možno 
konštatovať, že sa nám podarilo udržať pomerne priaznivý trend tiež pri doplňovaní   
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tak periodických ako aj neperiodický dokumentov. Pod tento stav sa nie malou mierou 
podpísala skutočnosť, že knižnica získala ďalšie fin. prostriedky tak od zriaďovateľa 
knižnice - Trnavského samosprávneho kraja, ďalej Ministerstva kultúry SR, mesta 
Galanta a tiež zahraničného grantu. Zriaďovateľ knižnice kofinancoval všetky granty, 
čím umožnil zmierniť negatívny dopad pri úprave rozpočtu, a v konečnom dôsledku 
dopomohol knižnici pri ďalšom doplňovaní a obnove knižného fondu.  

Celkové výnosy organizácie vrátane vlastných tržieb predstavovali 250 506,39 
€  /cca 7 547,- tis Sk/ a celkové náklady 242 905,79 € /7 318 tis Sk/. Knižnica vykázala 
k 31.12.2009 kladný hospodársky výsledok vo výške  7 600,60 € /229 tis Sk/. Podrobná  
štruktúra príjmov a výdavkov je uvedená v časti XI. rozboru činnosti knižnice.          

Záverom možno konštatovať, že knižnica základné stanovené úlohy zabezpečila 
a výraznou mierou sa podieľala v oblasti kultúrno-výchovnej činnosti tak v meste 
Galanta ako aj v regióne.              

 
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. 

Na úseku BOZP a PO, Civilnej ochrany a Ochrany majetku knižnice sú vypracované 
dokumentácie: 

• smernice BOZP 

• traumatologický plán 

• prevádzkový predpis 

• koncepcia politiky BOZP 

• regulatív OOPP 

• systém posúdenia rizík  

• dokument o posúdení rizík 

• požiarny štatút 

• požiarny poriadok 

• smernica o ochrane majetku GK 

Pravidelne sú vykonávané odborné školenia zamestnancov z problematiky BOZP 
a PO o čom je vedená príslušná dokumentácia. Ďalej bola vykonaná kontrola regálov, 
verejné previerky BOZP a PO, školenie pre zamestnancov, ktorí riadia služobné 
motorové vozidlo. 

Obdobne sa postupuje aj na úseku civilnej ochrany zamestnancov, kde boli 
vykonané odborné prednášky na témy: 

• správanie sa obyvateľstva pri organizovaní evakuácie a odsunu obyvateľstva 

• zásady zabezpečenia núdzového stravovania a núdzového ubytovania 
obyvateľstva 

• spôsob organizácie individuálnej ochrany obyvateľstva pri vzniku mimoriadnych 
udalostí.  
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Odbornou fyzickou kontrolou je vykonávaná tiež funkčnosť prenosných hasiacich 
prístrojov a revízia el. zariadení, ako aj prenosných el. zariadení. O kontrolách 
a revíziách sú vyhotovené príslušné dokumenty.  

V r. 2009 bol majetok knižnice poistený v Allianz, Slovenská poisťovňa 
a nezaznamenali sme žiadnu poistnú udalosť.  

Pre ochranu knižného fondu v odd. čitárne, študovne a internetovej miestnosti 
z vlastných prostriedkov a prostredníctvom zriaďovateľa knižnice bol ešte v r. 2008 
zakúpený a nainštalovaný ochranný bezpečnostný systém, ktorý je napojený na pult 
ochrany Mestskej polície Galanta. 

 
II. RIADENIE KNIŽNICE 

 
1. Základné dokumenty: 

• 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 ostatných 5 rokov. 
Z rozborov je možné vidieť aké výsledky organizácia dosiahla, kde sú jej nedostatky čo 
by bolo potrebné zlepšiť a tiež klady a prípadné úspechy v činnosti knižnice a pri 
poskytovaní služieb používateľov a návštevníkov GK.      
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2. Zamestnanci knižnice–kvalifikačná a vzdelanostná štruktúra: 

 
Dvaja zamestnanci pokračujú v externom vysokoškolskom štúdiu II. stupňa a jedna 

zamestnankyňa na I. stupni VŠ. Ak porovnáme, že v r. 2005 okrem riaditeľa knižnice 
ani jeden zamestnanec nemal vysokoškolské vzdelanie a v súčasnosti 2 zamestnanci 
majú úplné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dvaja zamestnanci VŠ I. stupňa 
a jeden zamestnanec si vzdelanie doplňuje štúdiom na VŠ, 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 
3 zamestnanci 

ÚSO 
 

1 zamestnanec I. stupeň VŠ 
 

Knižnično –infor.  
Služby 

6 zamestnancov 
ÚSO 

1 zamestnanec I. stupeň VŠ 

Koordinácia a metodika 
1 zamestnanec 

ÚSO 
/študuje na VŠ/  
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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 /aj napriek tomu, že v r. 2009 
z dôvodu úpravy rozpočtu došlo oproti rokom 2007 – 2008 k miernemu poklesu /  
pomerne výraznému posunu pri nákupe fondov všeobecne, bez rozdielu či ide 
o materiály univerzálne alebo materiály miestneho a regionálneho charakteru. 

Aj v r. 2009 sme pokračovali v trende ďalšieho doplňovania fondu hlavne odbornou 
literatúrou. V hodnotenom roku nákup odbornej literatúry predstavoval viac ako 40% 
z celkového počtu nových titulov.    

K 31.12.2009 z celkového počtu 87 556 knižničných jednotiek reprezentovala 
odborná literatúra viacej ako 32% (28 288 kj).     

Knižnica získala prostredníctvom grantu ďalšie mimorozpočtové prostriedky, ďalej 
zriaďovateľ prefinancoval podiel, ktorý by bolo nutné uhradiť z vlastných prostriedkov 
čím účelovo zvýšil rozpočet práve na nákup nových dokumentov. Knižnica ako už bolo 
uvedené získala zahraničný grant vo výške 1 826,02 € /cca 55 tis. Sk/ čo tiež výraznou 
mierou prispelo k zmierneniu dopadu nižšieho rozpočtu pri nákupe kníh.    

Nemalý podiel na kladnom hospodárení organizácie, osobitne pri nákupe literatúry, 
má skutočnosť, že knižnici bol pri kúpe poskytnutý rabat vo výške 1 549,06 €           
/46 669,98,-Sk/.   

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

V prípade, že by bolo možné pokračovať v doplňovaní fondu nastoleným tempom 
v dohľadnej dobe by bolo možné dosiahnuť odporúčanie IFLA /nákup v hodnote 35,-Sk  
- cca 1,16 €, na obyvateľa/. Skutočnosťou r. 2009 je 0,74 € /čo je o niečo viac ako  
22,- Sk/.  

Výrazným doplňovaním fondu v rokoch 2005 až 2009 sa zlepšila situáciu v ponuke 
titulov, čo sa v neposlednej miere odrazilo aj vo výpožičkách.  Napriek tejto skutočnosti 
však v doplňovaní sú ešte stále rezervy na to, aby skladba fondu zodpovedala takej 
úrovni, ako si to súčasná doba a požiadavky klientov knižnice vyžaduje. V danom 
prípade ide hlavne o obnovu fondu. Obdobia, keď sa nakupovali dokumenty 
v minimálnom množstve pri vynakladaní priam symbolických finančných prostriedkov 
/často menej ako 33 tis. € - cca 100 tis. Sk/, je možné len veľmi ťažko vykompenzovať 
nákupom za 3 - 4 roky. Danému stavu napovedá, že ak by sa aj darilo dopĺňať 
knižničný fond jestvujúcim tempom, obmena zastaraného fondu by predstavovala 
niekoľko desiatok rokov. V prípade obecných knižníc je stav absolútne nevyhovujúci 
a na obnovu fondu by potrebovali takmer 80 rokov. Nad daným stavom by sa mali 
zamyslieť hlavne zastupiteľstvá jednotlivých miest a obcí regiónu. Súčasná skutočnosť 
je, že kultúrny a výchovno-vzdelávací proces, v ktorom majú knižnice nezastupiteľné 
postavenie, je v mnohých obciach, na ostatnom rebríčku ich hodnôt.           

Pre ilustráciu, ako už bolo prv uvedené, podľa odporúčaní IFLA by knižnice mali 
nakúpiť dokumenty v hodnote cca 1,16 € na obyvateľa. Skutočnosť v roku 2009 bola 
niečo viac ako 0,74 € a to v uplynulom roku SNK v Martine vyhodnotila Galantskú 
knižnicu, ako organizáciu s najvyšším nákupom v rámci regionálnych knižníc v SR. 
Z toho jednoznačne vyplýva, že ak chceme opätovne prilákať čitateľa do knižnice, 
musíme zintenzívniť našu činnosť v oblasti uspokojovania potrieb tak ako pri odbornej  



                 Rozbor činnosti Galantskej knižnice r. 2009 

 9 

 
literatúre a detských tituloch, tiež pri doplňovaní fondu beletriou, a postupne docieliť 
úplnú obmenu fondu v horizonte niečo málo cez cca 10 rokov.  

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, zostáva veľmi málo voľných finančných prostriedky. 
Situáciu ešte viac komplikuje skutočnosť, že nákup literatúry tohto druhu je finančne 
mimoriadne nákladný. Ak opomenieme nákup literatúry v maďarskom jazyku z grantu 
/393 zv./, tak v hodnotenom období bolo nakúpených 95 zv. českej, 4 zv. nemeckej a 1 
zv. anglickej literatúry. Vzhľadom k súčasným potrebám hlavne študujúcej mládeže je 
tento stav absolútne nedostatočný. V danom prípade stojíme pri doplňovaní v rozpore, 
či nakúpiť lacnejšiu beletriu a viac knižničných jednotiek, alebo odbornú, finančne 
náročnú literatúru a tým samozrejme aj menej titulov, resp. knižničných jednotiek. Ak 
zvolíme druhú alternatívu (pri súčasnom trende doplňovania) ešte viac spomalíme 
obnovu fondu.  A v prípade, že by sme začali doplňovať fond cudzojazyčnými titulmi, 
tak by sa obnova fondu predĺžila o ďalšie desiatky rokov.  

Aj napriek tejto skutočnosti však 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 zohrali podstatnú úlohu granty MK SR, mesta Galanta a zahraničný grant 
a v neposlednej miere tiež kofinancovanie od zriaďovateľa knižnice. 

Do fondu knižnice pribudlo, ako už bolo prv uvedené, 1 236 zväzkov kníh v úhrnnej 
hodnote 13 841,63 € /416 992,94 Sk/ 

z toho: kúpou 1 205 kníh v hodnote 13 668,24 € /411 769,39,- Sk/- vrátane rabatu 
            darom   31 kníh v hodnote 173,39 € /5 223,54,- Sk/ 
Vhodným výberom dodávateľov sa nám podarilo, ako už bolo prv uvedené 

dosiahnuť, že pri kúpe literatúry bol knižnici poskytnutý rabat v hodnote 1 549,06 € 
/46 669,98,-Sk/. 

Doplňovanie fondu knižnice  knižni čnými jednotkami v rokoch 2006 - 2009 
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Z prehľadného grafu je vidieť, že oproti rokom 2006 – 2008 došlo v roku 2009 

k miernemu poklesu v doplňovaní fondu. Ako už bolo prv uvedené, jednou z príčin 
daného stavu bola úprava rozpočtu od zriaďovateľa knižnice a tiež zníženie finančnej 
pomoci z grantov. Ďalším dôvodom bolo, že knižnica má pomerne obmedzené 
priestorové možnosti a pokiaľ nedôjde k výraznému vyraďovaniu zastaraných, 
neaktuálnych a duplicitných titulov, je umiestňovanie nových kníh v už preplnených 
priestoroch problematické.    

615297

500 000

595745

416973
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600000

700000

2006 2007 2008 2009

Finančné prostriedky na vynaložené na nákup fondov v roko ch 
2006 - 2009

Prírastok
spolu, z toho

kúpou

   Ako je z prehľadu vidieť, v ostatných rokoch prišlo k posunu v oblasti obnovy, resp. 
rozšírenia knižničného fondu, čo do počtu titulov a taktiež vynaložených finančných 
prostriedkov na nákup /pre porovnanie hodnoty uvedené v grafe sú uvedené v Sk/. 
Situácia v obnove fondu sa postupne stabilizuje, aj keď v r. 2009 bolo za ostatné 4 
roky na nákup vynaložených najmenej prostriedkov.  

V prípade, že v nasledovných rokov budú na doplňovanie opakovane k dispozícii 
finančné prostriedky porovnateľné, prípadne o niečo vyššie, ako tomu bolo v rokoch 
2005 – 2009, 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 bolo v r. 2009 
výrazne „omladiť“ fond a v prípade súhlasného stanoviska zriaďovateľa vyradiť cca 5 
tis. kj. Tým by sa uvolnili priestory pri doplňovaní novými titulmi, zrýchlilo by sa 
obnovovanie fondu. Plánom knižnice bolo vyradiť hlavne staré „ležiaky“, o ktoré nie je 
záujem a už niekoľko rokov neboli pre neaktuálnosť zapožičané. Nie v neposlednej 
rade by vyradením došlo aj k zníženiu celkového fondu, ktorý je vzhľadom k postaveniu 
knižnice vysoký.  
 
 
 
 
 
 
 



                 Rozbor činnosti Galantskej knižnice r. 2009 

 11 

 
Prírastok knižného fondu v roku 2009 

 

Prírastok knižni čného fondu v r. 2009

64%

36%

Náučné literatúra 

Beletria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍRASTOK V ROKU 2009 SPOLU :  1 236 zv.  
Náučná literatúra pre dospelých      359 zv.   29,04 %  
Beletria pre dospelých      512 zv.    41,42 % 
Náučná literatúra pre deti a mládež      83 zv.           6,72 % 
Beletria pre deti a mládež         282 zv.     22,82 % 
PRÍRASTOK NÁUČNEJ LITERATÚRY  SPOLU :   442 zv.    35,76 % 
PRÍRASTOK BELERTIE SPOLU:  794 zv.  64,24 %  

Náučná literatúra 
pre dospelých; 359

Beletria pre 
dospelých; 512

Náučná lit. pre deti 
a mládež; 83

Beletria pre deti a 
mládež; 282

Doplňovanie fondu v r. 2009

Náučná literatúra pre dospelých

Beletria pre dospelých

Náučná lit. pre deti a mládež

Beletria pre deti a mládež
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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. Podiel 
doplňovania fondu odbornou literatúrou oproti beletrii medzi r. 2006 – 2008, tento náš 
zámer spĺňal. V r. 2009 došlo k obratu, keď sa nakúpilo viac titulov z oblasti beletrie 
ako odbornej literatúry tak v prírastku pre dospelých ako aj pre deti a mládež. Knižnica 
pri doplňovaní fondu reagovala na stupňujúce požiadavky hlavne z radov čitateľov - 
členov, o rýchlejšiu obmenu beletrie, nakoľko za ostatné 2-3 roky sa nakupovala hlavne 
odborná literatúra čo spôsobilo obmedzenejšie možnosti pri ponuke tohto typu 
literatúry. Pre porovnanie, v ostatných 4 rokoch sa na nákup odbornej literatúry použilo 
viac ako 40% z celkom vynaložených finančných prostriedkov, /r. 2006 – 35,78%,      
r. 2007 – 39,43%, r. 2008 – 48,63%, r. 2009 – 37,76%/. 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 zakupujeme len v 1 -
2 exemplároch je výpožičná lehota len 1 týždeň, čo sa stretáva s negatívnou kritikou zo 
strany klientov knižnice.    

Doplňovanie fondu odbornou literatúrou

23%

31% 24%

22%
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r. 2007

r. 2008

r. 2009
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2) Úbytok knižničných jednotiek v r. 2009 

V roku 2009 bolo navrhnutých na vyradenie 1 167 zväzkov kníh v nasledovnom zložení: 
• náučná literatúra pre dospelých – 408 zv.  
• beletria pre dospelých –              437 zv. 
• náučná literatúra pre deti –          207 zv. 
• beletria pre deti –                       115 zv.     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knižničný fond nebol fyzicky vyradený, nakoľko knižnica od zriaďovateľa ani ku 

koncu roka neobdržala povolenie na jeho vyradenie. Aj z tohto dôvodu sa namiesto 
znižovania obratovosti fondu a znižovania zastaranosti fondu sa tento zvyšuje. Za 
ostatné roky došlo k pomerne priaznivému vývoju pri nákupe, avšak absencia 
vyraďovania spôsobuje starnutie fondu. Doplňovaniu fondu tiež bránia aj priestorové 
kapacity knižnice. Kniižnica nemá skladové priestory, absencia vyraďovania fondu  

35%
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10%

Úbytok knižni čného fondu v r. 2009

Náučná literatúra pre dospelých

Beletria pre dospelých

Náučná lit. pre deti a mládež

Beletria pre deti a mládež
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začína spôsobovať problémy v umiestňovaní kníh. Preplnenosť regálov sťažuje 
prehľadnosť pri vyhľadávaní titulov a vážne narušuje ich nosnosť s možnosťou 
mimoriadnej udalosti. Na túto skutočnosť sme boli upozornení aj zamestnancom 
zabezpečujúcom dohľad nad dodržiavaním predpisov BOZP.        

 
3) Stav knižného fondu v r. 2009 
 
Knižničné jednotky spolu: 87 556 232 780,67 € 

/7 012 730,23,- Sk/ 
Z toho : knihy 87 397 230 931,43 € 

/6 957 027,36,- Sk/ 
- náučná lit. pre dospelých 
- krásna lit. pre dospelých 
- náučná lit. pre deti 
- krásna lit. pre deti 

 22 319 
  37 714 
    5 969 
  21 554 

 
 

23  931,43 € 
/6 957 027,36,- Sk/ 

 
    Z toho    ostatné dokumenty      159 1 849,24 € 

/55 710,20,- Sk/ 
 

 
4) Zloženie knižného fondu podľa tematického triedenia v roku 2009 

 

25,49%

43,07%

6,81%

24,61%

Zloženie fondu pod ľa tématického triedenia 

Náučná lit. pre dospelých 

Beletria pre dospelých 

Náučná lit. pre deti a mládež  

Beletria pre deti a mládež 

 
 
 
 

Náučná literatúra pre dospelých  22 319 zv. 25,49% 
Beletria pre dospelých  37 714 zv. 43,07% 
Náučná literatúra pre deti a mládež 5 969 zv. 6,81 % 
Beletria pre deti a mládež 21 554 zv. 24,61 % 
KNIŽNÝ FOND V ROKU 2008: 87 556 zv.  
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Doplňovanie fondu pod ľa tématického triedenia

6,81%
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Náučná lit. pre dospelých 
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Zloženie fondu literatúry pre dospelých r. 2009: 
Náučná literatúra pre dospelých  22 319 zv. 37,15% 
Beletria pre dospelých 37 714 zv. 62,84 % 
FOND LITERATÚRY PRE DOSPELÝCH SPOLU : 60 033 zv.  

Náučná 
literatúra pre 
dospelých

37,15%

Beletria pre 
dospelých

62,84%

Zloženie fondu pre dospelých r. 2009
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Zloženie fondu literatúry pre deti a mládež r. 2009 
Náučná literatúra pre deti a mládež    5 969 zv.       21,69 % 
Beletria pre deti a mládež 21 554 zv.       78,31 %  
FOD LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ  SPOLU : 27 523 zv.       
 
 

Zloženie fondu pre deti a mládež r. 2009

Beletria pre deti a 
mládež
78,31%

Náučná literatúra 
pre deti a mládež

21,69%

Náučná literatúra pre deti a mládež

Beletria pre deti a mládež

 
 
 
 

V. VÝPOŽI ČKY 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 
• prístup na internet 
• písanie vlastných textov na počítačoch knižnice 
• spracovanie rešerší 
• výstupy na disketu 

 
Podrobný prehľad služieb a cenník poplatkov je uvedený v Knižničnom a výpožičnom 

poriadku knižnice, ktorý je dostupný v každom oddelení knižnice. Spolu s ďalšími 
základnými dokumentmi, ktorými sa v uplynulom roku riadila knižnica, je prístupný aj 
na internetovej stránke knižnice: www.galantskakniznica.sk  
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1) Celkový prehľad výpožičiek knižnice za r.  2006 - 2009 

  
Výpožičky 
za r. 2006 

Výpožičky 
za r. 2007 

Výpožičky 
za r. 2008 

Výpožičky 
za r. 2009 

Rozdiel r.08-09 

Výpožičky celkom 158 654 157 089 166 404 165 358 - 1 046 

z 
to

h
o

 

absenčné 83 676 82 812 85 176 91 064 + 5 888 

prezenčné 74 978 74 277 81 228 74 294 - 6 934 

MVS 297 413  350  563 + 213 
 

Prehľad výpoži čiek za roky 2006 až 2009

158 654 157 089 166 404 165 358
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Ako je z uvedeného prehľadu vidieť, v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo 
k miernemu poklesu počtu výpožičiek, ktorý je však druhý najvyšší za ostaté štyri roky. 
Pokles sa osobite prejavil v počte prezenčných výpožičiek. Príčiny bude nutné 
analyzovať a na základe výsledku prijať opatrenia, aby tento nepriaznivý stav bol 
zastavený. Na základe doterajších našich poznatkov je zrejmé, že sa nám aj napriek 
skvalitňovaniu pri doplňovaniu fondu nepodarilo nakúpiť tituly, ktoré by odzrkadlilo 
rozmanitosť požiadaviek klientov knižnice. Jedna z príčin bude pravdepodobne v tom, 
že knižnica – hlavne v študovni a čitárni a na úseku odbornej literatúry – doplnila fond 
o viac rovnakých titulov, a bolo možné zvýšiť absenčné výpožičky čo potvrdzuje 
podstatný nárast tejto formy výpožičiek /+ 5 888 výpožičiek/.  
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2)Výpožičky jednotlivých druhov dokumentov z celkového počtu výpožičiek 

 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 
 Výpožičky spolu 158 654 155 391 166 404 165 358

z 
to

ho
 

krásna lit. pre dospelých  41 308 44 926 42 308 43 358
odborná lit. pre dospelých  45 183 36 594 46 306 45 070
krásna lit. pre deti  16 553 13 715 16 863 16 089
odborná lit. pre deti  11 106 10 018 11 260 10 776
výpožičky periodík 44 504 43 156 49 667 50 065

z 
ria

dk
u 

1 Špeciálne dokumenty 2 497 6 982 372 117

z 
to

ho
 

audioviz. dok.  37 22 49 46
výp. elektronických dokum. 
resp. iné dokumenty 2 301 323
výpožičky iných dokum. 159 71

BIS 6 577 7 482 7 401
internet 5 704 6 807 7 517 7 485
Rešerše 58 90 112 134

 
Ako už bolo prv uvedené, na výpožičky v r. 2009 negatívne pôsobili prezenčné 

výpožičky. Najviac tento fakt pôsobil na požičiavanie náučnej – odbornej literatúry 
a výpožičky periodík. 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 kultúrno-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. 2010 budeme musieť 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 v r. 2009 sa 

nám v plnej miere nepodarilo 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 resp. dvoch týždňov. 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 výraznejší podiel prezenčných výpožičiek na úkor 
absenčných výpožičiek. Skutočnosť však bola presne opačná. Príčinou môže byť, že 
fond s odbornou literatúrou (ktorý tvorí najväčší podiel absenčných výpožičiek) sme v r. 
2009 nedoplňovali tak výrazne ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch. Z tohto 
dôvodu bude hlavnou úlohou r. 2010 sa opätovne zvýšenou mierou zamerať práve na 
odbornú literatúru.         

 
 

3) Registrovaní používatelia 

 r. 2006 r.2007 r.2008 r.2009  
Rozdiel     
08- 09 

Čitatelia 3 030 2 903 2 921 2 906 
 

- 15 

z 
to

ho
 dospelí 1 971 1 888 1 902 1 820 - 82 

do 15 rokov 1 059 1 015 1 019 1 086 
 

+ 67 
Návštevníci spolu 46 485 41 667 46 981 51 056 + 4 075 
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V r. 2009 sme zaznamenali aj keď len mierny, ale predsa len pokles registrovaných 

používateľov knižnice, a to z radov dospelých. Je však osobitne potešiteľné, že u detí 
a mládeže došlo k pomerne výraznému nárastu členov. Za ostatné 4 roky sa v r. 2009 
zapísalo za členov knižnice najviac členov z radov mládeže. Skutočnosť je o to 
priaznivejšia, že nárast sme dosiahli aj napriek poklesu populácie. To znamená, že aj 
napriek nepriaznivému demografickému vývoju sa tento neprejavil v členoch resp. 
používateľoch knižnice. Priaznivý vývoj pripisujeme skutočnosti, že knižnica v ostatných 
štyroch rokoch podstatnú časť svojich kultúrno-vzdelávacích podujatí smerovala 
k deťom a mládeži. V neposlednom rade tiež tomu, že pri doplňovaní fondu sa osobitná 
pozornosť venovala nákupu literatúry, či už odbornej alebo krásnej, práve pre 
predmetnú skupinu používateľov knižnice.      

Aj v ďalšom období naďalej zostáva základným zámerom knižnice aby sme jestvujúci 
trend zachovali a opäť prilákali mladých ľudí do knižnice. V nasledujúcom roku bude 
našou snahou realizovať podstatnú časť výchovno-vzdelávacích podujatí, ktoré budú 
venované 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. 

Ide o multimediálne pracovisko, ktoré na šiestich pracovných staniciach sprístupňuje 
internet pre širokú verejnosť. Medzi hlavné činnosti patrí aj poskytovanie 
bibliografických a faktografických informácií. V spolupráci s úsekom bibliografie 
a informácií buduje informačnú základňu a sprístupňuje fond regionálnej literatúry 
a regionálnej bibliografickej a faktografickej databázy.  
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4) Prehľad výpožičiek za roky 2006 - 2009 v čitárni – študovni 

 
 rok 2006 rok 2007 rok 2008 2009 

Výpožičky spolu 41 165 43 584 46 960 47 047 

Z 
to

ho
 

Absenčné výpožičky 8 758 9 284 9 794 9 877 

z toho 
 

periodiká 8 721 9 176 9 730 9 790 
Zvukové knihy 37 84 15 41 
Iné dokumenty   49 46 

Prezenčné výpožičky 32 407 34 300 37 166 37 170 

z 
to

ho
 knihy 2 170 2 374 2 878 2 915 

periodiká 30 237 31 631 34 030 34 071 
elektronické dokumenty 
resp. iné dokumenty  0 295 258 184 

BIS 885 927 1 113 1 088 
Rešerše 35 65 84 101 
Návštevníci 12 836 12 992 15 596 15 613 
z toho internet 4 553 5 109 7 517 5 580 
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Ako je z uvedeného vidieť, v čitárni a študovni po určitom poklese v r. 2006 došlo 

v nasledovnom období k nárastu výpožičiek celkom, ale tiež v absenčných ako aj 
prezenčných výpožičkách. V hodnotenom roku došlo, prakticky vo všetkých 
ukazovateľoch k pozitívnemu rastu. Osobitne pozitívne hodnotíme hlavne skutočnosť, 
že v študovni a čitárni došlo k stabilizácii návštevnosti. Ako hlavnú príčinu tohto 
pozitívneho trendu vidíme v podstatnej obnove fondu čitárne a študovne, širšej ponuke 
periodík a v neposlednej miere tiež aj v skultúrnení prostredia, ktoré sa postupne 
realizovalo v ostatných rokoch.    
Celkový počet výpožičiek v čitárni oproti vlaňajšieho roku sa zvýšil o 87 výpožičiek.        
Návštevnosť sa znížila len u používateľov Internetu. Tento jav spôsobila hlavne 
finančná kríza, čo spôsobila, že za prácou do firiem v meste a blízkeho okolia už 
neprichádzajú pracovníci zo vzdialenejších regiónov Slovenska a taktiež  zo zahraničia, 
ktorí pravidelne využívali internetové služby. Taktiež znížený záujem o verejný Internet 
je pôsobená tým, že čoraz viac ľudí doma vlastní počítač s pripojením na Internet. 
    Naopak záujem o rešeršné služby je čoraz väčší. Pre skvalitnenie tejto služby v  júla 
2009 bola „Žiadanka na rešerš“ zverejnená aj na webovej stránke a záujemcovia môžu  
zaslať svoju žiadanku na mailovú adresu čitárne. Túto možnosť využíva čoraz viac 
používateľov knižnica, ale aj z iných regiónov Slovenska.  
    Zoznam novín a časopisov dostupných v knižnici, ako aj zoznam zvukových kníh  je 
dostupný na webovej stránke knižnici a je aktualizovaný podľa potreby. 
    Oddelenie úzko spolupracuje s oddelením beletrie a náučnej literatúry pri 
objednávaní MVS. Z celkového počtu  objednaných MVS  (563) oddelenie zabezpečilo 
svojim používateľom 113 kníh a 231 článkov. 
    Taktiež oddelenie spolupracuje s oddelením bibliografie a regionálnej literatúry – 
monitoring tlače.  
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VI.) ÚSEK BIBLIOGRAFIE A INFORMÁCIÍ 
 
1) Regionálna literatúra 

• Doplňovanie a spracovanie fondu 

o Prírastky  

• Neperiodické dokumenty 0 kn. j.* 

• Periodické dokumenty 36 titulov 

* knižničné jednotky za rok 2008 nie sú zaevidované, nakoľko budú spracované 
v knižničnom systéme VIRTUA 

Sprístupňovanie používateľom 
 

  

Z toho 

absenčne prezenčne 

Výpožičky spolu 2.7.47 690 2 057 

Z toho 

knihy 113 8 105 

Špeciálne dokumenty 71 35 36 

periodiká 2 479 589 1 890 

PPLK 84 58 26 

Počet návštevníkov 267 

 
 

Monitoring tlače 

• celoslovenských a regionálnych periodík sa vykonáva pravidelne podľa 
rozdeľovníka     

 

Elektronická databáza regionálnych článkov  

stav k 31.12.2008 4 619  záznamov 

stav k 31.12.2009 6 877  záznamov  

prírastok za rok 2009 2 258  záznamov 
 

Rešerše 

• Bolo spracovaných 33 regionálnych rešerší 
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2) Bibliograficko-informačné služby 
• Bolo poskytnutých 75 regionálnych informácií 

 

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, profesijná, geografická, chronologická*) 

o zostavená nová kartotéka – výročia regionálnych osobností 

o  kartotéka osobností okresu /menná, profesijná, geografická, 
chronologická/  - pribudlo 44 osobností  

o Kartotéka regionálnych článkov 1981-1986 (systematická) 

*  Všetky katalógy a kartotéky boli doplňované priebežne podľa potreby 

 
3) EDIČNÁ ČINNOSŤ 

a) Bibliografie 

• Okres Galanta v tlači. Neperiodické dokumenty. R. 2006. – Regionálna bibliografia.  

• Pavel Dvořák – Výberová personálna bibliografia  – 2. dopl.   

• 40 rokov Vlastivedného múzea v Galante – Regionálna bibliografia 
 

b) Bibliografické letáky 

• Pavol Ország Hviezdoslav /1849 – 1921/. zost. p. Fajnorová 

• Ernest Hemingway /1899 – 1961/ zost. p. Bc. Kontárová   

• Margita Fifuli /1909 – 1995/ zost. p. Fajnorová 

• Sándor Petőfi /1823 – 1849/ zost. p. Bc. Kontárová   

• Felix Mendelssohn-Bartboldy /1809 – 1847/ zost. p. Fajnorová 
 

4) Príručná knižnica knihovníckej literatúry 

• Doplňovanie a spracovanie fondu 

• Prírastky - 0 

a) Neperiodické dokumenty - pribudlo 0 knižničných jednotiek 

b) Periodické dokumenty - 4 tituly 
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• Sprístupňovanie používateľom   

• Počet používateľov: 56 

• Výpožičky spolu: 84 z toho: absenčné  58  prezenčné 26 

Pozn. Celkový počet výpožičiek a používateľov zrátaný v tabuľke vyššie 

5) Porady, školenia, semináre 
a) Krajská porada bibliografov Trnavského a Bratislavského VÚC, - Pezinok,18.02.2009 

(Fajnorová) 

b) Odborný seminár: Stredoeurópske knižnice v 21 storočí, - Šamorín,17.04.2009 
/Bc.Kontárová/  

c) 41. putovné zasadnutie MKE – Debrecín, 9 – 11. 07. 2009 /Bc. Kontárová/ 

d) Pracovná porada ku KIS VIRTUA – Trnava, 12.10.2009 /Fajnorová, Gálusová, 
Bc.Kontárová/ 

 

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 časopisu a regionálnej tlače 

d) vypracovanie podkladov, rozborov, štatistík 

e) doplňovanie knižničného fondu Galantskej knižnice do systému VIRTUA /257 
nových záznamov, 448 opravených záznamov, 2 275 nových exemplárov/  

f) služby vo výpožičnom odd. počas sobôt 

g) služby v čitárni a študovni 

 
 

VII)  Edičná činnosť:  
 

7.1 periodické publikácie:  
• Knihovnícky obzor 1/2009 Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 

verejných knižníc okresu Galanta. Zost. Ivana Gálusová 

• Knihovnícky obzor 2/2009 Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta. Zost. Ivana Gálusová 

7.2 neperiodické publikácie:  
• Okres Galanta v tlači. Neperiodické dokumenty. R. 2006. – Regionálna 

bibliografia.  

• Pavel Dvořák – Výberová personálna bibliografia  – 2. dopl.   

• 40 rokov Vlastivedného múzea v Galante- Regionálny bibliografia 

• Sándor Petőfi – bibliografický leták  
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• Felix Mendelssohn-Bartholdy – bg leták(zost. p. Fajnorová) 

• Pavol Ország Hviezdoslav – bg leták (zost. p. Fajnorová) 

• Ernest Hemingway – bg leták (zost. Bc.Kontárová) 

• Margita Figuli – bg leták (zost. p. Fajnorová) 

 
VII. METODICKÁ A PRIESKUMNÁ ČINNOSŤ 

 
Činnosť úseku koordinácie a metodiky knižnice v uplynulom roku vychádzala z plánu 

práce na rok 2009. Zabezpečované boli aj iné úlohy vyplývajúce z potrieb knižnice, 
ktoré boli plnené podľa príkazu riaditeľa. 

 
1) Štatistická a rozborová činnosť: 

• Koordinácia činností zameraná na zabezpečenie rozoslania, zberu a spracovania 
Ročných výkazov o knižnici za rok 2008  

• Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti so spracovaním Ročných výkazov 
o knižnici za rok 2008, oprava a doplnenie údajov vo výkazoch za všetky 
spravodajské jednotky galantského regiónu 

• Spracovanie štatistických údajov za 33 spravodajských jednotiek v rámci 
galantského regiónu, pre 23 spravodajských jednotiek aj zabezpečenie registrácie 
štatistických údajov v systéme KEŠKULT (MK SR) 

• Spracovanie údajov pre Štatistický úrad SR v Trnave 

• Dotazník k ročnej aktualizácii údajov o knižnici pre CVTI SR 

• Spolupráca pri vypracovaní Rozboru činnosti Galantskej knižnice za rok 2008 

• Spolupráca pri vypracovaní Plánu činnosti Galantskej knižnice na rok 2009 

 

2) Metodická činnosť 

V rámci metodickej činnosti boli poskytované v rámci galantského regiónu 
pracovníkom obecných knižníc a ich zriaďovateľov poradenské služby, za účelom 
dodržiavania štandardov odbornej knižničnej činnosti v súlade s platnou legislatívou. 
Knižnice a ich zriaďovatelia boli informovaní o možnostiach získať finančné prostriedky 
pre obecnú knižnicu v rámci Grantového systému MK SR.  

• Metodické návštevy  32 

• Konzultácie  73 

• Porada pre knihovníkov obecných knižníc  1 

• Edičná činnosť  2 

• BIS (elektronická forma) 28 
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3) Činnosť v oblasti tvorby databázy Galantskej knižnice 
1. Regionálne články 

- Monitoring novín a časopisov  331 kusov 
(Pravda, Rodina a škola, Slovenka, Seredské novinky) 

- Záznamy regionálnych článkov  148 záznamov 

2. Databáza fondu Galantskej knižnice 

Do systému vložených 7.835 exemplárov 

 

4) Iná činnosť:  
• Spracovanie metodických materiálov pre knihovníkov verejných knižníc okresu 

Galanta (viď edičná a propagačná činnosť) 

• Vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci Grantového systému MK SR na 
rok 2010 – program 2 – Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 

• Podprogram 2.1 – Ochrana fondu a majetku knižnice 

• Podprogram 2.5 – Nákup knižničného fondu 

• Aktualizácia a dopĺňanie údajov na webovej stránke knižnice 
www.galantskakniznica.sk 

• Spolupráca s odd. bibliografie a informácií pri doplňovaní fondu regionálnej 
literatúry 

• Zastupovanie v čitárni a študovni a v oddelení pre deti a mládež 

• Účasť na poradách, seminároch, školeniach – 7x 

 
 

VIII. VZDELÁVACIE A KULTÚRNE PODUJATIA 
 

(dátum, názov, miesto konania, stručné zhodnotenie najdôležitejších podujatí) 
o 27.marca a 16. decembra 2009 - Galantská knižnica pripravila z príležitosti 160. 

výročia úmrtia básnika Sándora Petőfiho dve podujatia. V marci sme zorganizovali 
poetické pásmo pre deti MŠ s vyuč. jaz. maďarským v klubovni GK. Život a dielo 
básnika deťom priblížila naša čitateľka z Domova dôchodcov Patria. Spoločne 
recitovali a spievali jeho zhudobnené básne. V decembri sme v čitárni GK pripravili 
poetické pásmo pre dospelých čitateľov, ktoré uvádzala a recitovala moderátorka 
a redaktorka Slovenského rozhlasu - Rádio Patria, Eleonóra Bodri. Účastníci 
podujatia sa aktívne zapojili do recitácie básní, a spevu, ktoré im moderátorka 
pripravila. Koncom roka v nedeľnom menu- Rádio Patria bol odvysielaný záznam 
z uvedeného podujatia. 

o 04. júl. 2009 – Galantská knižnica v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom 
v Galante zorganizovala nultý ročník Divadla na nádvorí, ktoré sa uskutočnilo na 
nádvorí Neogotického kaštieľa v Galante. Ako prvé sme oslovili Túlavé divadlo 
z Bratislavy, ktoré sa predstavilo s veselou verziou Shakespearovej tragédie J.Nvotu: 
„Hamlet, alebo nález lepky„. Hra bola uvedená na mnohých festivaloch doma  
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i v zahraničí. Galantské publikum ocenilo výkony hercov, ako aj spontánny spôsob 
obsadenia role z radov publika. Diváci nešetrili potleskom a výborne sa bavili. 
Podujatie malo dobrú odozvu, preto sme sa rozhodli pokračovať ďalším ročníkom. 

o 21. septembra 2009 - Stretnutie so spisovateľom a dramaturgom STV Bratislava 
Romanom Bratom zorganizovala Galantská knižnica z podnetu záujmu detí o jeho 
tvorbu. Detskému čitateľovi je Roman Brat blízky aj preto, lebo väčšina jeho diel sa 
týka školskej tematiky a vyjadruje sa v nich školským slangom. Stretnutia sme 
zorganizovali dve a to v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante a boli určené 
pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ z Galanty a Sládkovičova. Deti boli veľmi aktívne 
a mali pripravené množstvo otázok. Spisovateľ deti prekvapil aj prečítaním úryvkov 
z  pripravovanej knihy Mordovisko. Pedagógovia tohto mladého autora nepoznali, 
lebo zatiaľ nie je v učebných osnovách. Boli vďační, že mali možnosť touto formou 
spoznať zaujímavého autora detskej literatúry. 

o 23.septembra 2009 - Galantská knižnica pre milovníkov vážnej hudby aj v tomto 
roku zorganizovala v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante hudobné soirée. 
V tomto roku bolo venované tvorbe Felixa Mendelssona Bartholdyho. Život a dielo 
skladateľa priblížil riaditeľ ZUŠ J. Haydna Mgr. Ladislav Maťašovský .Hudobné diela 
skladateľa odzneli v podaní Galantského tria Plus v nádherných dobových 
kostýmoch. Teší nás, že pre obyvateľov Galanty sa stalo každoročne organizované 
hudobné soirée príťažlivými a obľúbenými. 

Na podujatia, ktoré organizovala Galantská knižnica bola prizvaná aj Regionálna 
televízia Krea, Regionálna televízia Centrál ako aj Slovenský rozhlas Regina a Patria 
Bratislava, ktorá vo svojich programoch odvysielala reportáže z našich podujatí. Teší 
nás aj to, že účastníci našich podujatí sa pochvalne vyjadrili uskutočnených podujatiach 
aj v Galantských novinách ako aj regionálnom časopise Obzor.  

 
V roku 2008 Galantská knižnica zrealizovala vzdelávacie a kultúrne podujatia tak 

pre deti a mládež, ako aj 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.   

 
 Počet podujatí Počet zúčastnených osôb 

2006 170  2 557 
2007 174 2 234 
2008 219 2 980 
2009 202 3 228 
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Preh ľad po čtu podujatí  
za roky 2005 - 2008   

170 174
219 202

0

50

100

150

200

250

r.2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009

Počet podujatí

Lineární (Po čet
podujatí)

 
 

2 557
2 234

2 980
3 228

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

r. 2006 r.2007 r.2008 r. 2009

Počet zúčastnených osôb

 
 

 
Podrobný prehľad  vzdelávacích a kultúrnych podujatí 
 

Galantská knižnica v roku 2009 zrealizovala 202 vzdelávacích a kultúrnych podujatí, 
ktorých sa celkom zúčastnilo 3228 osôb. V tejto oblasti činnosti knižnice sú zarátané aj 
výstavy výtvarných prác detí z podujatí, výstavy kníh k podujatiam pre deti, mládež 
a dospelých čitateľov, ako aj nástenky k aktuálnym kultúrnym a spoločenským 
udalostiam, výročiam spisovateľov. Počet účastníkov sme do vyhodnotenia nezahrnuli-  
 
neuvádzali. Z celkového počtu podujatí sa uskutočnilo  46 informatických príprav 
a exkurzii pre ZŠ, ŠZŠ a študentov v počte 959 návštevníkov. 
 
Január 
15. január:  Tvorivé dielne – Hviezdna obloha - literárno-výtvarné popoludnie - l5 detí, 

Odd. pre deti a mládež / 
20. január:  Tvorivé dielne – Hviezdna obloha - literárno-výtvarné popoludnie - 12 detí 

Odd. pre deti a mládež  
 
Február 
9. február: Tvorivé dielne – Valentínske prekvapenia - 6 detí. Odd. pre deti mládež  
1l. február: Tvorivé dielne – Valentínske prekvapenia - 8 detí , Odd. pre deti a mládež  
12. február: Tvorivé dielne – Valentínske prekvapenia - 7 deti , Odd. pre deti a mládež  
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l7. február: Tvorivé dielne-  zhotovenie drobných darčekových predmetov pre svojich 

blízkych podľa knižnej predlohy - 8 detí, Oddelenie pre deti mládež 
l9. február: Tvorivé dielne -  zhotovenie drobných darčekových predmetov pre svojich 

blízkych podľa knižnej predlohy - 7 detí, Oddelenie pre deti a mládež 
23. februára: Danka a Janka - Literárne pásmo z tvorby Márie Ďuríčkovej venované 

k 90. výročiu jej narodenia spojené s výstavkou výtvarných prác  
a prezentáciou kníh - 42 detí, Školský klub detí - ZŠ SNP Galanta Školská 
knižnica / 

24. februára: Danka a Janka - Literárne pásmo z tvorby  Márie Ďuríčkovej venované 
k 90. výročiu jej narodenia spojené s výstavkou výtvarných prác 
a prezentáciou kníh -  43 detí  ZŠ Štefánikova Galanta – klubovňa 
Galantskej knižnice 

 
Marec 
03. marca :  Tvorivé dielne - Moja obľúbená rozprávková postava – literárno-výtvarné 

dopoludnie - 19 detí, Oddelenie pre deti a mládež - MŠ maď.Galanta  
11. marca: O kráľovnej Žofii a všeličom inom – prednáška Pavla Dvořáka 

spojená s premietaním filmu Stratený hrob kráľovnej Žofie, autogramiáda 
spojená s predajom kníh - 60 účastníkov, bábková sála MsKS Galanta  

l2. marca: Rozprávkové popoludnie -Hlasné čítanie pre deti ZŠ SNP školský klub 
Galanta -28 detí , Odd. pre deti a mládež 

l7. marca: Významné ženy rodu Esterházyovcov - prednáška Dr. Anny Jónásovej – 
výsledky trojročného literárno-historického výskumu - 70 študentov 
Gymnázia J. Matušku Galanta, Renesančný kaštieľ  

23. marca:  Zahájenie vedomostného kvízu „ Čo vieš o knižnici „ 
23. marca: Premietanie rozprávok pre deti MŠ Galanta - 19 detí, Odd. pre deti 

a mládež / 
23. marca : Čítanie knihy a premietanie DVD o Galante ZŠ Gejzu Dusíka - l7 detí, Odd. 

pre deti a mládež/ 
24. marca:  Danka a Janka – literárne pásmo z tvorby Márie Ďuríčkovej venované  

k 90. výr. jej narodenia - 42 detí ZŠ G. Dusíka , klubovňa  
24. marca :  Tvorivé dielne- výroba Veľkonočnej výzdoby 24 detí ŠKD  ZŠ SNP Galanta 
24. marca: Rozprávkové popoludnie -hlasné čítanie pre deti ZŠ Špeciálna - 32 detí  

Odd. pre deti a mládež 
25. marca: Prezentácia zvukových kníh pre obyvateľov Ústavu služieb a domova 

dôchodcov Patria Galanta / klubovňa DD Patria / prezentácia bola 
predvedená obyvateľom a zdravotníckemu personálu, počet účastníkov 22 

25. marca: Rozprávkové popoludnie -hlasné čítanie pre deti ZŠ Štefánika - 48 detí , I. 
a IV. roč., Odd. pre deti a mládež/ 

26. marca: Rozprávkové popoludnie - hlasné čítanie pre deti MŠ Galanta - 32 detí, 
Odd. pre deti a mládež 

26. marca: Rozprávkové popoludnie- hlasné čítanie pre deti Galanta ZŠ V. Mača - 41 
detí Odd. pre deti a mládež 

27. marca: Spomienka na diela básnika Sándora Petőfiho pri príležitosti l60. výr. 
úmrtia - poetické pásmo. - 25 deti MŠ s vyuč. jazykom maď., klubovňa  

3l. marca:  Tvorivé dielne – výroba záložiek do knihy s logom GK - ZŠ Špeciálna – 25 
detí 
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Apríl 
03. apríl:  Večer s Andersenom – medzinárodné podujatie na podporu detského 

čítania -  hlasné čítanie z rozprávok H.CH. Andersena , kreslenie, tvorivé 
dielne, hlasné čítanie, prezentácia kníh vydavateľstva Slovart, súťaže 
o pekné ceny od sponzorov - 25 detí, Oddelenie pre deti mládež  

03. apríl: Bábkové divadlo: O psíčkovi a mačičke, ktoré malo veľký úspech ,deti boli 
do hry aktívne zapojené - 70 detí ZŠ 

07. apríla: Čo vieš o knižnici - vyhodnotenie vedomostného kvízu, ktorý bol určený 
pre deti od l0-l5 rokov a zameraný na otázky týkajúce sa knižnice 
a orientácie čitateľov  vo fonde- záver diplom, cena - 27 detí, Odd. pre 
deti a mládež  

l7. apríl:  Popoludnie v knižnici - hlasné čítanie, recitácia a spev , výber poézie, 
ktorá bola zhudobnená - 41 detí ZŠ Štefánika, klubovňa GK  

20. apríl:  Vyhlásenie súťaže Kráľa detských čitateľov, popoludnie s knihou hlasné 
čítanie - 44 detí ,Školská knižnica ZŠ SNP 

21. apríl:  Danka a Janka – literárne pásmo z tvorby Márie Ďuríčkovej venované  
90.výročiu jej narodenia - 38 detí , ZŠ G. Dusíka , klubovňa GK  

 
Máj 
06.máj: Tvorivé dielne – výroba prekvapení pre mamičky z príležitosti Dňa matiek 

/14 detí, Odd. pre deti a mládež / 
07.máj:  Tvorivé dielne – výroba prekvapení pre mamičky z príležitosti Dňa matiek, 

15 detí , Odd. pre deti a mládež / 
12. máj : Danka a Janka - Literárne pásmo z tvorby Márie Ďuríčkovej venované 

k 90. výročiu narodenia - 38 detí ZŠ G. Dusíka  
18. máj : Poetické pásmo k l60. výročia narodenia P.O Hviezdoslava uvádzal 

a recitoval Juraj Sarvaš - 77 študentov Gymnázia J. Matúšku v Galante, 
Renesančný kaštieľ Galanta 

l9.máj : Poetické pásmo k l60. výročia narodenia P.O Hviezdoslava uvádzal 
a recitoval Juraj Sarvaš - 75 študentov SOŠ a S v Galante, Renesančný 
kaštieľ Galanta 

20.máj: Drogy, drogy ,drogy  .... beseda spojená s prezentáciou kníh k danej 
problematike, výtvarné stvárnenie drogovej problematiky - 37 študentov 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante 

21.máj: Drogy, drogy ,drogy  .... beseda spojená s prezentáciou kníh k danej 
problematike, výtvarné stvárnenie drogovej problematiky - 38 študentov 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb v  Galante, klubovňa GK/ 

2l.máj:  Rozprávkové popoludnie - hlasné čítanie pre deti MŠ Sever Galanta - 22 
detí Odd. pre deti a mládež  

29. máj : III. ročník cyklu Ženský hlas - Stretnutie s novinárkou a spisovateľkou 
Elenou Ťapajovou - 62 osôb , Renesančný kaštieľ  

                 
Jún 
02.jún:  Deň detí v klubovni – recitácia, spev, tanec, kreslenie, súťaže - 27 detí 

Špeciálnej základnej školy v Galante, klubovňa 
04.jún:   Tvorivé dielne – Deň otcov, výroba darčekov – 8 detí, odd. pre deti 

a mládež  
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09.jún:  Tvorivé dielne – Deň otcov, výroba darčekov – 12 detí, odd. pre deti 

a mládež / 
12.jún:  Život Indiána v minulosti a dnes- prednáška Ladislava Andu spojená s 

výstavkou sošiek, čeleniek a rôznych predmetov s indiánskou tematikou, 
ktoré si sám zhotovil. Podujatie bolo spojené s prezentáciou kníh - 32 detí 
ZŠ Čierny Brod  

22. jún:  Beseda so Sandrou Hulmanovou, ktorá reprezentovala GK ako 
“kráľovná„ na celoslovenskom sneme „Kráľov detských čitateľov 2009„ 
v Trnave . Svojimi dojmami sa podelila s čitateľmi školskej knižnice, 
nechýbala ani hostina, pohostenie a torta od riaditeľa GK. - 28 detí, školská 
knižnica ZŠ SNP 

23. jún:  Tvorivé dielne – maľovanie na kamene - 19 detí, odd. pre deti a mládež 
25.jún:  Drogy, drogy ,drogy  .... beseda spojená s prezentáciu kníh k danej 

problematike, výtvarné stvárnenie drogovej problematiky - 35 študentov 
SOŠaS v Galante, klubovňa GK 

22. -24.jún: Burza kníh 
 
Júl 
04. júl:   Divadelné predstavenie – J. Nvota: „Hamlet, alebo nález lebky,“ veselá 

pouličná verzia slávnej Shakespearovej tragédie v podaní hercov Túlavého 
divadla z Bratislavy podujatie sa uskutočnilo s dobrou odozvou v rámci 
0 ročníka „Divadla na nádvorí „ - 62 osôb, nádvorie neogotického kaštieľa 
v Galante  

07. júl:  Kreslenie na asfalt - Výtvarno-literárna súťaž pre deti v letnom tábore 
Nebojsa - 33 detí , CVČ Letný tábor Nebojsa / 

08.júl:  Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávok na DVD - 7 detí , odd. 
pre deti a mládež  

l3. júl:   Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávok na DVD - 8 detí , odd. 
pre deti a mládež  

l5. júl:   Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávok na DVD - 7 detí , odd. 
pre deti a mládež  

29. júl:   Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávok na DVD - 9 detí , odd. 
pre deti a mládež  

 
August 
05. augusta:  Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávok na DVD - 8 detí , odd. 

pre deti a mládež  
12.augusta: Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávok na DVD - 9 detí , odd. 

pre deti a mládež  
l3.augusta :  Čítanie v tráve – hlasné čítanie rozprávok podľa výberu účastníkov - 14 

detí s rodičmi, Mestský park Galanta – Galantské trhy 
l4. augusta: Čítanie v tráve – hlasné čítanie rozprávok podľa výberu účastníkov - 15 

detí s rodičmi, Mestský park- Galantské trhy  
19.augusta: Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávok na DVD - 5 detí , odd. 

pre deti a mládež  
26.augusta:  Dobré ráno s rozprávkou – premietanie rozprávok na DVD - 8 detí , odd. 

pre deti a mládež  
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September  
08 .sept.:  Tvorivé dielne – Rozprávkové postavičky-materiál z prírody a z papiera - 8 

detí , odd. pre deti a mládež 
l0. sept.:  Tvorivé dielne – Rozprávkové postavičky-materiál z prírody  a z papiera - 

l5 detí Špeciálna ZŠ , odd. pre deti a mládež  
 21. sept.:  Stretnutie so súčasným slovenským spisovateľom Romanom 

Bratom, podujatie bolo spojené autogramiádou a predajom kníh - 70 detí, 
I. stupeň ZŠ Galanta, Renesančný kaštieľ Galanta 

21 sept.:  Stretnutie so slovenským spisovateľom Romanom Bratom, podujatie bolo 
spojené autogramiádou a predajom kníh - 80 detí, II. stupeň ZŠ Galanta, 
Sládkovičovo, Renesančný kaštieľ Galanta  

23.sept.:  Hudobné soireé spojené s prednáškou  o živote a a tvorbe Felixa 
Mendelssohna Bartholdyho - 80 účastníkov, Renesančný kaštieľ Galanta  

25.sept.: „Čiary, ktoré rozprávajú „ - stretnutie s karikaturistom Kazom Kanalom - 
12 detí Domov sociálnych služieb pre deti a dorast v Galante  

25.sept.: „Čiary, ktoré rozprávajú „ - stretnutie s karikaturistom Kazom Kanalom - 
35 detí, klubovňa GK  

 
Október 
05.októbra :  Kniha, ktorá ma zaujala - hlasné čítanie , úryvok z knihy, stručný obsah - 

20 detí ŠKD - ZŠ SNP, školská knižnica 
l2.októbra:  Kniha, ktorá ma zaujala - hlasné čítanie , úryvok z knihy, stručný obsah - 

24 detí ŠKD - ZŠ SNP, školská knižnica  
l9.októbra:  Kniha, ktorá ma zaujala - hlasné čítanie , úryvok z knihy, stručný obsah - 

23 detí ŠKD - ZŠ SNP, školská knižnica  
27.október:  Stretnutie s regionálnym básnikom a spisovateľom Karolom Fellingerom, 

ktorý na záver deti prekvapil a daroval im knihy z vlastnej tvorby - 42 detí 
ZŠ s vyuč. jazykom maď., klubovňa GK 

30. októbra:  III. ročník cyklu Ženský hlas - Stretnutie s poetkou Beátou Vargovou-  
Kuracinovou - 66 osôb, Renesančný kaštieľ  
 

November 
09. nov.:  Kniha, ktorá ma zaujala - hlasné čítanie, úryvok z knihy, stručný obsah - 

24 detí, ŠKD - ZŠ SNP, školská knižnica  
09. - 13. nov.: Burza kníh 
24. nov.  Tvorivé dielne – príprava adventných kalendárov podľa knižnej predlohy - 

l7 detí MŠ , odd. pre deti a mládež 
26. nov.: Tvorivé dielne - príprava adventných kalendárov podľa knižnej predlohy- 

20 detí ŠKD ZŠ Gejzu Dusíka odd. pre deti a mládež  
30. nov.:  Kniha, ktorá ma zaujala - hlasné čítanie, úryvok z knihy, stručný obsah - 

23 detí, ŠK - ZŠ SNP, školská knižnica  
 
December 
07. dec.:  Kniha, ktorá ma zaujala - hlasné čítanie , úryvok z knihy, stručný obsah - 

26 detí ŠKD - ZŠ SNP, školská knižnica  
l0.dec.:  Tvorivé dielne – príprava vianočných ozdôb - l5 detí MŠ, odd. pre deti 

a mládež 
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l6. dec.:  Poetické pásmo k l60. výročiu úmrtia básnika Sándora Petőfiho, uvádzala 

a recitovala Eleonóra Bodri , moderátorka Slovenského rozhlasu Rádio 
Patria.  
Podujatie malo dobrú odozvu, účastníci podujatia sa aktívne zapojili nielen 
recitáciou, ale aj spevom. - 32 osôb, čitáreň GK  

                   = 79 podujatí,    2 269 návštevníkov 

Výstavy 

Výstava kníh Márie Ďuríčkovej 
Výstava  kníh H. Ch. Andersena 
Výstava kníh vydavateľstva Slovart 
Výstava kníh Pavla O. Hviezdoslava 
Výstava kníh Karola Fellingera 
Výstava kníh Sándora Petőfiho 
Výstava kníh Romana Brata 
Výstava kníh Beáty Vargovej Kuracinovej 
Výstava kníh – ilustrácie z kníh karikaturistu Kaza Kanalu 
Výstava kníh s protidrogovou tematikou 
Výstava kníh s indiánskou tematikou 
=  l7 výstavných . miest 
 
Výstavky výtvarných prác detí z podujatí 
= 12 výstavných miest 
Výstavky prác z tvorivých dielní 
= 23 
Nástenky k aktuálnym kultúrnym a spoločenským podujatiam, výročiam spisovateľov 
= 24 
Výstava fotografií – 1 
Výstava „ Čiary, ktoré rozprávajú „ – karikatúry Kaza Kanalu  -2 
35 informatívnych príprav / MO / -  762 detí   / ZŠ, ŠZŠ, MŠ –Galanta, Čierny Brod, 
Pusté Úľany / 
11 informatívnych príprav / OD/  -   198  študentov  
 Spolu: 202 podujatí , 3228  návštevníkov           
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IX. AUTOMATIZÁCIA A MECHANIZÁCIA PRACOVNÝCH 
POSTUPOV 

V hodnotenom období sme 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 ako 
už bolo prv uvedené nám nepodarilo uskutočniť. Knižnica naďalej /až na odd. 
bibliografie/  využíva zastaraný 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 rámci mimorozpočtového financovania sa knižnica uchádzala o prostriedky 

z grantov Ministerstva kultúry SR, dotácie z mesta Galanta, a zahraničné granty.   

Celkovo boli podané 4 žiadosti na dotácie a to konkrétne  

1. Ochrana fondu a majetku knižnice – celkový rozpočet 6.572,40 € 
(198.000,- Sk) – projekt nebol podporený 

2. Nákup knižničného fondu – celkový rozpočet 9.958,17 € (300.000,-Sk) 
– projekt bol podporený vo výške 3 500,- € (105 441,-Sk) 

3. Nadácie „Szülöföld Alap- Budapest“. Nákup knižničného fondu – 
celkový rozpočet 3.319,39 € (100.000,-Sk) – projekt bol podporený vo 
výške 1.826,02 € (55 010,–Sk) 

4. Mesto Galanta – Nákup knižničného fondu - celkový rozpočet 3.319,39 
€ (100.000,-Sk) – projekt bol podporený vo výške    1 000,- €(30 
1256,- Sk) 

• Úspešné granty a dotácie  3 / 75% /. Spolu knižnica získala mimorozpočtové 
prostriedky vo výške 6 326,02,- € (190 575,–Sk) 

 
V hodnotenom období knižnica ďalej 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./ 
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• prácu s handicapovanými, sociálne slabšími a staršími používateľmi knižnice 
v rámci projektu „Humanizácia služieb knižnice“, individuálnym prístupom k ich 
kultúrnym a vzdelávacím potrebám  

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

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

• prispievanie k dialógu medzi kultúrami národa a národnostných menšín formou 
úzkej spolupráce pri rôznych kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích 
podujatí 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 

• 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“  

 
XI. HOSPODÁRENIE KNIŽNICE 

 
Výnosy spolu:  25 606,39 € /7 546 755,51 Sk/ 
Náklady spolu: 242 905,79 € /7 317 779,83 Sk/ 
Rozdiel – zisk: 7 600,60 € /228 975,68 Sk/   
 

Prehľad finančných ukazovateľov za rok 2009 
 

Výdavková časť 
 

Vybrané ukazovatele: 
 

Nákup literatúry 12.119,18 € 365.102,42 Sk 
Noviny a časopisy 3.089,71 € 93.080,60 Sk  

Nákup a spotreba ostat. 
mater. 

6.200,75 € 186.803,79 Sk  

Pohonné hmoty a mazadlá 687,30 € 20. 761,00 Sk  
Spotreba el. energie 1.953,36 € 58.846,92 Sk  

Opravy a údržba 4.904,66 € 147.757,79 Sk  
Nájom a režijné náklady 18.490,77 € 557.052,93 Sk  

Cestovné 576,76 € 17.375,47 Sk  
Odpisy 4.005,60 € 120.672,70 Sk 
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Kapitálové výdavky 
Prehľad obstarania investičného majetku a spôsob jeho financovania 

 
 

V priebehu r. 2009 organizácia obstarala prostriedky od zriaďovateľa, a to:  
 

 1.) Dodávka a montáž plastových okien /výmena kovových okien/ v celkovej 
hodnote 3.562,05 € /107.310,32 Sk/ 
 
Príspevok na činnosť (transfer) 228.060,- € /6 870.535,56 Sk/ 
Vlastné príjmy                              17.050,68 € /513.668,79 Sk/ 
Granty                                              3.500,- € /105.441,- Sk/                                  
Príjmy spolu 248.610,68 € /6 679 137,67,- Sk 
 
Štruktúra vlastných príjmov: 17.050,68 € /513.668,79 Sk/ 
 

Tržby za poskytnuté služby:                                  13.549,68 € /408.197,66 Sk/ 
/ zápisné, poplatky za upomienky, internet, fotokopírovanie / 
 
Kreditné bankové úroky                                             674,98 € /20.333,77 Sk/ 
 

Grant od Mesta Galanta / na nákup kníh /:               1.000 € /30.126 Sk/                       
Grant z Maďarska                                                      1 826,02 € /55.010,68 Sk/ 
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Plán  úloh  na rok 2010 
 

I. Základná charakteristika 

Pri zostavovaní plánu na rok 2010 sme vychádzali z doterajšieho spektra činností 
Galantskej knižnice, s prihliadnutím na Koncepciu rozvoja Galantskej knižnice 
a strategický materiál MK SR – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 
2008-2013. Určujúcim v tomto smere je Zákon č. 183/2000 o knižniciach, ktorý 
definuje postavenie regionálnej knižnice v rámci knižničného systému Slovenskej 
republiky a zároveň stanovuje základný rozsah poskytovania knižnično-informačných 
služieb, a to: 

1. V rámci funkcie mestskej knižnice najmä v oblasti utvárania a sprístupňovania 
univerzálneho knižničného fondu, poskytovaním základných a špeciálnych 
knižnično-informačných služieb, organizovaním kultúrno-vzdelávacích aktivít 

2. V rámci funkcie regionálnej knižnice podľa vymedzenej územnej pôsobnosti 
najmä v oblasti bibliografickej a metodickej činnosti 

Všetky úlohy stanovené v pláne činnosti na rok 2010 vychádzajú zo základného 
poslania univerzálnej verejnej knižnice, ktorým je sústavná podpora vzdelávania 
a rozvoja kultúry v regióne, a to najmä uchovávaním a sprístupňovaním knižničného 
fondu Galantskej knižnice a sprístupňovaním externých informačných zdrojov.  

Už niekoľko rokov patrí medzi prioritné úlohy Galantskej knižnice prechod na 
knižnično-informačný systém KIS3G, ktorý pracuje na báze informačných 
a komunikačných technológií. Toto naše snaženie plánujeme v tomto roku ukončiť 
implementáciou systému a prechodom do plnej prevádzky v oddeleniach knižnično-
informačných služieb a knižnično-informačných fondov.  
 
II.  Plán  úloh  na rok 2010 

Plán činnosti na rok 2010 odzrkadľuje základné úlohy a ciele Galantskej knižnice, 
ktorá pôsobí v meste Galanta ako jediná verejná knižnica, a preto musí zohľadňovať 
potreby a požiadavky všetkých kategórií používateľov. Zároveň stanovuje aj úlohy 
regionálnej knižnice, ktoré vyplývajú zo Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, a to 
najmä v oblasti bibliografickej a metodickej činnosti. Predkladaný materiál je zostavený 
na základe výsledkov knižnice za rok 2009.  

Najdôležitejšou úlohou v roku 2010 bude prechod na nový knižnično-informačný 
systém (ďalej KIS) Virtua. Prechod na nový KIS bol plánovaný už v predchádzajúcich 
rokoch. Nakoľko z dôvodu nekompatibility systému Smartlib nebolo možné vykonať 
konverziu fondu Galantskej knižnice do nového KIS, ktorú mala vykonať Slovenská 
národná knižnica, vedenie Galantskej knižnice prijalo rozhodnutie, že spracovanie fondu 
Galantskej knižnice do KIS VIRTUA bude zrealizované ručným vkladaním dát do 
systému VIRTUA. Výhodou tohto spôsobu prenosu dát je, že zabezpečí korektnosť 
prenášaných údajov. Na druhej strane je však veľmi náročný z hľadiska personálneho 
zabezpečenia. V súčasnosti zabezpečuje túto úlohu 5 pracovníčok knižnice. Predpoklad 
ukončenia prenosu dát do nového KIS je do 30.06.2010.   

I napriek tomu, že táto skutočnosť aj v r. 2010 ovplyvní činnosť knižnice (hlavne 
počet kultúrno-výchovných a kultúrno-spoločenských podujatí, metodickú 
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a bibliografickú činnosť), implementácia systému, ktorá je plánovaná na jún 2010, 
bude predstavovať v konečnom dôsledku prínos a modernizáciu v oblasti poskytovania 
knižnično-informačných služieb nie len pre používateľov, ale aj pre pracovníkov 
knižnice. Základné knižnično-informačné služby budú poskytované aj naďalej bez 
obmedzenia, nakoľko našou snahou bude vytvoriť podmienky, aby používatelia 
knižnice nepocítili dopady personálnych zmien na kvalite poskytovaných služieb. 

 

1. Riadenie a správa 
 
1.1 Koncepčná, plánovacia a organizačná činnosť 

1.1.1 Hlavnú pozornosť venovať koordinácii činností v súvislosti 
s implementáciou knižnično-informačného systému Virtua 
T: priebežne 
Z: Mgr. Polák 
 

1.1.2 Veľkú pozornosť venovať implementácii knižnično-informačného systému 
VIRTUA, koordinácii činností pri tvorbe databázy Galantskej knižnice 
T: priebežne 
Z: Mgr. Polák 
 

1.2 Operatívne riadenie 

1.2.1 Riešenie nepredvídateľných problémov a závad 
T: priebežne 
Z: Mgr. Polák 

 
1.3 Správa majetku a údržba budov 

 

1.3.1 Správu majetku vykonávať v súlade s nariadeniami TTSK 
T: trvalý 
Z: Ing. Kuruczová 

 
1.3.2 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu elektrických zariadení, hasiacich prístrojov 

a hydrantov 
T: november 2010 
Z: Mgr. Polák 
 

1.3.3 V prípade úspešnosti projektu v rámci Grantového systému MK SR 
zabezpečiť výmenu dverí za bezpečnostné, protipožiarne dvere 
T: do  31. decembra 2010 
Z: Mgr. Polák 

 
1.3.4 Dokončenie rekonštrukcie interiérového vybavenia čitárne. 

T: do 31. decembra 2010  
Z: Mgr. Polák 

 
1.4 Odborný rast a účasť pracovníkov na riadení  
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1.4.1 Školenia, semináre a porady zamerané na aktuálne informácie z oblasti 
knihovníctva, ekonomiky, personalistiky 
T: trvalý 
Z: Mgr. Polák 
 

1.4.2 Absolvovanie potrebných opakovaných školení a vykonanie akceptačných 
testov v súvislosti s implementáciou systému VIRTUA 
T: podľa potreby 
Z: Mgr. Polák 
 

1.4.3 Ďalšie doplňovanie vzdelania štúdiom na VŠ u 3 zamestnancov 
T: trvalý 
Z: Mgr. Polák 
 

1.5 Získavanie finančných prostriedkov z grantov a iných zdrojov  
 

1.5.1 Vyhľadávanie a využívanie možností mimorozpočtového financovania 
v súlade s Koncepciou rozvoja Galantskej knižnice (Grantový systém MK 
SR, dotácie Mesta Galanta, zahraničné granty a dotácie) 
T: trvalý 
Z:  Mgr. Polák 

 
 

2 Akvizičná činnosť, spracovanie a ochrana dokumentov 
 

2.2 Hlavné úlohy 
 

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov zabezpečuje doplňovanie a následné 
akvizičné a katalogizačné spracovanie fondu knižnice, jeho obnovu a ochranu. Hlavná 
činnosť úseku je zabezpečovaná automatizovane. Aj v roku 2010 bude prioritnou 
úlohou prechod na KIS VIRTUA a to tvorbou databázy Galantskej knižnice, ako aj 
spracovaním nových prírastkov.  

Hlavnou úlohou oddelenia bude aj zabezpečenie vyradenia opotrebovaných, 
nedobytných, duplicitných a stratených dokumentov. Pri tejto úlohe vychádzame zo 
skutočnosti, že Galantská knižnica plní úlohu verejnej univerzálnej knižnice, preto je 
nevyhnutné, aby fond tvorili okrem klasických diel len tituly aktuálne, žiadané 
používateľmi. Táto úloha nevyhnutne vyžaduje, aby fond knižnice bol sústavne 
obnovovaný a teda tituly, o ktoré čitatelia nemajú záujem alebo sú z obsahového 
hľadiska zastaralé, boli z fondu vyradené. 

 

2.2  Akvizícia 
 

2.2.1 V súčinnosti s akvizičnou komisiou zabezpečiť pravidelné doplňovanie 
fondov výberom vhodných titulov podľa záujmu používateľov 
T: trvalý 
Z: Kosinszká 
 

2.2.2 Spolupracovať pri zavádzaní KIS VIRTUA 
T: priebežne 
Z: Kosinszká, Bedečová 
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2.2.3 Vyhľadávať možnosti na získanie finančných prostriedkov na nákup 

knižničného fondu prostredníctvom grantov a dotácií, spracovanie 
projektov a žiadostí 
T: trvalý 
Z: Gálusová, Kosinszká,  

 
2.3 Evidencia a katalogizácia 

 

2.3.1 Zabezpečiť spracovanie nových prírastkov v súlade s Vyhláškou MK SR č. 
421/2003 Z. z. 
T: priebežne 
Z: Kosinszká 

 
2.3.2 Zabezpečiť odborné vyradenie opotrebovaných, duplicitných, 

nedobytných a stratených titulov z fondu knižnice v súlade s Vyhláškou 
MK SR č. 421/2003 Z. z. 
T: podľa potreby  
Z:  Kosinszká  

 
2.3.3 Spracovať podklady a analýzy o stave fondu Galantskej knižnice 

T: priebežne 
Z:  Kosinszká 

 
2.4 Ochrana a revízia 

 

2.4.1 Zabezpečiť označenie nových titulov určených pre výpožičné oddelenie 
pre dospelých bezpečnostnými nálepkami 
T: priebežne 
Z:  Kosinszká, Jamrišková, Bedečová   

 

3 Knižnično-informačné služby  

3.1 Hlavné úlohy 
 

Prioritnými úlohami úseku knižnično-informačných služieb sú naďalej hlavne úlohy, 
ktoré vychádzajú zo Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, a to: 

1. sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane knižničných 
dokumentov miestneho významu 

2. poskytovanie základných knižnično-informačných služieb a špeciálnych 
knižnično-informačných služieb, vrátane prístupu k vonkajším informačným 
zdrojom 

3. uskutočňovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít 
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Galantská knižnica zabezpečuje poskytovanie týchto služieb prostredníctvom svojich 
pracovísk: 

� oddelenie beletrie a náučnej literatúry pre dospelých 

� oddelenie pre deti a mládež 

� čitáreň a študovňa 

� pobočka ZŠ SNP na Sídlisku SNP 

� pobočka v Domove dôchodcov PATRIA v Galante 

 
3.2 Výpožičné služby 
 

3.2.1 Výpožičky 
Absenčné a prezenčné výpožičky v počte:  164.000 

na 1 obyvateľa: 10,32 

3.2.2 Používatelia a návštevníci 
Počet zaregistrovaných používateľov: 2.950 

% z počtu obyvateľov: 18,30 
z toho deti do 15 rokov :  1.100 
Počet návštevníkov: 47.500 

 
3.3 Referenčné služby 

3.3.1 Galantská knižnica poskytuje referenčné služby klasickým spôsobom 
prostredníctvom jednotlivých oddelení knižnično-informačných služieb. 
Predpokladáme, že tak ako po minulé roky, bude práve tento typ 
referenčných služieb dominovať i v roku 2010  

T: podľa požiadaviek používateľov 
Z: pracovníci úseku knižnično-informačných služieb 

 
3.3.2 Postupne narastá aj požiadavka zo strany používateľov na poskytovanie 

referenčných služieb digitálnou formou. Digitálne referenčné služby poskytuje 
oddelenie čitárne a študovne Galantskej knižnice a úsek koordinácie 
a metodiky prostredníctvom webovej stránky www.galantskakniznica.sk. 
V súčasnosti sú však poskytované len asynchrónne digitálne referencie 
prostredníctvom e-mailu. Vzhľadom na personálne a technické vybavenie 
knižnice nepredpokladáme v blízkej budúcnosti zavedenie synchrónnych 
digitálnych referenčných služieb. V súvislosti so zavádzaním nového KIS 
VIRTUA predpokladáme, že v budúcnosti bude možné rozšíriť predmetné 
služby o rôzne formuláre, žiadanky a pod.  

T: priebežne 
Z: Bc. Pethő, Gálusová 
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4 Bibliografická činnosť 

4.1 Hlavné úlohy 

Bibliografickú činnosť zabezpečuje oddelenie bibliografie a informácií. K prioritným 
úlohám naďalej patrí získavanie a odborné spracovanie regionálnej literatúry, 
vytváranie bibliografických a faktografických databáz, poskytovanie špeciálnych služieb 
(spracovanie rešerší a zabezpečovanie edičnej činnosti). 

 
4.2 Koordinácia bibliografickej činnosti 

4.2.1 Získavanie, spracúvanie a sprístupňovanie fondu regionálnej literatúry, 
spracovanie bibliografickej a faktografickej databázy 

T: priebežne 
Z: Fajnorová, Bc. Kontárová 

 
4.2.2 Budovanie fondu knihovníckej literatúry 

T: priebežne  
Z: Bc. Kontárová, Fajnorová 

 
4.2.3 Budovanie sekundárneho informačného aparátu (katalógy, kartotéky, 

elektronická databáza) 
T: priebežne 
Z: Fajnorová, Bc. Kontárová 

 
4.2.4 Edičná činnosť – bibliografie a bibliografické letáky, edičná a propagačná 

činnosť  
T: podľa plánov bibliografickej činnosti /Fotoklub Galanta – 35 výr. 

vzniku, Ochrana prírody v okr. Galanta – bibliografia, biliograf. Letáky 
podľa potreby/ 

Z: Fajnorová, Bc. Kontárová 
 

4.2.5 Spracovanie rešerší s regionálnou tematikou 
T: podľa požiadaviek používateľov 
Z: Fajnorová, Bc. Kontárová  

 
4.2.6 Poskytovanie bibliografických a faktografických služieb 

T: podľa požiadaviek používateľov 
Z: Fajnorová, Bc. Kontárová 

 
4.2.7 Monitoring tlače – regionálne články (celoslovenské a regionálne časopisy) 

T: priebežne 
Z: Fajnorová, Bedečová, Bc. Pethő, Gálusová, Bc. Kontárová 

 
4.2.8 Elektronická databáza regionálnych článkov – vkladanie do systému Virtua 

T: priebežne 
Z: Fajnorová, Bedečová, Gálusová, Bc. Kontárová  
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5 Koordinačná a metodická činnosť 

5.1 Hlavné úlohy 

Medzi prioritné úlohy úseku koordinácie a metodiky bude aj naďalej patriť prioritné 
zabezpečovanie metodickej pomoci a poradenských služieb obecným knižniciam a ich 
zriaďovateľom v rámci okresu Galanta, spracúvanie štatistiky a zabezpečovanie 
rozborovej činnosti. V rámci edičnej činnosti bude zabezpečované vydávanie 
metodických materiálov pre knihovníkov verejných knižníc. V rámci metodickej činnosti 
budú poskytované poradenské služby za účelom zabezpečenia dodržiavania štandardov 
knižničnej práce v súlade s platnou legislatívou.  

V roku 2010 bude činnosť oddelenia ovplyvnená pripravovaným prechodom na KIS 
VIRTUA. Pracovníčka oddelenia bude časť svojej pracovnej činnosti venovať tvorbe 
databázy v KIS VIRTUA. Zároveň budú plnené aj ďalšie úlohy podľa príkazu riaditeľa 
a spolupráca s oddelením bibliografie a informácií pri monitoringu tlače a tvorbe 
elektronickej databázy regionálnych článkov v KIS VIRTUA. 
 

5.2 Metodická a poradenská činnosť verejným a iným knižniciam 

5.2.1 Koordinácia činností na zabezpečenie rozoslania a zberu Ročného výkazu 
o knižnici za rok 2009 (KULT) MK SR 10-01, urgencie nevrátených výkazov 

T: január, február 
Z: Gálusová 

5.2.2 Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti so spracovaním Ročných 
výkazov o knižnici za rok 2009 (KULT) MK SR 10-01 spravodajským 
jednotkám v rámci galantského regiónu 

T: január, február 
Z: Gálusová 

5.2.3 Kontrola výkazov, zabezpečenie opravy nesprávnych údajov, doplnenie 
chýbajúcich údajov 

T: január, február 
Z: Gálusová 

5.2.4 Spracovanie Ročných výkazov o knižnici za rok 2009 (KULT) MK SR 10-01 
v klasickej aj elektronickej podobe (KEŠKULT), vypracovanie sumárov 
(Galantská knižnica, mestské knižnice, obecné knižnice s profesionálnym 
pracovníkom, obecné knižnice s neprofesionálnym pracovníkom, sumárny 
výkaz za región Galanta), komentár k ročným výkazom 

T: február 
Z: Gálusová 

5.2.5 Spracovanie štatistických údajov, dotazníkov, analýz na základe požiadaviek 
riaditeľa knižnice, zriaďovateľa, štatistického úradu, Slovenskej národnej 
knižnice, Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a pod. 

T: podľa požiadaviek 
Z: Gálusová 
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5.2.6 Koordinácia činností na zabezpečenie rozoslania Ročného výkazu o knižnici za 
rok 2010 (KULT) MK SR 10-01 

T: december 
Z: Gálusová 

5.3 Metodická činnosť 
5.3.1 Poskytovanie permanentných a komplexných poradenských služieb 

obecným knižniciam a ich zriaďovateľom v rámci galantského regiónu za 
účelom dodržiavania štandardov knižničnej práce v súlade s platnou 
legislatívou 

T: priebežne 
Z: Gálusová 

5.3.2 Vypracovanie a pripomienkovanie koncepčných materiálov, rozborov a plánov 
činnosti 

T: podľa potreby 
Z: Gálusová 

5.3.3 Organizovanie pravidelných porád knihovníkov verejných knižníc okresu 
Galanta, účasť na poradách, seminároch a školeniach 

T: podľa potreby 
Z: Gálusová 

5.3.4 V rámci edičnej činnosti zabezpečiť obsahové a grafické spracovanie 
metodických materiálov (p. 6 – edičná a propagačná činnosť) 

T: podľa potreby 
Z: Gálusová 

5.3.5 Spolupodieľanie sa na tvorbe bázy dát Galantskej knižnice v KIS VIRTUA 
T: priebežne 
Z: Gálusová 

 
 

6  Edičná a propagačná činnosť 

6.1 Hlavné úlohy 

Vydané budú bibliografie, bibliografické letáky a metodické materiály. V rámci 
propagačnej činnosti budú vydané aj informačné letáky, ktorých úlohou je informovať 
verejnosť o poskytovaných službách, zmenách a nových možnostiach využívania fondu 
a služieb knižnice.  
 
6.2 Periodické publikácie 

6.2.1 Okres Galanta v tlači. Neperiodické dokumenty. Rok 2007. – Regionálna 
bibliografia (bibliografia je rozpracovaná – prenos z roku 2009) 

T: december 2010  
Z: Fajnorová 
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6.2.2 Knihovnícky obzor 1/2010. Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta 

T: jún 2010  
Z: Gálusová 

6.2.3 Knihovnícky obzor 2/2010. Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta 

T: december 2010  
Z: Gálusová 

6.2.4 Pod lupou. Časopis literárnych prác detí základných škôl v okrese Galanta  
T: november 2010  
Z: Hajdušeková 

6.3 Neperiodické publikácie a propagačné tlače 

6.3.1 Bibliografické letáky podľa potreby 
T: stály 
Z: Bc. Kontárová, Fajnorová  

6.4 Iné 

6.4.1 Informačné a propagačné materiály a letáky 
T: priebežne 
Z: Mgr. Polák 

6.4.2 Webová stránka knižnice www.galantskakniznica.sk – aktualizácia údajov 
T: priebežne  
Z: Gálusová a pracovníci jednotlivých oddelení 

6.4.3 PPT prezentácia o činnosti Galantskej knižnice využívaná na väčších 
podujatiach organizovaných KJF v Trnave  

T: podľa potreby 
Z: Mgr. Polák 

6.4.4 Články v miestnych periodikách a reportáže súkromnej regionálnej televízie 
KREA  

T: podľa potreby  
Z: Mgr. Polák 
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7  Elektronizácia a informatizácia 

Prioritnou úlohou bude implementácia KIS VIRTUA. Ďalšie úlohy v oblasti 
elektronizácie a informatizácie budú plnené v intenciách postupného rozširovania 
a skvalitňovania služieb, najmä v súvislosti s implementáciou KIS VIRTUA. Po prechode 
na tento KIS bude verejnosti okrem sprístupnenia on-line katalógu ponúknutá možnosť 
využívať prostredníctvom internetu aj ďalšie služby, ako je prolongácia dokumentov, 
rezervovanie dokumentov a pod.  

 

7.1 Implementácia KIS VIRTUA 
T: priebežne  
Z: Mgr. Polák 

7.2 Zabezpečiť priebežné rozširovanie a skvalitňovanie poskytovaných služieb 
v súvislosti s obnovou a modernizáciou technického vybavenia ako aj 
posilňovania využívania elektronických služieb používateľmi 

T: trvalý 
Z: Mgr. Polák 

7.3 Obnova technického vybavenia, ktoré zabezpečuje širokej verejnosti prístup 
k externým informačným zdrojom 

T: priebežne 
Z: Mgr. Polák 
 

8 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť 

8.1 Vzdelávacie podujatia pre verejnosť 

8.1.1 „Ženský hlas“ Literárne pásmo z tvorby Kláry Jarunkovej 
T: február 2010 
Z: Hajdušeková 

8.1.2 Vedomostný kvíz „Ako sa vieš orientovať v knižnici“ 
T: 2.-27. marec 2010 
Z: Hajdušeková 

8.1.3 „Ženský hlas“ stretnutie a beseda s Bibiánou Ondrejkovou – moderátorkou 
STV a autorkou kníh pre deti  

T: marec 2010 
Z: Hajdušeková 

8.1.4 Stretnutie so začínajúcimi autorkami poézie a prózy z nášho regiónu 
T: marec 2010 
Z: Hajdušeková 

8.1.5 Beseda so slovenským prozaikom Petrom Jarošom 
T: apríl 2010 
Z: Hajdušeková  

8.1.6 Poetické pásmo k 70. výročiu úmrtia J.G. Tajovského  
T: máj 2010 
Z: Hajdušeková 
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8.1.7 „Ženský hlas“  - Katarína Veľká – melodráma v podaní Milky Zimkovej 
T: jún  
Z: Hajdušeková 

8.1.8 Divadlo na nádvorí  - Divadelné predstavenie 
T: august 
Z: Hajdušeková  

8.1.9 Život a dielo B. Smetanu.  
T: september 2010 
Z: Hajdušeková 

8.1.10 „Ženský hlas“ Beseda s prozaičkou Janou Bodnárovou  
T: september 2010 
Z: Hajdušeková 

8.1.11 Literárne pásmo  - Z tvorby Márie Rázusovej-Martákovej „Prvý venček Druhý 
venček“ 

T: október 2010 
Z: Hajdušeková 

8.1.12 Poetické pásmo k 190 výročiu narodenia slovenského básnika Andreja 
Sládkoviča 

T: november 2010 
Z: Hajdušeková 

8.1.13 Literárne pásmo z tvorby Pavla Dobšinského „Slovenské rozprávky“ 
T: december 2010 
Z. Hajdušeková  

8.1.14 Informačná výchova pre žiakov základných a stredných škôl v meste Galanta 
T: podľa požiadaviek 
Z: Takáčová 

8.2 Kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť 

8.2.1 Tvorivé dielne – kreslenie  „Moje zimné prázdniny“  
T: 12.január 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.2 Tvorivé dielne – Valentínske prekvapenie 
T: 09.február 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.3 Tvorivé dielne – kreslenie a výstavka prác na tému „Moja obľúbená 
rozprávková postava“ 

T: 02.marec 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.4 Burza kníh 
T: 9.-13.marec 2010  
Z: Hajdušeková 
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8.2.5 Hlasné čítanie „Kniha ktorá ma zaujala“  
T: 15. marec 2010 
Z: Hajdušeková 

8.2.6 Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie na podporu detského čítania 
T: 26.marec 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.7 Tvorivé dielne – Príprava výzdoby na Veľkonočné sviatky 
T: 30. marec 2010 
Z: Hajdušeková 

8.2.8 Vyhodnotenie vedomostného kvízu „Ako sa vieš orientovať v knižnici“ 
T: 7. apríl 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.9 Tvorivé dielne – Pozornosť pre mamičky 
T: 04.máj 2010 
Z: Hajdušeková  

8.2.10 Hlasné čítanie „Kniha ktorá ma zaujala“  
T: 17. máj 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.11 Tvorivé dielna – „Kreslenie na asfalt“ 
T: 01. jún 2010 
Z: Hajdušeková 

8.2.12 Literárna súťaž pre deti zo Špeciálnej Základnej školy v Galante 
T: 01. jún 2010 
Z: Hajdušeková 

8.2.13 Tvorivé dielne – Pozornosť pre otcov „Deň otcov“ 
T: 08. jún 2010 
Z: Hajdušeková  

8.2.14 Tvorivé dielne – kreslenie  „Maľovanie na kamene“  
T: 22. jún 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.15 Beseda „Drogy, drogy, drogy ...“ – podujatie spojené s prezentáciou kníh 
GK k danej problematike  

T: 23. jún 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.16 Kreslenie na asfalt – literárno-výtvarná súťaž pre deti zo Špeciálnej 
základnej školy v Galante 

T: 2. jún 2009  
Z: Hajdušeková 

8.2.17 Tvorivé dielne – pozornosť pre oteckov ku Dňu otcov 
T: 9. jún 2009  
Z: Hajdušeková 
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8.2.18 Dobré ráno s rozprávkou – prázdninové posedenie s rozprávkami 
T: 6. júl 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.19 Dobré ráno s rozprávkou – prázdninové posedenie s rozprávkami 
T: 13. júl 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.20 Beseda „Život Indiána v minulosti a dnes“   
T: 14. júl 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.21 Dobré ráno s rozprávkou – prázdninové posedenie s rozprávkami 
T: 20. júl 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.22 Dobré ráno s rozprávkou – prázdninové posedenie s rozprávkami 
T: 20. júl 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.23 Tvorivé dielne „Kreslenie na asfalt“ – Letný tábor 
T: 21. júl 2009 
Z: Hajdušeková 

8.2.24 Dobré ráno s rozprávkou – prázdninové posedenie s rozprávkami 
T: 21. júl 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.25 Dobré ráno s rozprávkou – prázdninové posedenie s rozprávkami 
T: 27 júl 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.26 Dobré ráno s rozprávkou – prázdninové posedenie s rozprávkami 
T: 03. august 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.27 Dobré ráno s rozprávkou – prázdninové posedenie s rozprávkami  
T: 09. august 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.28 Dobré ráno s rozprávkou – prázdninové posedenie s rozprávkami  
T: 17. august 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.29 Dobré ráno s rozprávkou – prázdninové posedenie s rozprávkami  
T: 24. august 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.30 Hlasné čítanie „Kniha ktorá ma zaujala“  
T: 13. september 2010 
Z: Hajdušeková 

8.2.31 Burza kníh 
T: 12 -16 október 2010  
Z: Hajdušeková 
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8.2.32 Tvorivé dielne – Helloween 
T: 30. október 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.33 Tvorivé dielne – „Z dielne malých majstrov“ – prezentácia výrobkov 
zhotovených podľa návodov z kníh  

T: 15.november 2010  
Z: Hajdušeková 

8.2.34 Beseda „Drogy, drogy, drogy ...“ – podujatie spojené s prezentáciou kníh 
GK k danej problematike  

T: 23. november 2010 
Z: Hajdušeková 

8.2.35 Posedenie pod jedličkou 
T: 16. december 2009  
Z: Hajdušeková 

 

9 Kontrolná činnosť 

9.1 Kontrola prijatých opatrení na poradách vedenia  
T: priebežný 
Z: Mgr. Polák 

9.2 Informácie 

Adresa:  Galantská knižnica, Mierové námestie č. 4, GALANTA 924 00 
Telefón:  031/780 29 20 
Fax:  031/780 29 20 
E-mail: polak@galantskakniznica.sk  kniznica@galantskakniznica.sk  
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 8,00 – 12,00   12,30 – 18,00  

utorok 13,00 – 18,00 
sobota 8,00 – 12,00  
 
 

9.3 Vstupné: 

Zápisné na 1 kalendárny rok   
• dospelí  4,00 € 

• mládež 15 – 18 rokov 1.70 € 

• deti do 15 rokov zdarma 

• invalidní dôchodcovia 1,70 € 

 
Poplatok za jednorázovú službu pre neregistrovaných používateľov 
 0,30 € 

Náhrada pri strate preukazu  0,30 € 
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Poplatky za oneskorené vrátenie dokumentu 
1. upomienka 1,00 € 

2. upomienka 1,40 € 

3. upomienka 1,66 € 

4. riaditeľská upomienka  3,50 € 

poplatok za oneskorené vrátenie dokumentu do príručnej knižnice 
 0,60 €/1 týždeň 
MVS – Medziknižničná výpožičná služba 

poplatok pri objednaní  0,60 €/1 dokument  

vybavená zásielka 2,40 € 

MMVS – Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
 poplatok určuje zasielajúca knižnica  

Poplatky za rešeršné služby 
 do 15 záznamov: 1,32 € vrátane  poplatku za tlačový výstup 
 nad 15 záznamov : + 0,05 € za každý záznam naviac   

  
Tlačový výstup: 0,06 € - strana A4 

Výstup na disketu: 0,83 € 

E-mail: zdarma 

Laminovanie: 
 formát A4       0,66 €/strana 
 menší formát  0,16 €/strana 

 
Cenník služieb multimediálnej študovne: 

1 min. pripojenia na Internet 0,0332 €   

tlač obrázku formát A5: 0,16 €/1 strana 

tlač obrázku formát A4: 0,33 €/1 strana 

menšie obrázky /čierno-biele/ v texte: 0,16 €/1 strana 

farebná tlač obrázku formát A4: 0,66 €/strana 

farebná tlač obrázku formát A5: 0,49€/strana 

menšie farebné obrázky v texte: 0,49 €/strana 

zakúpenie diskety na stiahnutie súborov:  0,66 € 

Fotokópie   

 formát A4: 0,06 €/strana 

 formát  A3: 0,14/strana  
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Plán výkonov na rok 2010 
 

 
Ukazovateľ 

Mer.  
jedn. 

Plán na rok  
2010 

KNIŽNIČNÝ FOND   
Celkový stav knižničného fondu kn. j. 87 556 
Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 5,52 
Počet titulov odoberaných periodík titul 126 
Prírastok kn. j. 1.236 
Úbytok kn. j. 5 000 
VÝPOŽIČKY   
Celkový počet výpožičiek kn. j. 164 000 
 na 1 obyvateľa kn. j. 10,34 
POUŽÍVATELIA    
Počet registrovaných používateľov osoba 2.950 
 % z počtu obyvateľov % 18,60 
z toho do 15 rokov osoba 1.100 
 % z počtu školopovinných detí - Štatistický 
úrad nedisponuje požadovaným údajom 

%  

Návštevníci návšteva 47.500 
ĎALŠIE ČINNOSTI   
Kolektívne podujatia podujatie 49 
v tom:  informačná príprava hodina 50 
Odborné podujatia, porady podujatie 13 
Metodické návštevy návšteva 32 
Edičná činnosť titul 5 
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Plán podujatí 
 
 
1.  Odborné podujatia 

2. Podujatia pre verejnosť (názov, miesto konania, dátum, stručný opis) 

 

Názov 
podujatia 

Miesto 
konania 

Dátum Hlavný 
organizátor 

Spoluorganiz
á-tor 

Pozn. 

Január 2010 
Tvorivé dielne Detské 

oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

12. január  
o 13.00 h 

Galantská 
knižnica 

 Kreslenie  
Moje zimné  
prázdniny 

Február 2010 
Tvorivé dielne Detské 

oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

09.februára 
o 13.00 h 

Galantská 
knižnica 

 Valentínske 
prekvapenia 

Literárne pásmo z 
tvorby 
Kláry Jarunkovej 
 “O vtáčikovi, 
ktorý vedel 
tajomstvo” 

Klubovňa 
Galantskej 
knižnice 
 
 

16.február 
o 10.00 h 
 
o  l3.00 h 

Galantská 
knižnica 

 5.výročie 
úmrtie  
spisovateľky  
Kláry 
Jarunkovej 
  

Literárne pásmo z 
tvorby 
Kláry Jarunkovej 
 “O vtáčikovi, 
ktorý vedel 
tajomstvo” 

ZŠ SNP 
Galanta 
Školská 
knižnica 

 22.február 
l3.30 h 

Galantská 
knižnica 

  
5.výročie 
úmrtie  
spisovateľky  
Kláry 
Jarunkovej 
 

Marec 2010 
Vedomostný 
kvíz”Ako sa vieš 
orientovať v 
knižnici” 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

02. – 
27.marec 

Galantská 
knižnica 

 Dotazníky 

Tvorivé dielne  
 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

02.marec 
o 13.00 h 
 

Galantská 
knižnica 

 Kreslenie a 
výstavka prác  
Moja 
obľúbená 
rozprávková 
postava 
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Názov 
podujatia 

Miesto 
konania 

Dátum Hlavný 
organizátor 

Spoluorganiz
á-tor 

Pozn. 

„Burza kníh“ Vestibul 
Galantskej 
knižnice 

08.marec-
13.marec 
8.ooh – l7.00 
h 

Galantská 
knižnica 

 Burza kníh 
 
 
 

Stretnutie  so 
začínajúcimi 
autorkami poézie 
a prózy z nášho 
regiónu 

Klubovňa 
Galantská 
knižnica 

 marec Galantská 
knižnica 

 Podujatie 
spojené s 
  prezentáciou 
a predajom 
kníh 

“Ženský hlas”    
 Stretnutie s 
Bibianou  
Ondrejkovou    
moderátorkou 
STV a autorkou 
 kníh pre deti 

Renesančný 
kaštieľ 

 Marec 
 
 o17.00 h 

Galantská 
knižnica 
 

Občianske 
združenie 
Galanta 
literárna 
MsKS Galanta 

IV. ročník 
cyklu 
literárnych  
podujatí 
Ženský hlas 
 

“Kniha, ktorá ma 
zaujala “ 
Hlasné čítanie –
úryvok z knihy a 
krátky obsah 

ZŠ SNP 
Školská 
knižnica 

  15.marca 
 13.30 h 

 Galantská 
knižnica 
 

   

Noc s 
Andersenom 
 
 
Divadelné 
predstavenie pre 
deti 

Detské 
oddelenie 
GK 
MsKS 
Galanta 
-bábková 
sála 

26.marca 
14.00-17.00 
 
 
 
13.00 h 

Galantská 
knižnica 
 
 
  

 Medzinárodné 
podujatie na 
podporu 
detského 
čítania 

Tvorivé dielne Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

30 .marec 
l3.00 h 

Galantská 
knižnica 

 Príprava 
výzdoby na 
Veľkonočné 
sviatky 

Apríl 2010 

Vyhodnotenie 
vedomostného 
kvízu”Ako sa vieš 
orientovať v 
knižnici “ 

Detské 
odelenie 
Galantskej 
knižnice 

7. apríl 
14.00 h 

Galantská 
knižnica 

 Odovzdanie 
diplomov a 
cien 

“Kniha, ktorá ma 
zaujala “ 
Hlasné čítanie –
úryvok z knihy a 
krátky obsah 

ZŠ SNP 
Školská 
knižnica 

12.apríl 
o13.30h 

Galantská 
knižnica 

  

Renesančný 
kaštieľ 

Apríl 
9.00 h 

 Galantská  
knižnica 

MsKS Galanta Podujatie 
určené pre 
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Názov 
podujatia 

Miesto 
konania 

Dátum Hlavný 
organizátor 

Spoluorganiz
á-tor 

Pozn. 

Beseda so 
slovenským 
prozaikom 
Petrom Jarošom 

Galanta  
 
 

študentov 
Gymnázia v 
Galante 

Máj 2010 

Tvorivé dielne Detské 
oddelenie 
Galantská 
knižnica 

4. máj 
o 13.00h 

Galantská 
knižnica 

  
Pozornosť pre 
mamičky “Deň 
matiek” 

Poetické pásmo 
 k 70.výročiu 
úmrtia 
Jozefa Gregora 
Tajovského 

Renesančný 
kaštieľ 

máj 
10.00 h 

Galantská 
knižnica 

MsKS  Galanta Poetické 
pásmo uvedie 
Juraj Sarvaš 

“Kniha, ktorá ma 
zaujala “ 
Hlasné čítanie –
úryvok z knihy a 
krátky obsah 

ZŠ SNP 
Školská 
knižnica 

17.mája 
13.30 h 

Galantská 
knižnica 

  

Jún 2010 
„Kreslenie na 
asfalt“ 

Pred MsKS v 
Galante 
 

1.jún 
o10.00 h 

Galantská 
knižnica 

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

Tvorivé dielne Detské 
oddelenie 
Galantská 
knižnica 

8.jún 
o 13.00 h 

Galantská 
knižnica 

 Pozornosť pre 
oteckov 
 “Deň otcov” 

Ženský hlas 
“Katarína Veľká “ 
Monodráma v 
podaní Milky 
Zimkovej 

MsKS 
-bábkova 
sála 
 
/ ak bude 
pekne –
Divadlo na 
nádvorí  / 

 jún Galantská 
knižnica 

Občianske 
združenie 
Galanta 
literárna 
 
MsKS Galanta 

IV. ročník 
cyklu 
literárnych  
podujatí 
Ženský hlas 
 

Tvorivé dielne Detské odd. 
Galantská 
knižnica  

22.jún 
o 13.00 h 

Galantská 
knižnica 

 Maľovanie na 
kamene 
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Názov 
podujatia 

Miesto 
konania 

Dátum Hlavný 
organizátor 

Spoluorganiz
á-tor 

Pozn. 

Beseda 
 
Drogy, drogy, 
drogy ... 
 
 

Klubovňa 
Galantská 
knižnica 

23.júna 
10.00 

Galantská 
knižnica 

  Podujatie pre 
študentov SŠ 
spojené s 
prezentáciu 
kníh  GK 
k danej 
problematike 

Júl 2010 

„Dobré ráno s 
rozprávkou“ 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

6. júl 
o10.00h 

Galantská 
knižnica 

 Premietanie 
rozprávok na 
DVD 

„Dobré ráno s 
rozprávkou“ 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

13. júl 
o 10.00h 

Galantská 
knižnica 

 Premietanie 
rozprávok na 
DVD 

Život Indiána v 
minulosti a dnes  

Letný tábor  
Galanta 

14.júl 
o 10.00 h 
 
 
 
 
 

Galantská 
knižnica 

Spektrum – 
Centrum 
voľného času 
 

Stretnutie detí 
s našim 
čitateľom 
Ladislavom 
Andom  
/veľa 
zaujímavých 
prekvapení/ 

„Kreslenie na 
asfalt“ 

Letný tábor, 
Nebojsa 

21. júl 
o 10.00h  

Galantská 
knižnica 

Spektrum – 
Centrum 
voľného času 

Literárno-
výtvarná 
súťaž pre detí 
v tábore 

„Dobré ráno s 
rozprávkou“ 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

20. júl 
o 10.00h 

Galantská 
knižnica 

 Premietanie 
rozprávok na 
DVD 

„Dobré ráno s 
rozprávkou“ 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

27. júl 
o 10.00h 

Galantská 
knižnica 

 Premietanie 
rozprávok na 
DVD 
 

August 2010 

„Dobré ráno s 
rozprávkou 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

03. august 
o 10.00h 

Galantská 
knižnica 

 Premietanie 
rozprávok na 
DVD 
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Názov 
podujatia 

Miesto 
konania 

Dátum Hlavný 
organizátor 

Spoluorganiz
á-tor 

Pozn. 

„Dobré ráno s 
rozprávkou“ 

Detské odd. 
Galantskej 
knižnice 

09. august 
o 10.00h 

Galantská 
knižnica 

 Premietanie 
rozprávok na 
DVD 

„Dobré ráno s 
rozprávkou“ 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

17. august 
o 10.00h 

Galantská 
knižnica 

 Premietanie 
rozprávok na 
DVD 

Divadlo na 
nádvorí 
Divadelné 
predstavenie 
 

Mestský 
park 
Galanta 

august Galantská 
knižnica 

MsKS Galanta  

„Dobré ráno s 
rozprávkou“ 

Detské 
oddelenie 
Galantskej 
knižnice 

24. august 
o 10.00h 

Galantská 
knižnica 

 Premietanie 
rozprávok na 
DVD 

September 2010 

Ženský hlas 
 
Stretnutie s 
prozaičkou 
Janou 
Bodnárovou 

Renesančný 
kaštieľ v 
Galante 

september Galantská 
knižnica 

Občianske 
združenie 
Galanta 
literárna 
 
MsKS Galanta 

IV. ročník 
cyklu 
literárnych  
podujatí 
Ženský hlas 
 

Hudobné soirée Renesančný 
kaštieľ v 
Galante 

september 
o l7.00 h 

Galantská 
knižnica 
 
 

MsKS Galanta Hudobné 
soirée spojené 
s komorným 
koncertom 
hudobného 
Galantského 
tria Plus  

Kniha, ktorá ma 
zaujala “ 
Hlasné čítanie –
úryvok z knihy a 
krátky obsah 

ZŠ SNP 
Galanta 
Školská 
knižnica 

13.september 
13.30 h 

Galantská 
knižnica 
 

  

Október 2010 

„Burza kníh“ Vestibul 
Galantskej 
knižnice 

12- 16. 
október 
8.00-l7.00 

Galantská 
knižnica  

 Burza kníh 
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Názov 
podujatia 

Miesto 
konania 

Dátum Hlavný 
organizátor 

Spoluorganiz
á-tor 

Pozn. 

Literárne pásmo 
Z tvorby 
Márie Rázusovej-
Martákovej 
 
“Prvý venček 
Druhý venček” 

Klubovňa 
Galantská  
Knižnica 
 

o10.00  
 
o 13.00 h 

Galantská 
knižnica 

 105.výr. 
narodenia 
spisovateľky  
Márie 
Rázusovej -
Martákovej 

Tvorivé dielne Detské 
oddelenie 
Galantská 
knižnica 

30.október 
13.00 h 

Galantská 
knižnica 

 Helloween 

November 2010 

Poetické pásmo 
190. výr. 
narodenia 
slovenského 
básnika 
Andreja 
Sládkoviča 

Renesančný 
kaštieľ 

november 
l0.00 h 

Galantská 
knižnica 
 

MsKS Uvádza a 
recituje Juraj 
Sarvaš 

“ Z dielne malých 
majstrov “ 

ZŠ SNP 
Galanta 
Školská 
knižnica 

15.november 
l3.30 h 

Galantská 
knižnica 
 

Školský klub 
ZŠ SNP Galanta 

Prezentácia 
výrobkov 
zhotovených 
podľa 
návodov 
 v knihách 

Beseda 
Drogy, drogy, 
drogy ... 

Klubovňa 
Galantská 
knižnica 

23. november 
10.00.h 

Galantská 
knižnica 

 Podujatie 
spojené s 
prezentáciou 
kníh  GK 
k danej 
problematike 

December2010 

Literárne pásmo z 
tvorby 
Pavla 
Dobšínského 
“Slovenské 
rozprávky” 

 
Klubovňa 
Galantská  
Knižnica 
 

 
 7.december 

Galantská 
knižnica 

 125.výr. úmtia 
spisovateľa 
Pavla 
Dobšinského 

„Posedenie pod 
jedličkou“ 

Detské 
oddelenie  

16. december 
od 10.00 h 

Galantská 
knižnica 

 Materské 
školy 
Galanta 

Celý rok prebieha informatická príprava pre žiakov a študentov.  
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Edičný plán 

 

1. Neperiodické publikácie 

1.1. Fotoklub Galanta – 35 výročie vzniku. Regionálna bibliografia. (pracovný 
názov) 

T: jún 2010  
Z: Bc. Kontárová 
 

1.2. Ochrana prírody v okrese Galanta. Regionálna bibliografia  
          T: november 2010 
           Z: Bc. Kontárová  

2. Periodické publikácie 

2.1.  Knihovnícky obzor č. 1/2010. Metodicko-inštruktážny časopis pre 
knihovníkov verejných knižníc galantského regiónu 

T: jún 2010  
Z: Gálusová 

 
2.2. Knihovnícky obzor 2/2010. Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 

galantského regiónu 
T: december 2010  
Z: Gálusová 

2.3. Pod lupou. Časopis literárnych prác detí základných škôl v okrese Galanta 

T: november 2010  
Z: Hajdušeková 

 
Vypracovali: Mgr. Štefan Polák, Ivana Gálusová, Františka Takáčová, Bc. Judita 

Kontárová,  Bc. Andrea Pethő  
 

Dátum: 11. januára 2010 
Schválil: Mgr. Štefan Polák 
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