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I. ÚVOD 
 

1. ÚLOHA A MIESTO GALANTSKEJ KNIŽNICE V NÁRODNOM KNIŽNIČNOM 
SYSTÉME, VZÁJOMNÁ KOORDINÁCIA A KOOPERÁCIA. 

 
Galantská knižnica je kultúrnym zariadením Trnavského samosprávneho kraja. 

Hlavným poslaním knižnice je získavanie, spracúvanie, sprístupňovanie a ochrana 
univerzálneho knižničného fondu a poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-
informačných služieb širokej verejnosti, s dôrazom na rovnoprávny prístup 
k informáciám a informačným zdrojom pre rozličné cieľové skupiny.  

Pri plnení svojich úloh vychádza Galantská knižnica z doterajšieho spektra činností 
a zároveň zohľadňuje základné legislatívne dokumenty pre knižničný systém SR, 
interné smernice a Koncepciu rozvoja Galantskej knižnice. Určujúcim v tomto smere je 
Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, ktorý definuje postavenie regionálnej knižnice 
v rámci knižničného systému SR a zároveň stanovuje základný rozsah poskytovania 
knižnično-informačných služieb, a to: 

 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 

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

V uplynulom roku plnila Galantská knižnica všetky úlohy stanovené v pláne 
činnosti na rok 2016, ktoré vychádzajú zo základného poslania univerzálnej verejnej 
knižnice. Týmto poslaním sa rozumie hlavne sústavná podpora vzdelávania a rozvoja 
kultúry v regióne, a to budovaním, uchovávaním a sprístupňovaním knižničného fondu 
Galantskej knižnice a sprístupňovaním externých informačných zdrojov.  

Úlohy v oblasti sprístupňovania fondu knižnice a externých informačných zdrojov 
zabezpečujú oddelenia úseku knižnično-informačných služieb spolu s pobočkami 
Galantskej knižnice. Sprístupňovanie fondu regionálnej literatúry zabezpečuje oddelenie 
bibliografie a informácií. Od roku 2011 Galantská knižnica využíva knižnično-informačný 
systém VIRTUA. V rámci tohto systému je zabezpečovaná akvizičná činnosť, výpožičný 
proces, tvorba databázy používateľov knižnice a tvorba databázy regionálnej literatúry. 

Svoju funkciu regionálnej knižnice zabezpečuje Galantská knižnica 
prostredníctvom dvoch oddelení. Úsek koordinácie a metodiky v roku 2016 plnil úlohu 
koordinačného, vzdelávacieho, štatistického a metodického strediska pre 28 verejných 
knižníc v okrese Galanta (1 regionálna, 2 mestské, 5 profesionálnych a 20 
neprofesionálnych verejných knižníc). V rámci neprofesionálnych verejných knižníc 
v okrese Galanta stagnovala Obecná knižnica v Dolnom Chotári.  

K 1.1.2016 bola zrušená Obecná knižnica vo Vinohradoch nad Váhom. Knižnica 
prešla pod správu školských knižníc s možnosťou prístupu obyvateľov obce ku 
knižničnému fondu. 

     Oddelenie bibliografie a informácií zabezpečuje v rámci galantského regiónu 
budovanie fondu regionálnej literatúry získavaním a spracúvaním materiálov 
regionálneho významu.  

Spektrum uvedených činností je doplnené organizovaním kultúrno-spoločenských 
a výchovno-vzdelávacích podujatí a rôznych aktivít, v rámci ktorých knižnica úzko  
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spolupracuje s rôznymi kultúrnymi, výchovnými a vzdelávacími organizáciami 

a záujmovými združeniami.  
 

 

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 so 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 putovné súbory zvukových dokumentov pre ZŤP 
občanov 

 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) 

 
Knižnica má 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.  

Odbornú činnosť knižnice usmerňuje Slovenská národná knižnica so sídlom 
v Martine a Knižnica J. Fándlyho so sídlom v Trnave. 

Ako už bolo v úvode uvedené knižnica venovala v  r. 2016 pozornosť naplneniu 
svojho hlavného poslania, vyplývajúceho zo zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. 
o knižniciach.  

Knižnica aj v r. 2016 zabezpečovala a poskytovala univerzálny a slobodný prístup 
k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov v tradičnej i elektronickej forme,  
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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 stala komunitným miestom v mieste svojho pôsobenia.  

Osobitne pozitívne hodnotíme, tak ako po minulé roky, spoluprácu v uvedených 
oblastiach s ostatnými kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja, a to Vlastivedným múzeom v Galante a Galantským osvetovým 
strediskom, ale tiež so všetkými vzdelávacími a kultúrno-spoločenskými inštitúciami 
na území mesta Galanta, aj v okrese Galanta.   

Vychádzajúc zo zámerov a cieľov knižnice na rok 2016 bola naším prvoradým a 
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 knižnice prostredníctvom kultúrno-vzdelávacích 
aktivít  

 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, napr. s organizáciami ako Csemadok, 
Matica slovenská 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 škôl a pre študentov 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  

     Jednou z najdôležitejších úloh, ktoré knižnica opätovne premietla do svojich 
zámerov aj na r. 2016, bolo zaktivizovať a podchytiť záujem detí a mládeže v oblasti 
čítania, pomôcť im nájsť cestu a lásku k čítaniu, pokúsiť sa znova 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. Výsledkom zvýšenej 
pozornosti tejto skupiny užívateľov knižnice bolo podstatné zvýšenie detských 
a mládežníckych čitateľov.  

Galantská knižnica v roku 2016 uskutočnila 166 vzdelávacích a kultúrnych podujatí, 
ktorých sa celkom zúčastnilo 3 112 osôb. Do tejto oblasti činnosti knižnice spadajú aj  
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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 a výročiam spisovateľov. Počet účastníkov sme do vyhodnotenia nezahrnuli 
– neuvádzali. Počet podujatí zostal prakticky na úrovni minulého roka avšak došlo 
k pomerne výraznému zvýšeniu počtu účastníkov (+ 266).    

Z celkového počtu podujatí sa uskutočnilo 38 informatických príprav a exkurzií pre 
MŠ, ZŠ, ŠZŠ a študentov SŠ v počte 912 návštevníkov (MO 34 – 802 detí; VO 4 – 110 
študentov). 

Najvýznamnejšie podujatia ako aj celkový prehľad všetkých podujatí je podrobne 
rozvedený v ďalšej časti rozboru.    

Aj v r. 2016 pokračovala, i keď v podstatne miernejšej forme, všeobecná 
celospoločensky nepriaznivá finančná situácia. Finančná situácia sa obdobne ako 
v predchádzajúcich rokoch premietla v oblasti doplňovania fondu. V r. 2016 sme pri 
doplňovaní fondu síce dosiahli mierne zlepšené výsledky, ako tomu bolo v roku 2015, 
ale to len vďaka zvýšenej finančnej dotácie z Fondu na podporu kultúry a daru 
z nadácie Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko). Podľa našich poznatkov pri kontakte 
s čitateľmi, resp. návštevníkmi knižnice sa stagnácia pri doplňovaní fondu prejavuje 
v návštevnosti knižnice a samozrejme sa odráža aj v počte výpožičiek.  

Knižnica na nákup fondu získala finančnú dotáciu z Fondu na podporu kultúry vo 
výške 7 100,- € a od Mesta Galanta vo výške 500,- €. Z nadácie Nemzeti Kulturális Alap 
(Maďarsko) sme dostali knižný dar v hodnote 1 609,- €. Celkom v r. 2016 knižnica 
vynaložila na nákup periodickej a neperiodickej tlače z vlastných prostriedkov, grantov, 
dotácií a pod. 13 449,47 € (knihy - 10 547,77 € ; periodiká - 2 901,70 €). Darom sme 
získali dokumenty v hodnote 3 596,87 €. Ak to zrekapitulujeme tak v hodnotenom roku 
predstavovali príspevky na nákup spolu 17 046,34 € (+ 930,82 € oproti r. 2015). Ak do 
„nárastu vynaložených prostriedkov“ premietneme ročnú infláciu, ktorá je na úrovni cca 
1,5 – 2,5%, tak sme vlastne nakúpili v hodnotenom roku za menej, ako tomu bolo 
v predchádzajúcom roku. Do fondu pribudlo 1 695 knižničných jednotiek, z toho kúpou 
1 138 kn. j., darom 484 kn. j. a 73 kn. j. retrospektívnych dokumentov.     

V rámci mimorozpočtového financovania sa knižnica uchádzala o prostriedky 
z grantov Fondu na podporu umenia (ide o bývalé granty MK SR), Mesta Galanta, 
COOP Jednoty Slovensko  a Slovnaft, a. s. Bratislava 

1. Nákup knižničného fondu – celkový rozpočet 10 000,- € – projekt bol 
podporený vo výške 7 100,- €  

2. Rekonštrukcia PC siete – celkový rozpočet 10 490,- € – projekt bol 
podporený vo výške 6 000,- €   

3. Mesto Galanta – Doplnenie fondu knižnice – celkový rozpočet 2 000,- € – 
projekt bol podporený vo výške 500,- €   

4. COOP Jednota – Hľadal som kamaráta, našiel som knihu – celkový 
rozpočet 1 600,- € – projekt nebol podporený 

5. Slovnaft, a. s. Bratislava – Čarovný svet kníh – celkový rozpočet 1 000,- € 
– projekt nebol podporený   

 Nadácia Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko) – knižný dar v počte 203 kníh 
v hodnote 1 608,86 €  

 Počet úspešných grantov a dotácií  – 3  
 

 Spolu získala Galantská knižnica mimorozpočtové prostriedky vo výške 13 600,- €.  
 



                 Rozbor činnosti Galantskej knižnice r. 2016 

 6 

 

CELKOVÉ HODNOTENIE.  

 

Na základe vyhodnotenia činnosti jednotlivých oddelení môžeme skonštatovať, že 
Galantská knižnica zabezpečila úlohy, ktoré vyplývajú z jej postavenia regionálnej 
knižnice. Činnosť vychádzala z plánu práce na rok 2016 a ťažiskové úlohy spočívali 
najmä: 

- v poskytovaní kvalitných základných a špeciálnych knižnično-informačných 
služieb  

- v priebežnom doplňovaní knižničného fondu na základe potrieb a požiadaviek 
používateľov knižnice 

- v metodickej a koordinačnej činnosti v rámci siete verejných knižníc okresu 
Galanta 

- v bibliografickej činnosti, tvorbe databázy regionálnej literatúry a informácií 

- v aktivitách zameraných na podporu čítania detí a mládeže 

- v propagácii knižnice a ponúkaných služieb  

Na plnení týchto úloh sa výraznou mierou podieľal fakt, že knižnica 
v predchádzajúcich rokoch prešla na používanie knižnično-informačného systému  
VIRTUA, vďaka čomu došlo k dôkladnému upomínaniu, čo v konečnej miere viedlo k 
zvýšeniu disciplinovanosti používateľov pri vracaní požičaných dokumentov. 
Podmienkou toho sú bezchybné adresy používateľov. V sledovanom období knižnica 
využívala aj zasielanie upomienok na e-mailové adresy a taktiež využíva systém 
zasielania upomienok prostredníctvom SMS priamo cez KIS VIRTUA.   

Opätovne, tak ako po minulé roky, aj v roku 2016 neďalej pretrvávali nedostatky KIS 
VITRUA, a to pomerne častá odstávka systému zo strany prevádzkovateľa (SNK 
Martin), v dôsledku čoho musela knižnica počas niektorých dní z prevádzkových 
dôvodov výpožičné oddelenia zatvoriť.  

   Základné ukazovatele činnosti: 

- Celkový počet výpožičiek  143 023 (- 2 914) 

- Aktívni používatelia  2 824 (- 61) 

- Návštevnosť  39 625 (- 2 690) 

      
     Galantská knižnica zaznamenala v roku 2016 pokles výpožičiek a návštevnosti 
knižnice.  Knižnica bola kvôli rekonštrukcii počítačovej a telefónnej siete cca dva týždne 
zatvorená alebo pracovala v provizórnom režime.  
Galantská knižnica aj v tomto roku opätovne zaznamenala nárast detských čitateľov. 
Nárast pociťujeme a v počte čitateľov v preddôchodkovom a dôchodkovom veku. Teší 
nás aj záujem zo strany mladých ľudí a ľudí v produktívnom veku, ktorí napriek 
dnešným technickým vymoženostiam sa vracajú ku klasickým (papierovým) knihám.  
     Nezáujem o knihy a knižnú kultúru má však na svedomí aj dlhodobý celosvetový 
trend spolu so znižujúcim sa demografickým vývojom na Slovensku.  
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    Nízka čitateľská gramotnosť našej mládeže je alarmujúca. Školský rok 2016/2017 
bol vyhlásený ministrom školstva SR za Rok čitateľskej gramotnosti. Uvidíme či sa to 
odzrkadlí aj vo výsledkoch verejných knižníc Slovenska alebo len v číslach školských 
knižníc.  

   

Celkové príjmy organizácie vrátane vlastných tržieb predstavovali 226 249,77 € (z 
toho vlastné výnosy a tržby – 5 160,48 €, projekty – 13 600,- €, dotácia TTSK 
206 120,- €, iné výnosy 1 208,83 €). Celkové náklady 212 435,44 € (z toho odpisy 
7 498,80 €). Podrobná štruktúra príjmov a výdavkov je uvedená v časti XI. rozboru 
činnosti knižnice.  

 
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 

 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 boli vykonané verejné previerky 
BOZP a PO, školenie pre zamestnancov.  

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

 varovanie obyvateľstva 
 

 telefónne čísla tiesňového volania 
 

 správanie sa obyvateľstva pri vzniku a priebehu živelnej pohromy  
 

 základné zásady prvej pomoci 
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Odbornou fyzickou kontrolou je vykonávaná tiež funkčnosť prenosných hasiacich 
prístrojov a revízia elektrických zariadení, ako aj prenosných elektrických zariadení. 
O kontrolách a revíziách sú vyhotovené príslušné dokumenty.  

V roku 2016 bol majetok knižnice poistený v Allianz – SP 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 roku 2008 
zakúpený a nainštalovaný ochranný bezpečnostný systém, ktorý je napojený na pult 
ochrany Mestskej polície Galanta.  

 

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 obozoznámiť každý záujemca. Obdobne sú 
na webovej stránke voľne prístupné tiež Rozbory činnosti knižnice za ostatných 9 
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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ZAMESTNANCI KNIŽNICE–KVALIFIKAČNÁ A VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA: 

 
 
 
 

 
Personálne zmeny 

 
V roku 2016 nedošlo v Galantskej knižnici k personálnym zmenám.  

 

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 knihov- 
níckych, bibliografických, informačných, kultúrno-spoločenských, vzdelávacích 
a ďalších aktivít.  

 

 K hlavným úlohám patrí - ochraňovanie kultúrneho dedičstva a hodnôt vytvore- 
ných ľudskou spoločnosťou uloženého v knižničnom fonde, vytváranie otimál- 
nych 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 - ÚSO 

Upratovačka - ÚSO 
Knižnično–infor. fondy 

3 zamestnanci z toho 

1 ÚSO 

2 zamestnanci 

 II. stupeň VŠ 
 

Knižnično–infor.  

služby 

7 zamestnancov 

ÚSO 

Koordinácia a metodika 

1 zamestnanec ÚSO  
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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.  

Na priaznivých výsledkoch v nákupe literatúry sa okrem vlastných rozpočtových 
finančných prostriedkov tiež významne podieľali aj mimorozpočtové prostriedky. Išlo 
hlavne o granty z Fondu na podporu umenia, mesta Galanta, zahraničných nadácií, ale 
tiež darov od súkromných osôb a iných inštitúcií.    

Aj v roku 2016 sme pokračovali v trende ďalšieho doplňovania fondu tak odbornou 
literatúrou, ako aj beletriou. Doplňovanie dokumentov nákupom ovplyvnili finančné 
možnosti knižnice /podrobný rozbor doplňovania fondu a súčasný stav fondu je 
uvedený v ďalšej časti Rozboru.../.   

Ako už bolo uvedené, na nákup literatúry a periodickej tlače knižnica vynaložila 
z vlastných prostriedkov, z grantov, dotácií a pod. finančné prostriedky v celkovej výške 
13 449,47 € (knihy – 10 547,77 €, periodiká – 2 901,70 €). Darom sa získali dokumenty 
v hodnote 3 596,87€. Spolu predstavuje hodnota prírastku 17 046,34€, vrátane 
periodickej tlače.   

V roku 2016 bolo na doplňovanie fondu použitých viac finančných prostriedkov ako 
v predchádzajúcom roku (cca o 1 500 €) čím došlo k miernemu zmierneniu nepriaznivej 
situácii v doplňovaní fondu.  Aj napriek tomu však musíme konštatovať, že doplňovanie 
výrazne zaostáva za potrebami knižnice a hlavne za záujmami našich užívateľov, tak 
v oblasti beletrie ako aj odbornej literatúry. Táto skutočnosť výrazne ovplyvňuje 
záujem čitateľov o knižničné služby (výpožičky).  

Napriek tomu, že za posledné 2-3 roky prišlo v akvizičnej činnosti k miernemu zlep- 
šeniu je potrebné opakovane uviesť, že stagnáciu pri doplňovaní fondu v uplynulých  
rokov sa darí len ťažko zmierniť a stále sa negatívne prejavuje v obmene fondu.   

Podľa odporúčaní IFLA by knižnice nášho typu mali nakúpiť dokumenty v hodnote 
cca 1,16 € na obyvateľa. V roku 2011 to bolo cca 0,80 € a v r. 2012 to bolo len niečo 
nad 0,60 €, v r. 2013 opätovne cca 0,80 €, v roku 2014 cca 0,90 €, v r. 2015 cca 0,80 
€ a v r. 2016 opäť mierne nad 0,90 €. Ako je z uvedeného vidieť, ak chceme plniť 
odporúčania IFLA, musíme výrazne zintenzívniť našu činnosť v oblasti uspokojovania – 
nákupu, resp. doplňovania fondu bez rozdielu o typ literatúry.  IFLA odporúča obmenu 
fondu v priebehu 10 rokov, no za súčasných finančných možností knižnice jej to bude 
trvať niekoľko desiatok rokov.     

Tak ako v minulom roku, aj v tomto hodnotenom období sme vzhľadom k finančným 
možnostiam a s prihliadnutím na predchádzajúce roky, nakupovali viac beletriu na úkor 
odbornej literatúry, po ktorej sa v ostatných rokoch dopyt zmiernil. Aj napriek tejto 
skutočnosti sme nezaznamenali negatívne stanoviská zo strany tejto skupiny 
používateľov knižnice, pretože fond bol v základnej miere odbornou literatúrou 
doplnený.    

V hodnotenom období pri doplňovaní fondu zohrali podstatnú úlohu, tak ako tomu 
bolo v predchádzajúcich rokoch, finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia, 
mesta Galanta, Nadácie Nemzeti Kulturális Alap z Maďarskej republiky a tiež darov.  
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Do fondu v roku 2016 pribudlo, 1 695 zväzkov kníh (+ 141 kn. j. oproti r. 2015), 
v úhrnnej hodnote 14 144,64  € (+ 695,17 € oproti r. 2015),    

z toho: kúpou 1 138 zväzkov v hodnote 10 547,77 €  
          darom 484 zväzkov v hodnote 3 596,87 €. 
 
Výrazný nárast dokumentov r. 2014 je spôsobený tým, že sa začala elektronicky 

spracovávať drobná tlač, ktorá je taktiež zaradená do fondu. 
 

Doplňovanie fondu knižnice  knižničnými jednotkami v rokoch 2011 - 2016 

1 3
26

2 1
07

1 5
79

2 4
01

1 5
54

1 6
95

924 708

954

1 121
1 044

1 138

396

1 399

625
840

510 484

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prírastok spolu, z toho: kúpou darom

 
Z prehľadného grafu je vidieť, že v hodnotenom období došlo k miernemu nárastu 

v doplňovaní fondu.   
 

13 912

10 603
9 073

6 053

12 497

8 285

14 285

10 972
12 466

9 485

13 450

10 548

0

5 000

10 000

15 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Finančné prostriedky na vynaložené na nákup periodickej a 

neperiodickej tlače v rokoch 2011 - 2016

Nákup celkom z toho knihy

 
Ako je z uvedeného prehľadu vidieť v ostatnom roku došlo opätovne k miernemu 

nárastu vynaložených finančných prostriedkov na doplňovanie knižničného fondu.  
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Prírastok knižného fondu v roku 2016 

 

 

 

Prírastok knižničného fondu v r. 2016

68%

32%

Náučné literatúra 

Beletria 

 

 

Prírastok knižného fondu v r. 2016 podľa druhu literatúry  
 

Náučná literatúra 

pre dospelých 

466

Beletria pre 

dospelých 619

Náučná literatúra 

pre deti a mládež 

75

Beletria pre deti 

535

 
 

V r. 2016 sme vyčlenili viac prostriedkov na nákup beletrie, nakoľko sme 
zaznamenali útlm vo výpožičkách náučnej literatúry zo strany študentov.  

 

PRÍRASTOK V ROKU 2016 SPOLU : 1 695 zv.  

Náučná literatúra pre dospelých   466 zv. 27,49 % 

Beletria pre dospelých   619 zv. 36,52 % 

Náučná literatúra pre deti a mládež     75 zv.   4,43 % 

Beletria pre deti a mládež      535 zv.  31,56 % 

PRÍRASTOK NÁUČNEJ LITERATÚRY  SPOLU :  541 zv.   31,92 % 

PRÍRASTOK BELERTIE SPOLU:  1 154 zv. 68,1 % 
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V danom smere by sme chceli pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Pri súčasnej 
orientácii doplňovania fondu reagujeme na požiadavky členov a používateľov knižnice.      

 
Doplňovanie fondu odbornou literatúrou z celkového počtu knižničných jednotiek   

28,00%

68,53%

28,87%

42%

34%

27,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

r. 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. 2015 r. 2016

 
Z uvedeného grafu vidieť, že za ostatné roky bol fond odbornej literatúry vo vzťahu 

k ostatným dokumentom doplňovaný pomerne vysoko od 28% až do takmer 70%.   
Rok 2012 bol v doplňovaní odbornou literatúrou špecifický nakoľko k navýšeniu nedošlo 
nákupom, resp. darmi, ale zaradením retrospektívne spracovanej drobnej tlače.  

Vzhľadom k 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 
dokumenty zakupujeme len v 1 -2 exemplároch je výpožičná lehota len 1 týždeň, čo sa 
stretáva s negatívnou kritikou zo strany klientov knižnice. 
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ÚBYTOK KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK V R. 2016 

 
V roku 2016 bolo vyradených 425 zv. v celkovej hodnote 1 894,08 €.   
   

2) Stav knižného fondu v r. 2016 
 

Knižničné jednotky spolu: 70 922 283 946,48 € 
 

Z toho : knihy + drobná tlač 70 843 283 668,63 € 
 

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

 20 288 
  29 007  
    3 712 
  17 836  

 
 

283 390,78 € 
 

   - audiovizuálne dokumenty      79  277,85 € 
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3) Zloženie knižného fondu podľa tematického triedenia v roku 2016 
 

 

 
 

 

 

Zloženie fondu literatúry pre dospelých r. 2016 
 

Náučná literatúra pre dospelých  20 288 zv. 

Beletria pre dospelých 29 007 zv. 

FOND LITERATÚRY PRE DOSPELÝCH SPOLU : 49 295 zv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náučná literatúra pre dospelých  20 288 zv. 28,64% 

Beletria pre dospelých  29 007 zv. 40,95% 

Náučná literatúra pre deti a mládež 3 712 zv. 5,24 % 

Beletria pre deti a mládež 17 836 zv. 24,98 % 

KNIŽNÝ FOND V ROKU 2014 70 843 zv.  

41%

59%

Zloženie fondu - dospelí r. 2016

Náučná lit. - dospelí

Beletria - dospelí
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Zloženie fondu literatúry pre deti a mládež r. 2016 
 

Náučná literatúra pre deti a mládež    3 712 zv. 

Beletria pre deti a mládež 17 836 zv. 

FOD LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ  SPOLU : 21 08 zv. 

 

 
 
 

VÝPOŽIČKY A SLUŽBY 

 
Výpožičné služby zabezpečujú zamestnanci úseku knižnično-informačných služieb 

prostredníctvom nasledovných pracovísk: 

 oddelenia beletrie a náučnej literatúry pre dospelých 
 oddelenia pre deti a mládež 

 čitárne a študovne 
 pobočky knižnice na ZŠ na sídlisku SNP, Galanta 

 
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 elektronické nosiče (USB, CD, DVD) 

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

poriadku knižnice, ktorý je dostupný v každom oddelení knižnice.  
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Spolu s ďalšími základnými dokumentmi, ktorými sa v uplynulom roku riadila knižnica, 
je prístupný aj na internetovej stránke knižnice: www.galantskakniznica.sk  

 
 

1) Celkový prehľad výpožičiek knižnice za r.  2012 - 2016 

  Výpožičky 
r. 2012   

Výpožičky  
r. 2013  

Výpožičky  
r. 2014  

Výpožičky 
r. 2015   

Výpožičky 
r. 2016 

 

Výpožičky celkom 151 427 151 566 148 842 145 937 143 023 

z
 to

h
o

 

absenčné 81 016 83 945 84 149 96 435 90 694 

prezenčné 69 561 68 202 64 653 49 502 52 329 

MVS 850 755 681 612 442 

 

 
 

Prehľad výpožičiek za roky 2012 - 2016
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Ako je z prehľadu vidieť naďalej klesá počet požičaných dokumentov. V hodnotenom 
roku sme zaznamenali najnižší počet vypožičaných dokumentov za ostatných 5 rokov. 
Postupný znižujúci sa trend požičaných dokumentov je všeobecným javom aj v 
ostatných knižniciach obdobného charakteru na Slovensku. Okrem iných faktorov je 
jednou z príčin vývin demografickej krivky obyvateľov. Znížený počet požičaných 
dokumentov v porovnaní s ostatnými rokmi bol spôsobený tiež výrazným útlmom štúdia 
zamestnancov verejnej, sociálnej a štátnej správy na vysokých školách. Kým pri 
výpožičkách odbornej literatúry percentá požičiavania klesajú, výpožičky beletrie 
(krásnej literatúry) sa naopak dvíhajú, a to nielen u dospelých čitateľoch, ale aj 
u detských a mládežníckych čitateľoch. Aj preto sme sa v ostatných rokoch pri 
akvizičnej činnosti, ako sme to už uviedli v predchádzajúcej časti rozboru, viac 
orientovali na túto kategóriu návštevníkov knižnice.  

    

http://www.galantskakniznica.sk/
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Najväčší prepad požičaných dokumentov bolo zaznamenaný na výpožičnom odd. pre 

dospelých pri odbornej literatúre. V čitárni pri výpožičkách periodík sa síce posledné tri 
roky darí udržiavať určitý štandard, ale práve na týchto úsekoch sa začína prejavovať 
nedostatok v doplňovaní fondu. V nasledovnom prehľade je jednoznačne vidieť, že 
v predchádzajúcich rokoch keď sa pravidelne doplňoval fond aktuálnou literatúrou bol 
záujem odbornej verejnosti /študentov stredných a hlavne vysokých škôl/ vysoký. 
Obdobne je tomu aj pri periodikách, ktoré si požičiavali hlavne vekovo starší užívatelia 
knižnice, keď mali k dispozícii širšiu paletu týchto dokumentov. Aj z týchto príčin v r. 
2017 bude naším základným zámerom zvýšiť doplňovanie fondu hlavne beletriou na 
úkor odbornej literatúry, tak ako sme to už uviedli v predchádzajúcej časti tohto 
rozboru.      

 
 

2)VÝPOŽIČKY JEDNOTLIVÝCH DRUHOV DOKUMENTOV Z CELKOVÉHO POČTU 
VÝPOŽIČIEK 

 

 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 

 Výpožičky spolu 151 427 152 361 148 842 145 937 145 023 

z 
to

h
o
 

krásna lit. pre dospelých  37 416 33 620 48 212 51 171 54 861 

odborná lit. pre dospelých  43 116 47 777 34 041 29 329 19 831 

krásna lit. pre deti  15 079 15 531 17 420 20 350 25 463 

odborná lit. pre deti  12 935 12 854 11 936 8 381 4 389 

výpožičky periodík 42 170 42 181 37 233 36 806 38 479 

z 
ri
a
d
k
u
 1

 Špeciálne dokumenty 711 398 520 434 417 

z 
to

h
o
 

audioviz. dok.  70 266    

výp. elektronických dokum. 
resp. iné dokumenty 171 132 

 

219 124 158 

výpožičky iných dokum. 470 398 301 310 259 

BIS 4 623 4 157 4 703 4 869 4 786 

internet 4 126 3 034 2 625 2 445 2 738 

Rešerše 147 137 115 75 83 
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Z uvedeného prehľadu je jasne a názorne vidieť, že základným a dominantným 

záujmom čitateľov a používateľov knižnice je postupný prechod z odbornej literatúry na  
beletriu. Bez výnimky, či ide o dospelého čitateľa alebo čitateľa z radov detí a mládeže. 
Predmetnú skutočnosť postupne premieňame pri doplňovaní fondu.     

Pre objektivitu je však nutné uviesť, že v hodnotenom roku sa nám nepodarilo 
v takej miere, ako sme  si predsavzali zabezpečiť náš zámer v oblasti výpožičiek, t. j. 
udržať vzostupné tempo zapožičiavania literatúry všetkého druhu. Príčiny boli 
rozvedené v predchádzajúcej časti tohto rozboru. 

 
 
 

3) Registrovaní používatelia 

 

 
 

 r. 2011 

 
 

r. 2012 

 
 

r. 2013 

 
 

r. 2014 

 
 

r. 2015 

 
 

r. 2016  

Čitatelia 2 569 2 989 2 912 
 

2 875 
 

2 885 
 

2 824 

z 

to
h
o
 dospelí 1 669 2 049 1 994 1 916 1 808 1 723 

do 15 rokov 900 940 918 
 

959 
 

1 077 
 

1 101 

Návštevníci spolu 57 210 44 613 45 263 43 778 42 315 39 625 
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čitatelia spolu, z toho: dospelí do 15 rokov

 
V r. 2016 sme opätovne zaznamenali, aj keď len veľmi mierny, ale predsa len pokles 

registrovaných používateľov knižnice, na ktorom sa podieľali hlavne dospelí čitatelia. 
Hlavnú príčinu vidíme v poklese záujmu o knihovnícke služby v prípade študentov 
vysokých škôl. Pravdepodobný dôvod bol uvedený v predchádzajúcej časti rozboru.    
Na strane druhej je potešiteľné, že sa nám v hodnotenom období podarilo zaktivizovať 
hlavne detského čitateľa, kde sme dosiahli mierny nárast, ktorý už pretrváva niekoľko 
rokov po sebe.   
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Sústavný pokles návštevnosti knižnice, ktorý trvá prakticky od r. 2011 úzko súvisí 

s trvalým poklesom návštevnosti internetu a tiež poklesom študentov študujúcich na 
vysokých školách. Ďalšou príčinou „zníženej návštevnosti“ je, že prechodom knižnice na 
nový knižnično-informačný systém nie je nutné, aby čitateľ v prípade, že si chce  
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predĺžiť výpožičný čas musel osobne navštíviť knižnicu, ale predmetnú činnosť si môže 
zabezpečiť z pohodlia domova.       

 
 

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, skenovanie. V úzkej spolupráci so 
Slovenskou knižnicou Mateja Hrebendu v Levoči zabezpečuje výpožičku zvukových kníh 
pre ZŤP občanov. 

Ide o multimediálne pracovisko, ktoré na 4 PC 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.  
 

 
 

4) Prehľad výpožičiek za roky 2012 - 2016 v čitárni – študovni 
 

 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 r. 2016 

 Výpožičky spolu 41 026 41 112 36 637 36 946 37 786 

Z
 t

o
h
o
 

Absenčné výpožičky 8 531 8 511 7 643 8 662 10 568 

z toho 
 

periodiká 8 363 8 333 7 424 8 352 10 272 

Zvukové knihy 70 82 107 132 138 

Iné dokumenty 98 96 112 178 158 

Prezenčné výpožičky 32 495 32 601 29 014 28 284 27 218 

z 
to

h
o
 knihy 2 402 2 417 2 160 2 649 2 130 

periodiká 29 922 30 014 23 658 25 511 24 992 

elektronické dokumenty 
resp. iné dokumenty  

171 170 196 

 

124 
 

 

96 

BIS 962 983 985 1 235 1 236 

Rešerše 108 102 82 75 55 

Návštevníci 11 584 11 592 9 623 9 349 9 320 

z toho internet 2 803 2 826 2 458 2 512 2 535 

 
Medziknižničná výpožičná 
služba  

 

390 

 
258 

 
214 

 

157 

 
134 
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Rešeršné služby majú v ostatných rokoch postupný klesajúci trend (aj keď 
v hodnotenom období došlo k veľmi miernemu nárastu + 8). Príčina úzko súvisí 
s poklesom záujmu o štúdium na vysokých školách, ako sme to už opakovane uviedli 
v predchádzajúcich kapitolách daného rozboru.  
    Služby na úseku spracovania rešerší sú zo strany žiadateľov kladne hodnotené  už 
v minulých obdobiach zavedenou „Žiadankou na rešerš“, ktorá je zverejnená aj na 
webovej stránke a záujemcovia môžu zaslať svoju žiadanku na mailovú adresu čitárne.  
    Pre skvalitnenie rešeršných služieb oddelenie spolupracuje s oddelením bibliografie 
a regionálnej literatúry – monitoring tlače.  
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VI.) ÚSEK BIBLIOGRAFIE A INFORMÁCIÍ 

  

1. Fondy    
 

Doplňovanie a spracovanie fondu 
Regionálne dokumenty sú pravidelne zhromažďované, spracovanie fondu prebieha 

retrospektívne na oddelení doplňovania a spracovania fondov v knižničnom systéme 
VIRTUA.     

 
  
Prírastky:  
    - Neperiodické dokumenty:           stav k 31.12.2015 - 2 335 záznamov  
                                                     stav k 31.12.2016 – 2 408 záznamov 
                                                     prírastok – 73 záznamov 
                                                       
                                                                                         
- Periodické dokumenty 37 titulov       
 
Sprístupňovanie používateľom 

  

Z toho 

absenčne prezenčne 

Výpožičky spolu 3 398 113 3 285 

Z toho 

knihy 158 72 86 

špeciálne dokumenty 25 4 21 

periodiká 3 215 37 3 178 

Počet návštevníkov 200 

 
Elektronická databáza regionálnych článkov  
stav k 31.12.2015           24 410  záznamov 
stav k 31.12.2016           26 874 záznamov  
prírastok za rok 2016    2 464  záznamov 
 
Rešerše 

 Bolo spracovaných 28 regionálnych rešerší 
 
Bibliograficko-informačné služby 

 Bolo poskytnutých 54 regionálnych informácií 
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Sekundárny informačný aparát 

 Katalógy regionálnej a knihovníckej literatúry (lístkový do roku 2006, elektronický 
od roku 2007 sa priebežne dopĺňa)  

 Kartotéky oddelenia:  
 Kartotéka rešerší (chronologická) 
 Kartotéka regionálnych novín a časopisov (názvová) 
 Kartotéka osobností okresu (menná, profesijná, geografická, chronologická)                    

* pribudlo 18 osobností 

 Kartotéka regionálnych článkov 1981 – 1986 (systematická) 
 
- kartotéky sa doplňovali priebežne 
 
Edičná činnosť 
a) Bibliografie 

• Kalendár výročí osobností okresu Galanta : 2016 (Elektronicky). Zost. Mgr. J. 
Kontárová 

• Speleológ Ján Majko (1900-1985) : personálna bibliografia. Zost. Mgr. J. 
Kontárová 

 
b) Bibliografické letáky a knižné záložky 

 Rok 2017 – Rok Jozefa Miloslava Hurbana. Zost. Mgr. J. Kontárová 
 Jozef Banáš : knižná záložka. Zost. Ing. Lenka Medovčíková    
 
Ostatná činnosť  
a) Spolupráca s Krajskou knižnicou v Trnave na krajských publikáciách – Pamätná 

medaila TTSK, 2008-2015 ; Pamätná medaila sv. Cyrila a Metoda, 2008-2015 ; 
výročia významných osobností na rok 2017    (Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková)  

b) Výročia osobností okresu Galanta (mesačne – zverejnené na webovej stránke GK)                 
(Mgr. Kontárová)  

c) Príspevky do odborných a regionálnych časopisov (Knihovnícky obzor, Knižničný 
spravodajca, Galantské noviny)                (Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková) 

d) Vypracovanie podkladov, rozborov, štatistík, dotazníkov       (Mgr. Kontárová) 
e) Nástenky regionálneho charakteru    (Mgr. Kontárová) 
f) Výstavky regionálnej literatúry, edičnej činnosti     (Mgr. Kontárová, A. Biróová) 
g) Spravovanie a aktualizovanie web stránky knižnice    (Ing. Medovčíková) 
h) Služby vo výpožičnom oddelení počas sobôt    (Ing. Medovčíková) 
i) Služby v čitárni a študovni      (Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková) 
j)   Porady, školenia, semináre – Krajská porada bg. TTSK a BSK, Trnava, 16.3.2016 
                                             – Konferencia knihovníkov Karpatskej kotliny, Csongrád 
                                               (Maďarsko), 29.-31.5.2016 – príspevok o významných 
                                                osobnostiach Galanty  
                                             – Bratislavský bibliografický deň, Bratislava, 15.6.2016 
                                             – Seminár RDA, Bratislava, 21.9.2016   
                                             – Knihovnícky barcamp – Bratislava, dňa 29.9.2016 
                                             – Slovenská bg. konferencia, Martin, 23.-24.10.2016 
                                             – Kurz biblioterapie Spolku maďarských knihovníkov na  
                                                Slovensku, Šahy, 4.11.2016   
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Celková edičná činnosť Galantskej knižnice: 
  

Periodické publikácie:  

 Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici : 2016 : (elektronicky). 
Zost. Ing. Medovčíková 

 Knihovnícky obzor 1/2016. Metodicko-inštruktážny časopis pre 
knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta. Zost. Z. Fajnorová 

 Knihovnícky obzor 2/2016. Metodicko-inštruktážny časopis pre 
knihovníkov verejných knižníc okresu Galanta. Zost. Z. Fajnorová 

 Pod lupou 1/2016. Časopis literárnych prác žiakov základných škôl 
v okrese Galanta. Zost. Z. Fajnorová 

 Pod lupou 2/2016. Časopis literárnych prác žiakov základných škôl 
v okrese Galanta. Zost. Z. Fajnorová  

 
Neperiodické publikácie:  

• Vojtech Mihálik (1926-2001) : personálna bibliografia. Zost. Z. Fajnorová  
• Speleológ Ján Majko (1900-1985) : personálna bibliografia. Zost. Mgr. 

Kontárová  
• Kalendár výročí osobností okresu Galanta : 2016 (elektronicky). Zost. Mgr. 

Kontárová 
• Rok 2017 – Rok Jozefa Miloslava Hurbana : bibliografický leták. Zost. Mgr. 

Kontárová 
• Jozef Banáš : knižná záložka. Zost. Ing. L. Medovčíková 
• Najaktívnejší detský čitateľ školského roka 2016/2017 : Rok čitateľskej 

gramotnosti : knižná záložka. Zost. Z. Fajnorová  
 

Metodické, propagačné a inštruktážne publikácie:  
 Knihovnícky obzor 1/2016. Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 

verejných knižníc okresu Galanta. Zost. Z. Fajnorová 
 Knihovnícky obzor 2/2016. Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 

verejných knižníc okresu Galanta. Zost. Z. Fajnorová 
 
 

 VII.) METODICKÁ A PRIESKUMNÁ ČINNOSŤ 

 
Úsek koordinácie a metodiky plnil v roku 2016 úlohy vyplývajúce z plánu činnosti na rok 
2016 a zabezpečoval úlohy a činnosti vychádzajúce z potrieb knižnice podľa príkazu 
riaditeľa.  

 

Štatistická a rozborová činnosť: 

 Spracovanie Ročného výkazu o činnosti knižnice za rok 2015 KULT (MK SR) 10-01 
za Galantskú knižnicu  

 Konzultácie a usmernenia v súvislosti so spracovaním Ročných výkazov o knižnici 
za rok 2015 KULT (MK SR) 10-01 spravodajským jednotkám v rámci galantského 
regiónu – telefonicky, elektronicky, osobne 
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 Spracovanie štatistických údajov za 28 spravodajských jednotiek v rámci 
galantského regiónu (Obecná knižnica vo Vinohradoch nad Váhom ešte podávala 
Ročný výkaz o knižnici za rok 2015) – vypracovanie sumárov, prehľadov, 
komentárov  

 Spracovanie štatistických údajov, dotazníkov, analýz na základe požiadaviek 
riaditeľa knižnice, zriaďovateľa (TTSK), štatistický úrad, Slovenskej národnej 
knižnice v Martine, Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a pod.  

 Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za rok 2015 za 
Galantskú knižnicu 

 Spolupráca pri vypracovaní Rozboru činnosti Galantskej knižnice za rok 2015 

 Vypracovanie Plánu činnosti Galantskej knižnice na rok 2017 

 

Metodická činnosť 

V rámci metodickej činnosti boli zabezpečované činnosti vyplývajúce zo zákona 
v oblasti poradenských a konzultačných činností pre pracovníkov mestských a obecných 
knižníc a ich zriaďovateľov v rámci galantského regiónu. Hlavná pozornosť bola 
venovaná dodržiavaniu štandardov odbornej knižničnej činnosti v súlade s platnou 
legislatívou. Pracovníci knižníc a ich zriaďovatelia boli informovaní o možnostiach získať 
finančné prostriedky pre obecnú knižnicu v rámci Dotačného systému Fondu na 
podporu umenia.  

 Metodické návštevy  11 

 Konzultácie  113 

 Porada pre knihovníkov obecných knižníc  1 

 Edičná činnosť  6 

 

 

 

 

Činnosť v oblasti tvorby databázy Galantskej knižnice 

Regionálne články 

- Monitoring novín a časopisov – Z. Fajnorová     

    (Nitrianske noviny, Galantský a Šaliansky žurnál, Šopornianske noviny, Šintavský  

    spravodaj, Abrahámske noviny, Súkromný podnikateľ, Obzor, Pod lupou) 

    Záznamy z regionálnych článkov 257 záznamov 
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Edičná činnosť 

 Knihovnícky obzor 1/2016 : Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta. Zost. Z. Fajnorová 

 Knihovnícky obzor 2/2016 : Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta. Zost. Z. Fajnorová 

 Pod lupou 1/2016 : Časopis literárnych prác žiakov základných škôl v okrese 
Galanta. Zost. Z. Fajnorová 

 Pod lupou 2/2016 : Časopis literárnych prác žiakov základných škôl v okrese 
Galanta. Zost. Z. Fajnorová 

 Vojtech Mihálik (1926-2001) : Personálna bibliografia. Zost. Zuzana Fajnorová 

 Najaktívnejší detský čitateľ školského roka 2016/2017 : Rok čitateľskej gramotnosti 
: Knižná záložka. Spracovala Z. Fajnorová 

 

Iná činnosť:  

 Spracovanie metodických materiálov pre knihovníkov verejných knižníc okresu 
Galanta  

 Vypracovanie žiadostí na poskytnutie dotácie v rámci grantového systému Fondu 
na podporu umenia na rok 2016                                                                 - 
Program 6 – Pamäťové a fondové inštitúcie – 6.1  Knižnice 

      - Podprogram 6.1.1 – Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra 

      - Podprogram 6.1.3 – Akvizícia knižníc 

 Spracovanie žiadosti na poskytnutie dotácie z grantového programu „Nech sa nám 
netúlajú“ spoločnosti COOP Jednota Slovensko (nákup detskej literatúry) 

 Spracovanie žiadosti na poskytnutie dotácie z grantového programu spoločnosti 
Slovnaft, a.s. Bratislava (nákup detskej literatúry) 

 Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc a Noci s Andersenom 2016 za Galantskú 
knižnicu a verejné knižnice okresu Galanta pre krajskú Knižnicu Juraja Fándlyho 
v Trnave 

 Príspevky do regionálnej tlače (Knihovnícky obzor) 

 Spolupráca s oddelením bibliografie a informácií pri tvorbe elektronickej článkovej 
databázy Galantskej knižnice v KIS VIRTUA 

 Služby vo výpožičnom oddelení počas sobôt 

 Zastupovanie vo výpožičných oddeleniach knižnice 

 Účasť na poradách, seminároch, školeniach  
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VIII.) VZDELÁVACIE A KULTÚRNE PODUJATIA 

 

Galantská knižnica v roku 2016 uskutočnila 166 vzdelávacích a kultúrnych podujatí, 
ktorých sa celkom zúčastnilo 3 112 osôb. Do tejto oblasti činnosti knižnice spadajú 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 a výročiam spisovateľov. Počet účastníkov sme do vyhodnotenia nezahrnuli 
– neuvádzali.  

Z celkového počtu podujatí sa uskutočnilo 38 informatických príprav a exkurzií pre 
MŠ, ZŠ, ŠZŠ a študentov SŠ v počte 912 návštevníkov (MO 34 – 802 detí; VO 4 – 110 
študentov). 

 

 Počet podujatí Počet zúčastnených osôb 
2011 204 3 260 

2012 192 3 240 

2013 185 3 112 

2014 172 3 002 

2015 165 2 846 

2016 166 3 112 

 
 
Vzdelávacie a kultúrne podujatia, rok 2016 
 
Január 
12. január     Tvorivé dielne – výtvarné popoludnie                                            5 detí 
26. január Tvorivé dielne – výtvarné popoludnie                                           8 detí  
28. január     Porada knihovníkov obecných knižníc okresu Galanta                 15 účast. 
 
Február 
08. február Hlasné čítanie z vybranej knihy – GK pobočka ZŠ SNP GA              17 detí 
16. február   Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami              15 účast. 
17. február   Beseda s príslušníkmi Mestskej polície – MŠ Nová Doba GA            40 detí 
23. február   Dobré ráno s rozprávkou (premietanie DVD)                                  6 detí 
23. február Tvorivé dielne – literárno-výtvarné  popoludnie                       8 detí 
24. február   Čítanie STOP pre deti z tábora CVČ Spektrum Galanta                   20 detí 
25. február   Dobré ráno s rozprávkou (premietanie DVD)                                  7 detí 
26. február   Tvorivé dielne pre deti z tábora CVČ Spektrum Galanta                  20 detí      
29. február Hlasné čítanie – pobočka ZŠ SNP Galanta                                     22 detí 
 
Marec 
01.-30. marec  Vedomostný kvíz „Poznáš svoju knižnicu?“                              
01. marec       Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami           14 účast. 
02. marec       Beseda so spisovateľom Józsefom Gágyorom v DD Patria GA    32 účast. 
03. marec       Beseda so spisovateľkami R. Sherhauferovou, L. Riečanskou a 
                     D. Janebovou                                                                      21 účast. 
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04. marec  Beseda s prísl. Mestskej polície – MŠ Kajal a MŠ Úzka GA               43 detí               
07. marec     Hlasné čítanie z vybranej knihy a Hádaj kto/čo som – pobočka  
                   ZŠ SNP Galanta                                                                         19 detí 
07. marec     Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ SNP Galanta                                  25 detí 
08. marec Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  Štefánikova Galanta                        8 detí 
09. marec Exkurzia a hlasné čítanie – MŠ Nová Doba Galanta                    40 detí 
09. marec     Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  SNP Galanta / 2 skupiny                49 detí 
10. marec     Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  G. Dusíka GA 1. roč. / 2 skupiny     40 detí 
10. marec     Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  G. Dusíka GA 2. roč. / 2 skupiny     40 detí 
11. marec     Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  SNP Galanta                                 20 detí 
11. marec     Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  G. Dusíka Galanta                         20 detí                                               
14. marec     Exkurzia pre deti Špeciálnej ZŠ Galanta / skupiny                         40 detí 
16. marec     Exkurzia a hlasné čítanie – MŠ  SNP Galanta                                22 detí 
16. marec     Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  SNP Galanta                                 22 detí 
17. marec     Tvorivé dielne – Veľká noc – výroba dekorácií                                8 detí 
21. marec     Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  G. Dusíka Galanta / skupiny           35 detí                                               
21. marec     Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  G. Dusíka Galanta                         35 detí                                               
22. marec     Tvorivé dielne – Veľká noc – výroba dekorácií                                6 detí 
23. marec     Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  SNP Galanta                                 20 detí 
31. marec     Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  Z. Kodálya s VJM Galanta               22 detí 
 
Apríl 
01. apríl        Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  Z. Kodálya s VJM Galanta              21 detí 
01. apríl        Popoludnie v knižnici                                                                  7 detí 
04. apríl  Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  SNP Galanta                                15 detí                                                              
04. apríl        Poznáš svoju knižnicu? – exkurzia a hlasné čítanie z knihy   
                    - pobočka ZŠ SNP Galanta                                                         20 detí 
05. apríl        Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami             16 účast. 
05. apríl        Tvorivé dielne – kreslenie                                                            8 detí 
06. apríl        Exkurzia a hlasné čítanie – MŠ Sever Galanta                               34 detí 
07. apríl        Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ G. Dusíka Galanta                          17 detí 
08. apríl        Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ G. Dusíka Galanta                          27 detí 
12. apríl        Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami             18 účast. 
14. apríl        Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ Čierny Brod                                   45 detí 
18. apríl        Poznáš svoju knižnicu? – exkurzia a hlasné čítanie z knihy   
                    - pobočka ZŠ SNP Galanta                                                         18 detí 
19. apríl        Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami             14 účast. 
21. apríl        Tvorivé dielne – Deň matiek                                                        6 detí 
24. apríl        Vyhodnotenie vedomostného kvízu                                             12 detí 
19. apríl        Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami             15 účast. 
27. apríl        Beseda so spisovateľom J. Gágyorom – DD Patria GA – II. časť  35 účast.                   
29. apríl        Beseda s meteorologičkou M. Jarošovou – ZŠ SNP GA / 2 sk.       126 detí 
 
Máj 
02. máj         Hlasné čítanie z knihy – pobočka ZŠ SNP Galan                            18 detí                         
03. máj         Tvorivé dielne – Deň matiek                                                         7 detí 
03. máj         Beseda a prednáška s dietologičkou Gabriellou Hartmann          16 účast.      
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03. máj        Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami              16 účast. 
04. máj        Exkurzia a hlasné čítanie – MŠ Clementisove Sady Galanta             15 detí 
05. máj        Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ SNP Galanta                                  16 detí 
09. máj        Kniha, ktorá ma zaujala – hlasné čítanie pobočka ZŠ SNP Galanta   12 detí                                   
10. máj        Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami              17 účast. 
12. máj        Tvorivé dielne - kreslenie                                                             8 detí 
17. máj        Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami              14 účast. 
24. máj        Akordy lásky – Poetické pásmo venované nedožitým 90. nar. 
                   V. Mihálika – Gymnázium Sereď pre Gymnázium Galanta          110 účast.  
24. máj        Tvorivé dielne – Deň otcov                                                         12 detí 
24. máj        Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami              15 účast. 
31. máj        Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami              14 účast. 
 
Jún 
01. jún         Kreslenie na asfalt – lit.-výtvarná súťaž – Špeciálna ZŠ GA             42 detí 
06. jún         Kniha, ktorá ma zaujala – hlasné čítanie – pobočka ZŠ SNP GA       14 detí 
07. jún         Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami              29 účast. 
09. jún         Tvorivé dielne – Deň otcov                                                         12 detí 
10. jún         Beseda a prednáška o masáži pre kojencov a malé deti  
                   s Emőke Karácsony                                                                12 účast.               
14. jún         Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami              15 účast. 
21. jún         Beseda o Kube s Miguelom Méndezom pre SOŠOaS Galanta        60. štud. 
21. jún         Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami              14 účast. 
22. jún         Slávnostné vyhodnotenie časopisu Pod lupou                           40 účast. 
23. jún         Tvorivé dielne – kreslenie                                                            9 detí 
27. jún         Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ SNP Galanta                                  23 detí 
 
Júl 
19. júl          Dobré ráno s rozprávkou (premietanie DVD)                                  8 detí  
20. júl           Čítanie v tráve - Letný tábor CVČ Spektrum Galanta                    30 detí 
21. júl          Dobré ráno s rozprávkou (premietanie DVD)                                  7 detí 
26. júl          Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami              12 účast. 
 
August 
02. august    Dobré ráno s rozprávkou (premietanie DVD)                                  9 detí 
17. august Tvorivé dielne - Letný tábor CVČ Spektrum Galanta                    37 detí 
 
September 
13. september  Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami          18 účast. 
14. september  Exkurzia žiakov ZŠ Trstín                                                      100 detí 
19. september  Poznáš svoju knižnicu? – exkurzia a hlasné čítanie z knihy   
                       - pobočka ZŠ SNP Galanta                                                      16 detí 
20. september  Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami          16 účast. 
26. september  Poznáš svoju knižnicu? – exkurzia a hlasné čítanie z knihy  
                       - pobočka ZŠ SNP Galanta                                                      14 detí 
27. september  Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami          18 účast. 
29. september  Tvorivé dielne – výroba jesenných dekorácií                     11 detí 
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Október 
03.-14.okt.   Výstava na Deň TTSK – Bibliografie osobností (edičná čin. GK)    35 účast. 
04. október   Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami             21 účast. 
05. október   Beseda s autorkou Máriou Bottka – DD Patria Galanta                25 účast. 
06. október   Beseda s autorkou Annou Jónásovou – ZŠ SNP Galanta                 22 detí  
11. október   Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami             25 účast. 
12. október   Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  Z. Kodálya s VJM Galanta               20 detí 
13. október   Poznáš svoju knižnicu? – exkurzia a hlasné čítanie z knihy  
                   - pobočka ZŠ SNP Galanta                                                          20 detí 
14. október   Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ  Z. Kodálya s VJM Galanta               21 detí 
17. október   Poznáš svoju knižnicu? – exkurzia a hlasné čítanie z knihy   
                   - pobočka ZŠ SNP Galanta                                                          16 detí 
18. október   Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami             28 účast. 
20. október   Tvorivé dielne – Halloween                                                   7 detí 
21. október   Ženy rodu Esterházyovcov – prezentácia a krst knihy 
                   Anny Jónásovej                                                                    100 účast. 
24. október   Exkurzia pre deti Špeciálnej ZŠ Galanta I. a II. stupeň                   40 detí 
24. október   Poznáš svoju knižnicu? – exkurzia a hlasné čítanie z knihy   
                   - pobočka ZŠ SNP Galanta                                                          17 detí 
25. október   Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami             20 účast. 
27. október   Tvorivé dielne – Halloween                                                          7 detí    
 
November 
07. november   Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom                          110 účast.                          
09. november   Beseda a prednáška logopéda Szabolcsa Kozmu                     20 účast.                          
14. november   Hlasné čítanie z knihy – pobočka ZŠ SNP Galanta                      16 detí                                                      
15. november   Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami          29 účast. 
18. november   Prednáška k projektu Hurban alebo muž po Štúrovom boku     40. štud. 
21.-25. novem.  Burza kníh 
21. november   Kniha, ktorá ma zaujala – hlasné čítanie – pobočka ZŠ SNP GA   17 detí                                                                
22. november   Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami          28 účast. 
22. november   Tvorivé dielne – Advent                                                          11 detí 
25. november   Beseda s autorkou Annou Jónásovou – ZŠ G. Dusíka GA / 2 sk.  90 detí  
29. november   Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami          20 účast. 
29. november Tvorivé dielne – Advent                                                  10 detí 
    
December 
01. december    Tvorivé dielne – Vianoce                                                  9 detí 
02. december    Exkurzia pre deti MŠ SNP Galanta                                           20 detí      
05. december    Hlasné čítanie s vianočnou tematikou – pobočka ZŠ SNP GA      14 detí                                                                     
06. december    Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami         18 účast. 
09. december    Popoludnie v šk. knižnici – Vianočné príbehy – hlasné čítanie     15 detí                                              
13. december    Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami         20 účast. 
15. december    Tvorivé dielne – Vianoce                                                  8 detí 
20. december    Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami         19 účast. 
16. december    Slávnostné vyhodnotenie časopisu Pod lupou                           42 detí 
  
98 podujatí, 2 200 návštevníkov 
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Ringató – Kolísanka sa koná v pravidelne každý utorok v klubovni Galantskej knižnice. 
Podujatie sa uskutočňuje od februára tohto roku. 
 

Exkurzie, ktoré boli spojené s hlasným čítaním sú v rozpise uvedené informatívne. 
Podujatia sú zarátané spolu s počtom detí v konečnom počte informatických príprav 
a exkurzií. 
 

Výstavy 
Výstava kníh Vojtecha Mihálika 
Výstava kníh R. Scherhauferovej, L. Riečanskej a D. Janebovej 
Výstava kníh Józsefa Gágyora 
Výstava kníh Jozefa Banáša 
Výstava kníh J. M. Hurbana 
Výstava personálnych bibliografií osobnosti z edičnej činnosti Galantskej knižnice – pri 
príležitosti Dňa TTSK 
Výstavky prác detí z tvorivých dielní  
Nástenky k aktuálnym kultúrnym a spoločenským podujatiam, výročiam spisovateľov  
 
Počet výstav spolu: 30 
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NAJVÝZNAMNEJŠIE PODUJATIA  

 
24. mája 2016 sa uskutočnilo Poetické pásmo Akordy lásky venované nedožitým 

90. narodeninám Vojtecha Mihálika. Pásma sa zúčastnili študenti Gymnázia Janka 
Matúšku v Galante. V roku 2016 sme si pripomenuli dvojité výročie tohto slovenského 
básnika, rodáka z Dolnej Stredy - 90. výročie narodenia a 15. výročie úmrtia. Študenti 
seredského gymnázia, ktoré nesie jeho meno, sa rozhodli pripomenúť si toto výročie 
literárno-poetickým pásmom Akordy lásky, ktoré predstavili na slávnostnej akadémii 
v Seredi. Podujatie sa konalo v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v 
Galante. Recitované básne striedal spev sprevádzaný tónmi klavíra a gitary, ktoré v to 
sychravé ráno navodili príjemnú atmosféru romantického predpoludnia. Ľúbostná 
poézia Vojtecha Mihálika patrí medzi najkrajšie ľúbostné básne slovenskej literatúry.  
 

21. júna 2016 sa v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
v Galante uskutočnila beseda o Kube s Miguelom Méndezom. Študentom rozprával 
o svojej krajine, o Kube, kde študoval, o  karibiskej oblasti, mentalite ľudí a spôsobe 
ich života. Cez tanec predstavil študentom latinsko-americkú kultúru. Predviedol 
a naučil záujemcov tancovať najpopulárnejší tanec salsu a merenge. Miguel Méndez je 
riaditeľom Latino Cultúrneho projektu, ktorým šíri a propaguje kultúru krajín Latinskej 
Ameriky na Slovensku i v celej Európe. Založil viacero tanečných skupín a vedie 
Tanečnú akadémiu v Bratislave. Je spoluúčastníkom populárneho podujatia v Galante – 
Kubánska noc. 

 
21. októbra 2016 sa konalo v Renesančnom kaštieli v Galante Slávnostné vítanie 

knihy 1. dielu knihy o ženách jedného z najvýznamnejších šľachtických rodov Uhorska - 
Esterházyovcov. Hostí a návštevníkov podujatia uvítala a celé podujatie uvádzala  
moderátorka v historickom odeve ako grófka Kristína Nyáriová, druhá manželka 
palatína Mikuláša Esterházyho. Prítomných do historických dôb preniesla aj pani 
Ľudmila Horváthová úryvkom z testamentov žien rodu Esterházyovcov. Nasledovali 
lektorské hodnotenia publikácie. Potom sa slova ujala autorka knihy, PhDr. Anna 
Jónásová, ktorá predstavila svoje dielo. Prezradila, čo sprevádzalo zrod knihy od výberu 
témy až po jej vytlačenie. Osudy žien rodu Esterházy de Galanta boli vlastne súčasťou 
širšie koncipovaného výskumu o vzdelaných a literárne činných uhorských ženách. Ich 
osudy na pozadí rodinných zväzkov a dejinných udalostí v priebehu takmer 500 rokov 
ju oslovili ako téma hodná samostatného spracovania najmä preto, lebo ostávali v tieni 
svojich slávnych mužov. Preto sa ženám rodu, ktorý pochádza z Galanty začala venovať 
intenzívnejšie. Vznikla tak „kolektívna biografia“ ktorá je nielen genealogickým 
pohľadom na zastúpenie žien v rode, ale aj zaujímavou sociologickou a kultúrnou 
sondou do ich životov. Krst knihy vykonali historickými erbmi rodu Esterházyovcov 
Pharm. Mgr. Nora Petrovič, členka Občianskeho združenia Galanta literárna, ktoré knihu 
vydalo, viceprimátor Zsolt Takáč a lektor Peter Novosedlík. Pokračovanie tejto 
monografie má vyjsť v roku 2017. Bude obsahovať životopisné portréty niektorých 
konkrétnych esterházyovských žien a ich odraz vo výtvarnom umení. Doplní ho zoznam 
portrétov žien uchovaných v galériách a múzeách z územia bývalého Rakúska-Uhorska. 
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7. novembra 2016 sa uskutočnila v priestoroch kaviarne Esterházy Galanta - 

wine & coffee beseda so spisovateľom Jozefom Banášom. Hlavnou témou besedy boli 
dve najnovšie knihy – Dementi a Kód 7. V priestoroch, ktoré dýchali históriou, sa 
beseda niesla v duchu priateľskej a neviazanej atmosféry. Jozef Banáš predstavil svoje 
knihy, nielen najnovšie ale aj skôr napísané. Rozprával o skutočnostiach, ktoré ho 
motivujú a inšpirujú k písaniu. V jeho najnovšej knihe Kód 7 je hlavnou motivačnou 
témou šťastie a inšpiráciou pre neho bola krajina Bhután. Poslucháči po pútavom 
rozprávaní mohli nadobudnúť pocit, že túto krajinu by mali spoznať aj osobne. Záver 
tejto zaujímavej besedy bol spojený s autogramiádou. Spisovateľ dedikoval záujemcom 
knihy a rád sa z mnohými i odfotil. Dúfame, že takéto stretnutie sa pre veľký záujem 
uskutoční zakrátko, nakoľko autor pripravuje ďalšie zaujímavé knihy. 
 

22. jún a 16. december 2016 – 8. ročník slávnostného vyhodnotenia časopisu 
Pod lupou, ktorý si tvoria samotné deti svojimi príspevkami. Galantská knižnica vydáva 
literárny časopis, v ktorom sa uverejňujú literárne práce detí základných škôl 
z galantského okresu. Aj v tomto roku boli vydané dve čísla. Decembrové podujatie sa 
už nieslo v duchu prichádzajúcich Vianoc, a ktoré svojím vianočným pásmom spríjemnili 
deti z Materskej školy SNP v  Galante. 
 
 
Vyhodnotenie podujatí za rok 2016 
 

  Názov podujatia počet návštevn. 

1. Ringató – Kolísanka 28 518 

2. Beseda so spisovateľom Józsefom Gágyorom 2 67 

3. Beseda s autorkou Annou Jónásovou  2 112 

4. 
Beseda so spicovateľkami R. Scherhauferovou, L.Riečanskou, 
D.Janebovou 1 21 

5. Beseda s meteorologičkou Miriam Jarošovou 1 126 

6. Beseda a prednáška s dietetičkou Gabriella Hartmann 1 16 

7. 
Beseda a prednáška o masáži pre kojencov a malé deti s Emőke 
Karácsony 1 12 

8. Beseda o Kube s Miguelom Méndezom 1 60 

9. Beseda s autorkou Mária Bottka 1 25 

10. Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom 1 110 

11. Beseda a prednáška logopéda Szabolcsa Kozmu 1 20 

12. Beseda s príslušníkmi Mestskej polície 2 83 

13. 
Prezentácia a krst knihy autorky A. Jónásovej: Ženy rodu 
Esterházyovcov 1 100 

14. Poetické pásmo Akordy lásky venované nedož. 90.nar. V. Mihálika 1 110 

15. Prednáška k projektu Hurban alebo muž po Štúrovom boku 1 40 

16. Pod lupou – slávnostné vyhodnotenie literárneho časopisu   2 82 

17. Kreslenie na asfalt 1 42 

18. Čítanie STOP  1 20 

19. Čítanie v tráve – Letný tábor 1 30 

20. Dobré ráno s rozprávkou  5 37 
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21. Deň TTSK 1 35 

22. Tvorivé dielne – Letný tábor 2 57 

23. Tvorivé dielne  19 158 

24. Hlasné čítanie  17 285 

25. Popoludnie v knižnici  1 7 

26.  Vyhodnotenie vedomostného kvízu 1 12 

27. Porada knihovníkov obecných knižníc okresu Galanta 1 15 

28. Burza kníh 1 Neuvedené 

    

29. SPOLU podujatia 98 2 200 

        

30. Informatívna výchova a exkurzie – oddelenie pre deti a mládež  34 802 

31. Informatívna príprava a exkurzie – výpožičné odd. pre dospelých 4 110 

    

 32. SPOLU informatívna výchova a exkurzie 38 912 

 
Výstavy a nástenky  
 

 Výstava kníh Vojtecha Mihálika 1  

 Výstava kníh R. Scherhauferovej, L. Riečanskej a D.Janebovej 1  

 Výstava kníh Józsefa Gágyora 1  

 Výstava kníh Jozefa Banáša 1  

 Výstava kníh J.M.Hurbana 1  

  Výstava personálnych bibliografií pri príležitosti Dňa TTSK 1  

  Výstavky prác detí z tvorivých dielní  12  

 Nástenky k aktuálnym kultúrno-spoločenským výročiam  12  

    

 POČET VÝSTAV SPOLU : 30 neuvedené 

 
 

  CELKOVÝ POČET PODUJATÍ 166 3 112 

 
 
 

 
 

IX.) AUTOMATIZÁCIA A MECHANIZÁCIA PRACOVNÝCH POSTUPOV 

V roku 2016 všetky pracovné stanice PC pracovali si novým knižnično-informačným 
systémom VIRTUA. Všetky dokumenty knižnice sú nahrané do nového systému.  

Dôležitým zámerom v oblasti elektronizácie bolo naďalej plné sprevádzkovanie 
internetovej stránky a sprístupnenie online katalógu - fondu Galantskej knižnice.  
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X.) GRANTOVÝ SYSTÉM 

 

V rámci mimorozpočtového financovania sa knižnica uchádzala o prostriedky 
z grantov Fondu na podporu umenia, Mesta Galanta, COOP Jednoty Slovensko  
a Slovnaft, a. s. Bratislava 

 Nákup knižničného fondu – celkový rozpočet 10 000,- € – projekt 
bol podporený vo výške 7 100,- €  

 Rekonštrukcia PC siete – celkový rozpočet 10 490,- € – projekt bol 
podporený vo výške 6 000,- €   

 Mesto Galanta – Doplnenie fondu knižnice – celkový rozpočet  

          2 000,- € – projekt bol podporený vo výške 500,- €   

 COOP Jednota – Hľadal som kamaráta, našiel som knihu – celkový 
rozpočet 1 600,- € – projekt nebol podporený 

 Slovnaft, a. s. Bratislava – Čarovný svet kníh – celkový rozpočet  

         1 000,- € – projekt nebol podporený   

 Nadácia Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko) – knižný dar v počte 203 kníh         

        v hodnote 1 608,86 €  

 Počet úspešných grantov a dotácií  – 3  

Spolu získala Galantská knižnica mimorozpočtové prostriedky vo výške 13 600,- €.  

 

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, besied s autormi publikácií pre 
dospelých ako aj s autormi detskej literatúry a pod./ 

 prácu s handicapovanými, sociálne slabšími a staršími používateľmi knižnice 
individuálnym prístupom k ich kultúrnym a vzdelávacím potrebám  

 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, napr. s organizáciami ako Csemadok, Matica 
slovenská a ďalšími občianskymi a spoločenskými združeniami a tiež predškolský- 
mi a školskými zariadeniami 
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 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 pre študentov stredných škôl nielen v meste Galanta ale aj 
v okrese Galanta 

 zvyšovanie postavenia knižnice vhodnou medializáciou a podporou služieb knižnice 
počas celého roka, no najmä v mesiaci knihy a v priebehu Týždňa slovenských 
knižníc  

 

 
XI.) HOSPODÁRENIE KNIŽNICE 

 
Výnosy spolu:         231 789,78 €  
Náklady spolu:        234 212,37 €  
Rozdiel – strata:          2 422,59 €   
 
 

Prehľad finančných ukazovateľov za rok 2016 
 
 

Výdavková časť 
 

Vybrané ukazovatele: 
 
 

Nákup literatúry 10 547,77 € 

Noviny a časopisy 3 069,09 € 

Nákup a spotreba ostat. 
mater. 

6 621,25 € 

Pohonné hmoty 
a mazadlá 

621,40 € 

Spotreba el. energie 1 723,90 € 

Opravy a údržba 8 091,81 € 

Nájom a režijné náklady 16 410,27 € 

Cestovné 489,59 € 

Odpisy 7 498,80 € 
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PERSONÁLNA ŠTRUKTÚRA 
 

 

Titul, meno, priezvisko   –   pracovné zaradenie  

PhDr. Štefan Polák   –   riaditeľ  
 
Eva Orelová   –   ekonómka knižnice  
 
Andrea Koszinská, Mgr. Judita Kontárová, Ing. Lenka Medovčíková,  
Katarína Bedečová   –   oddelenie knižnično-informačných fondov  
 
Františka Takáčová, Agáta Katonová, Terézia Szabová, Alena Jamrisková,  

         Angelika Biróová, Lívia Pavlovičová  –  oddelenie knižnično-informačných služieb  
 
Zuzana Fajnorová   –   oddelenie koordinácie a metodiky 
 
Eva Horváthová    –   upratovačka    
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PLÁN  ÚLOH  NA ROK 2017 

Plán činnosti na rok 2017 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. Keďže knižnica pôsobí na 
národnostne zmiešanom území, jednou z jej úloh je zabezpečiť prístup k literatúre pre 
všetkých záujemcov. Zároveň stanovuje aj úlohy regionálnej knižnice, ktoré vyplývajú 
zo Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, a to najmä v oblasti bibliografickej 
a metodickej činnosti.  

Predkladaný materiál zahŕňa komplex činností, ktorých hlavným zámerom je 
kontinuita pri formovaní knižnice ako inštitúcie, ktorá bude schopná napĺňať neustále 
sa zvyšujúce požiadavky čitateľov na rozsah a kvalitu poskytovaných služieb, bude 
schopná reagovať na nastupujúce spoločenské zmeny a výraznou mierou sa podieľať 
na posilňovaní občianskej spoločnosti. Knižnice sú verejnosťou vnímané a hodnotené 
predovšetkým kvalitou a rozsahom poskytovaných základných a špeciálnych služieb, 
ktorých úroveň je však vo veľkej miere podmienená kvalitou jednotlivých odborných 
činností.  

Činnosť knižnice v roku 2017 bude preto zameraná hlavne na tieto aktivity: 

 Poskytovaním základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb 
sprístupňovať univerzálny knižničný fond a dokumenty regionálneho významu  

 Zabezpečiť odborné knihovnícke činnosti v súlade s platnou legislatívou (Zákon č. 
126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva 
zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z.) 

 Koordinácia, metodické usmerňovanie, dokumentovanie a vyhodnocovanie činnosti 
verejných knižníc v okrese Galanta 

 Zintenzívnenie propagácie služieb knižnice  

 Budovanie knižnice ako otvoreného komunitného priestoru organizovaním kultúrno-
spoločenských a vzdelávacích aktivít 

 Prostredníctvom vzdelávacích aktivít a informačných služieb podporovať proces 
neformálneho celoživotného vzdelávania  

 Vyhľadávanie možností mimorozpočtového financovania aktivít knižnice 

 Spolupráca s profesijnými a stavovskými organizáciami, ako aj so vzdelávacími 
a kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi v meste Galanta 

 Poskytovanie informácií o činnosti NR SR a spolupráca s Parlamentnou knižnicou 
NR SR v rámci obnoveného projektu „Partnerské knižnice NR SR“ 

 Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov  

 Zabezpečenie úspornosti, efektívnosti a racionalizácie činností vo všetkých 

oblastiach 
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Riadenie a správa 

1.1.   Koncepčná, plánovacia a organizačná činnosť 

1.1.1. V súvislosti s plným zavedením knižnično-informačného systému VIRTUA 
(KIS3G) sledovať funkčnosť systému a v úzkej súčinnosti so Slovenskou 
národnou knižnicou v Martine vytvárať vhodné podmienky pri zavádzaní 

nových prvkov do systému  

T: priebežne 
Z: PhDr. Polák 

1.1.2. Venovať dostatočnú pozornosť koordinácii činnosti pri využívaní databázy 
Galantskej knižnice v systéme KIS3G  

T: priebežne 
Z: PhDr. Polák 

1.1.3. Využívaním existujúceho ľudského potenciálu, finančných a materiálnych 
zdrojov zabezpečiť všestranný rast kvality poskytovaných služieb  

T: priebežne 
Z: PhDr. Polák 

1.1.4. Racionálnym vynakladaním finančných prostriedkov zabezpečiť chod knižnice 
tak, aby bola zachovaná kvalita poskytovaných služieb   

T: priebežne 
Z: PhDr. Polák 

1.1.5. Vypracovanie a aktualizácia plánu civilnej ochrany zamestnancov Galantskej 
knižnice                                                                                                                            
T: priebežne                                                                                                                           
Z: Ing. Medovčíková  

1.1.6. Vzdelávacia činnosť zamestnancov Galantskej knižnice v oblasti civilnej 
ochrany 

T: priebežne 
Z: Ing. Medovčíková 

1.2.  Operatívne riadenie 

1.2.1. Riešenie nepredvídateľných problémov a nedostatkov 

T: priebežne 
Z: PhDr. Polák 

1.3.  Správa majetku a údržba budov 

1.3.1. Správu majetku vykonávať v súlade s nariadeniami TTSK 

T: trvalý 
Z: Orelová  
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1.3.2. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu elektrických zariadení, hasiacich prístrojov 
a hydrantov 

T: máj 2017 
Z: PhDr. Polák  

1.4.  Odborný rast a účasť pracovníkov na riadení  

1.4.1. Školenia, semináre a porady zamerané na aktuálne informácie z oblasti 
knihovníctva, ekonomiky, personalistiky 
T: trvalý 
Z: PhDr. Polák 

1.4.2. Absolvovanie potrebných školení v súvislosti s využívaním  systému VIRTUA 

T: podľa potreby 
Z: PhDr. 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 Fondu 
na podporu umenia, dotácie Mesta Galanta, zahraničné granty a dotácie) 

T: trvalý 
Z: PhDr. Polák 

2. Akvizičná činnosť, spracovanie a ochrana dokumentov 

2.1.  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. V roku 2017 sa bude pokračovať 
v retrospektívnom spracovaní fondu regionálnej študovne (drobná tlač: plagáty, 
pozvánky, letáky) a v spracovaní audiovizuálnych dokumentov (videokazety a CD) 

v KIS VIRTUA, ako aj spracovaním nových prírastkov.  

Ďalšou úlohou oddelenia bude 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 zastarané, 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 
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2.2.2. Retrospektívne spracovať fond regionálnej študovne (drobná tlač) a fond 
audiovizuálnych dokumentov v systéme KIS VIRTUA 

T: priebežne 
Z: Kosinszká 

2.2.3. Vyhľadávať možnosti na získanie finančných prostriedkov na nákup 
knižničného fondu prostredníctvom grantov a dotácií, spracovanie projektov 
a žiadostí 

T: trvalý 
Z: Fajnorová, Kosinszká  

2.3.  Evidencia a katalogizácia 

2.3.1. Zabezpečiť spracovanie nových prírastkov v súlade so Zákonom č. 126/2015 
Z. z. a Internou smernicou o spôsobe vedenia odbornej evidencie, 
vyraďovaní a revízii knižničného fondu Galantskej knižnice 

T: priebežne 
Z: Kosinszká  

2.3.2. Zabezpečiť odborné vyradenie opotrebovaných, duplicitných, nedobytných 
a stratených titulov z fondu knižnice v súlade so Zákonom č. 126/2015 Z. z.  
a Internou smernicou o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní 
a revízii knižničného fondu Galantskej knižnice 

T: podľa potreby  
Z:  Kosinszká, Bedečová  

2.3.3. Spracovať podklady a analýzy o stave fondu Galantskej knižnice 

T: priebežne 
Z: Kosinszká, Bedečová                    

2.3.4. Štatistické rozbory prírastkov a úbytkov 

T: priebežne 
Z: Bedečová 

2.3.5. Tvorba prírastkového a vyraďovacieho zoznamu  

T: priebežne 
Z: Bedečová 

2.3.6. Podľa potreby zastupovanie na jednotlivých oddeleniach knižnice 
a pravidelné sobotné služby vo výpožičnom oddelení pre dospelých podľa 

zadelenia 

T: priebežne 
Z: Kosinszká 
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3. Knižnično-informačné služby  

3.1.  Hlavné úlohy 

Prioritnými úlohami úseku knižnično-informačných služieb sú naďalej hlavne úlohy, 
ktoré vychádzajú zo Zákona č. 126/2015 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 

 

Galantská knižnica zabezpečuje poskytovanie týchto služieb prostredníctvom pracovísk: 

 oddelenie beletrie a náučnej literatúry pre dospelých 

 oddelenie pre deti a mládež 

 čitáreň a študovňa 

 pobočka ZŠ SNP na Sídlisku SNP, Galanta   
 

3.2.  Výpožičné služby 

3.2.1. Výpožičky 
Absenčné a prezenčné výpožičky v počte:  140.000 
 na 1 obyvateľa: 9.32 

3.2.2. Používatelia a návštevníci 
Počet zaregistrovaných používateľov: 2.700 
 % z počtu obyvateľov: 17,97 
 z toho deti do 15 rokov: 850 
 Počet návštevníkov: 39.000 

3.3.  Referenčné služby 

3.3.1. Galantská knižnica poskytuje referenčné služby klasickým spôsobom 
prostredníctvom jednotlivých oddelení knižnično-informačných služieb. Tak 
ako po minulé roky aj v roku 2017 bude tento typ referenčných služieb 
dominovať v pracovnom styku zamestnancov knižnice a používateľov 
a čitateľov knižnice. Jedná sa hlavne o bibliograficko-informačné služby 
v oblasti konzultácií pri výbere literatúry, lokačné informácie z katalógov 
fondov knižnice a z fondov iných knižníc, dopĺňanie a spresňovanie 
bibliografických údajov  

T: podľa požiadaviek používateľov 
Z: pracovníci úseku knižnično-informačných služieb 
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3.3.2. Práca s čitateľom 

                        T: trvalý 
                        Z: pracovníci úseku knižnično-informačných služieb  

3.3.3. Poskytovanie MVS (knihy) 

                        T: podľa požiadaviek používateľov a knižníc 
                        Z: Katonová 

3.3.4. Poskytovanie informácií o elektronickom systéme knižnice (KIS VIRTUA)  
čitateľom – online prístup 

                        T: trvalý 
                        Z: pracovníci úseku knižnično-informačných služieb  

3.3.5. Zadávanie žiadaniek, elektronické predlžovanie výpožičiek, informácie  
o rezerváciách   

                        T: trvalý 
                        Z: pracovníci úseku knižnično-informačných služieb  

3.3.6. Zasielanie pripomienok a upomienok čitateľom – elektronickou aj písomnou 
formou  

                        T: priebežne celý rok 
                        Z: Bedečová  

3.3.7. Sledovanie a zostavovanie štatistík o návštevnosti, čitateľoch, výpožičkách 
a odvody do pokladne v systéme KIS VIRTUA                                                                                                  
T: priebežne celý rok                                                                                                       
Z: Bedečová 

3.3.8. Evidencia, sprístupňovanie a vyraďovanie periodík                                                      
T: priebežne celý rok                                                                                                       
Z: Jamrisková, Ing. Medovčíková  

3.3.9.  Poskytovanie bibliografických informácií a prezenčných výpožičných služieb 
z príručnej knižnice študovne                                                                                                   
T: podľa požiadaviek používateľov                                                                                                       
Z: Jamrisková, Ing. Medovčíková  

3.3.10. Spracovanie rešerší z bibliografických a plnotextových databáz 

                     T: podľa požiadaviek používateľov 
                     Z: Jamrisková, Ing. Medovčíková     

3.3.11. Poskytovanie referenčných služieb klasickým spôsobom, ako aj     
elektronickou formou 

  T: podľa požiadaviek používateľov 
                     Z: Jamrisková, Ing. Medovčíková 
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3.3.12. Poskytovanie MVS (články)  

                      T: podľa požiadaviek používateľov a iných knižníc 
                      Z: Jamrisková 

3.3.13. Vyhotovovanie xerokópií a elektronických kópií 

                      T: podľa požiadaviek používateľov 
                      Z: Jamrisková, Ing. Medovčíková 

3.3.14. Vedenie pokladne Galantskej knižnice 

                      T: priebežne celý rok 
                      Z: Jamrisková         

3.3.15. Evidencia poštových známok (nákup, výdaj, hlásenie pre ekonomické odd.   
o stave ku koncu každého mesiaca                                                                                             
T: priebežne celý rok                                                                                                       
Z: Jamrisková  

3.3.16. Správa registratúry (systém FABASOFT) – evidencia došlej a odoslanej   
pošty, evidencia a zverejňovanie zmlúv, vytváranie, vedenie a 
vyraďovanie spisov 

                      T: priebežne celý rok    
                      Z: Jamrisková, Ing. Medovčíková 

3.3.17.  Vypracovanie štvrťročných hlásení pre spoločnosť LITA a príprava  
podkladov pre celoročné zúčtovanie poplatkov za vyhotovovanie kópií 

                      T: január, apríl, júl, október 2017      
   Z: Jamrisková 

3.3.18. Spolupráca so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu 
v Levoči. Sprístupňovanie putovných súborov zvukových kníh pre 
používateľov, ktorí sú držiteľmi ZŤP preukazu. Aktualizácia zoznamu 
týchto kníh a ich prezentácia na web stránke knižnice. Vypracovanie 
Výkazu o činnosti pre SKN Levoča. 

   T: priebežne celý rok 
   Z: Jamrisková, Ing. Medovčíková 

3.3.19. Poskytovanie bibliografických a faktografických informácií s regionálnou  
tematikou 

                     T: podľa požiadaviek používateľov 
  Z: Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková 

3.3.20. Spracovanie rešerší s regionálnou tematikou 

                    T: podľa požiadaviek používateľov 
 Z: Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková 
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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. Doplňovanie, spracovanie a sprístupňovanie knižničného fondu regionálnej 
literatúry, spracovanie bibliografickej a faktografickej databázy 

T: priebežne 
Z: Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková 

4.2.2. Doplňovanie fondu knihovníckej literatúry 

T: priebežne  
Z: Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková 

4.2.3. Doplňovanie, spracovanie a sprístupňovanie sekundárneho informačného 
aparátu (katalógy, kartotéky, elektronická databáza) 

T: priebežne 
Z: Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková  

4.2.4. Edičná činnosť – pozri bod 6 

T: podľa plánu v bode 6 
Z: Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková 

4.2.5. Poskytovanie referenčných služieb s regionálnou tematikou  

T: podľa požiadaviek používateľov 
Z: Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková  

4.2.6. Spracovanie rešerší s regionálnou tematikou  

                    T: podľa požiadaviek používateľov 
 Z: Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková 

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

T: priebežne 
Z: Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková, Jamrisková, Fajnorová  

4.2.8. Budovanie elektronickej regionálnej článkovej databázy v systéme VIRTUA 

T: priebežne 
Z: Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková, Fajnorová  
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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.  

5.2.  Metodická a poradenská činnosť verejným a iným knižniciam 

5.2.1. Štatistická a rozborová činnosť 

5.2.1.1. Spracovanie Ročného výkazu o činnosti knižnice za rok 2016 (KULT) 
MK SR 10-01 za Galantskú knižnicu 

T: január, február 2017 
Z: Fajnorová                          

5.2.1.2. Konzultácie a usmernenia v súvislosti so spracovaním Ročných 
výkazov o knižnici za rok 2016 (KULT) MK SR 10-01 spravodajským 
jednotkám v rámci galantského regiónu – telefonicky, elektronicky, 

osobne  

T: január, február 2017 
Z: Fajnorová 

5.2.1.3. Spracovanie Prehľadu o činnosti knižnice za rok 2016 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: január, február 2017 
Z: Fajnorová 

5.2.1.4. 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: Fajnorová 

5.2.1.5. Spracovanie formulára a výkazu Benchmarking knižníc SR za rok 2016 
za Galantskú knižnicu                                                                                             
T: jún 2017                                                                                                          
Z: Fajnorová  
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Koordinačná, poradenská a konzultačná činnosť a následná kontrola  
výkazov, zabezpečenie opráv a doplnenie chýbajúcich údajov v súvislosti  
so spracovaním Ročných výkazov o knižnici za rok 2016 (KULT) MK SR  
10-01 za knižnice verejných sietí bude prebiehať v roku 2017 v súlade  
s pokynmi a požiadavkami SNK Martin. 

 

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: Fajnorová 

5.3.2. Vypracovanie a pripomienkovanie koncepčných materiálov, rozborov 
a plánov činnosti                                                                                                 
T: podľa potreby                                                                                                 
Z: Fajnorová 

5.3.3        Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc a Noci s Andersenom 
2017 za Galantskú knižnicu a verejné knižnice okresu Galanta pre 
krajskú Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave                                                                                                             
T: apríl 2017                                                                                                         
Z: Fajnorová 

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

T: podľa potreby 
Z: Fajnorová 

5.3.5    V rámci edičnej činnosti zabezpečiť obsahové a grafické spracovanie 
metodických materiálov (pozri bod 6 – edičná a propagačná činnosť) 

T: podľa potreby 
Z: Fajnorová 

5.3.6         Spolupodieľanie sa na tvorbe elektronickej regionálnej článkovej 

databázy Galantskej knižnice v KIS VIRTUA  

                T: priebežne                                                                                                         
Z: Fajnorová 

5.3.7     Vyhľadávanie možností na získanie finančných prostriedkov na nákup 
knižničného fondu a obnovu technického vybavenia knižnice 
prostredníctvom grantov a dotácií (Fond na podporu umenia, Mesto 

Galanta atď.) a následné spracovanie projektov a žiadostí 

T: priebežne 
Z: Fajnorová 
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5.3.8          Podľa potreby zastupovanie na jednotlivých oddeleniach knižnice  
      a pravidelné sobotné služby vo výpožičnom oddelení pre   

dospelých podľa zadelenia                            
                  T: priebežne       
                  Z: Fajnorová 

 

6. Edičná a propagačná činnosť 

6.1.  Hlavné úlohy                                                                                                                                  
Galantská knižnica má v pláne na rok 2017 spracovať a vydať bibliografie, 
bibliografické letáky, metodické materiály, spravodajský a aj literárny časopis. V rámci 
propagačnej činnosti budú vydané v prípade potreby 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. Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici 2017 (elektronická forma)  
T: apríl 2017 
Z: Ing. Medovčíková 

6.2.2. Knihovnícky obzor 1/2017. Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta 
T: jún 2017 
Z: Fajnorová 

6.2.3. Knihovnícky obzor 2/2017. Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta                                                                                                                         
T: december 2017                                                                                                             
Z: Fajnorová  

6.2.4. Kalendár výročí osobností na rok 2017 (elektronická forma) 
T: január - december 2017 
Z: Mgr. Kontárová 

6.2.5. Pod lupou 1/2017. Časopis literárnych prác detí základných škôl v okrese 
Galanta      T: jún 2017                                                                                                                        
Z: Fajnorová, Biróová, Ing. Medovčíková 

 

6.3.   Neperiodické publikácie a propagačné tlače 

6.3.1. Zoltán Kodály a Galanta : 2003-2013 : personálna bibliografia 
T: máj 2017 
Z: Mgr. Kontárová  

 

 



                 Rozbor činnosti Galantskej knižnice r. 2016 

 50 

 

6.3.2. Kodály Zoltán és Galánta : 2003-2013 : personálna bibliografia                            
T: máj 2017                                                                                                             
Z: Mgr. Kontárová 

6.3.3. Mestské kultúrne stredisko v Galante : 1967-2017 : regionálna bibliografia                                                  
T: jún 2017                                                                                                              
Z: Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková 

6.3.4. Bibliografia periodickej tlače okresu Galanta : 2012-2016: regionálna    
bibliografia  
T: október 2017 
Z: Mgr. Kontárová 

6.3.5. Spracovanie príspevkov do krajských publikácií                                                   
T: podľa požiadaviek                                                                                                    
Z: Ing. Medovčíková, Mgr. Kontárová  

6.3.6. Informačné a propagačné materiály 
T: podľa potreby  
Z: Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková, Fajnorová 

 

6.4.  Iné 
 

6.4.1. Webová stránka knižnice www.galantskakniznica.sk – spravovanie a  
aktualizácia údajov 

T: priebežne  
Z: Ing. Medovčíková na základe podkladov pracovníkov jednotlivých 
oddelení 

6.4.2. Sociálna sieť Facebook – aktualizácia údajov, prezentácia knižnice (fotky, 

články)                                                                                                  

T: priebežne                                                                                                                     

Z: Bedečová, Pavlovičová, Biróová  na základe podkladov pracovníkov 

jednotlivých oddelení 

6.4.3. PPT  prezentácia o činnosti Galantskej knižnice využívaná na väčších 

podujatiach organizovaných KJF v Trnave                                                  

T: podľa potreby                                                                                    

Z: PhDr. Polák 

6.4.4. Články v miestnych periodikách a reportáže súkromnej regionálnej televízie 

KREA 

T: podľa potreby 

Z: pracovníčky knižnice 

 

http://www.galantskakniznica.sk/
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6.4.5. Zastupovanie podľa potreby a sobotňajšie služby vo výpožičnom oddelení 
pre dospelých                                                                                                                          
T: trvalý                                                                                                                            
Z: pracovníčky knižnice   

6.4.6. Účasť na poradách, odborných podujatiach, seminároch, konferenciách  

T: podľa potreby  
Z: všetci pracovníci knižnice 

7.  Elektronizácia a informatizácia 

7.1.  Hlavné úlohy 

Prioritnou úlohou bude poskytovanie služieb v KIS VIRTUA. Ďalšie úlohy v oblasti 
elektronizácie a informatizácie budú plnené v intenciách postupného rozširovania 
a skvalitňovania služieb, najmä v súvislosti s propagáciou možností, ktoré poskytuje 
používateľom KIS VIRTUA. Sprístupnením on-line katalógu je ponúknutá možnosť 
využívať prostredníctvom internetu aj ďalšie služby, ako je prolongácia dokumentov, 
rezervovanie dokumentov a postupné využívanie ďalších služieb tohto systému. 

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

 T: trvalý 
 Z: PhDr. Polák 

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

T: priebežne 
Z: PhDr. Polák 

7.4.  Riešenie bežných problémov v práci so systémom VIRTUA, tak aby bola     
zabezpečená funkčnosť výpožičného, vyhľadávacieho a katalogizačného 

systému. Prípadné riešenie problémov s pracovníkmi SNK Martin 

T: podľa potreby 
Z: Bedečová 

7.5.  Inštalácia a nastavenie nových verzií systému VIRTUA do všetkých PC, ktoré 

so systémom pracujú ako aj jej inštalovanie do nových PC 

T: podľa potreby 
Z: Bedečová  
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8. Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť 

8.1.  Vzdelávacie podujatia pre verejnosť  

  

8.1.1. Kvíz: Život a dielo Jozefa Miloslava Hurbana                                                                                                                
T: január – október 2017                                                                                                                    
Z: Biróová 

8.1.2. Beseda so spisovateľom (upresnenie v priebehu roka) 
T: február, marec, september, október 2017  

Z: Biróová 

8.1.3. Vedomostný kvíz „Poznáš svoju knižnicu?“                                                          
T: marec 2017                                                                                                               
Z: Biróová  

8.1.4. Prednáška – Život a dielo J. M. Hurbana                                                                                                              
T:máj 2017                                                                                                                   
Z: Biróová  

8.1.5. Vyhodnotenie detského literárneho časopisu Pod lupou                                                                           

T: jún 2017                                                                                                              

Z: Biróová 

8.1.6. Exkurzie a informačná príprava                                                                                          

T: priebežne podľa požiadaviek                                                                                                      

Z: Pavlovičová, Bedečová       

                                                                      

8.2. Kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť 

8.2.1. Tvorivé dielne  
T: počas celého roka 2017 každý utorok a štvrtok 
Z: Biróová 

8.2.2. Kniha, ktorá ma zaujala – hlasné čítanie z vybranej knihy 
T: raz do mesiaca počas celého roka 2017 
Z: Biróová  

8.2.3. Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie na podporu detského čítania               
T: 31.03.2017                                                                                                               
Z: Biróová, Pavlovičová 

8.2.4. Kreslenie na asfalt  

T: 01.06.2017  
Z: Biróová, Pavlovičová  

8.2.5. Dobré ráno s rozprávkou 

T: 21.07., 28.07., 04.08. 2017 
Z: Biróová, Pavlovičová  
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8.2.6. Burza kníh 

T: marec, november 2017  
Z: Kosinszká, Bedečová   

 

9. Kontrolná činnosť 

9.1.   Zabezpečenie ochrany osobných údajov  čitateľov aj zamestnancov knižnice 
(podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 
84/2014 Z. z.) 
T: priebežne celý rok                                                                                                         
Z: Ing. Medovčíková 

9.2.    Kontrola prijatých opatrení na poradách vedenia  
T: priebežne  
Z: PhDr. Polák 

 

10.   Informácie 

10.1  Adresa:  Galantská knižnica, Mierové námestie č. 4, GALANTA 924 01 

10.2  Telefón:  031/780 29 20 

10.3  Fax:  031/780 29 20 

10.4  E-mail: polak@galantskakniznica.sk    ;  

                                   kniznica@galantskakniznica.sk  

10.5  Otváracie hodiny:  pondelok – piatok      8.00 – 12.00   12.30 – 18.00 hod. 
     utorok     13.00 – 18.00 hod. 
     sobota     8.00 – 12.00 hod.   

10.6  Cenník služieb a poplatkov: 

Zápisné na jeden rok   

 dospelí                 4,00 €  

 dôchodcovia  1,70 €  

 invalidní občania 1,70 € 

 mládež 15 – 18 rokov 1,70 € 

 deti do 15 rokov                                                            zdarma 

 

 

 

mailto:polak@galantskakniznica.sk
mailto:kniznica@galantskakniznica.sk
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10.7  Poplatok za jednorazovú službu pre neregistrovaných používateľov        0,50 € 
 
10.8  Náhrada pri strate preukazu                                                        1,00 € 

10.9  Poškodenie čiarového kódu                                                              1,00 €      

10.10  Poplatky za oneskorené vrátenie dokumentu 

                  1 dokument*                                                                    0,01 €/ 1 deň         
            *(poplatky za každý prekročený deň a dokument napočítava kniž.-výp.systém) 

            1. písomná upomienka                                                              1,40 € 

            2. písomná upomienka                                                              1,70 € 

            3. riaditeľská upomienka                                                           5,00 € 

                súdne vymáhanie                                                         všetky náklady     
   
 
10.11  MVS – Medziknižničná výpožičná služba (knihy) 

          poplatok pri objednaní – jeden dokument                    0,20 €  

          vybavená zásielka*   2,60 €  
          *(poplatok sa môže navýšiť, ak dodávajúca knižnica vystaví faktúru na dodané  
             dokumenty) 

                Balík (nad 2 kg)                                                       4,- €  
             
                Pri nedodržaní výpožičnej lehoty MVS je čitateľ povinný uhradiť podľa  
                cenníka dodávajúcej knižnice poplatky za omeškanie       

                                                      

10.12  MMVS – Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 

              poplatok určuje zasielajúca knižnica  

 
     10.13  Oznámenie o rezervovaní dokumentu a MVS 
 
                 - poštou                                  podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty 
                 - formou SMS                                                                              0,20 € 
                 - telefonicky                                                                                0,20 € 
                 - e-mailom                                                                                  0      
          
     10.14  Reprografické služby:  
 
                 Fotokópia čiernobiela A4                                                               0,07 € 
                 Fotokópie čiernobiela A3                                                               0,14 €   
                 Tlač čiernobiela A4                                                                       0,07 € 
                 Tlač obrázku farebná (formát A5)                                                  0,25 € 
                 Tlač obrázku farebná (formát A4)                                                  0,50 € 
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                 Tlač farebná A4 (nadpisy, zvýraznené slová a pod.)                         0,15 € 
                 Skenovanie (1 strana)                                                                  0,05 €                                   
 
 
      10.15  Využívanie PC v priestoroch knižnice: 
                    
                 Internet (cena za dobu pripojenia používateľa)                    
                   1 minúta (neregistrovaný používateľ)                                           0,03 € 
                   1 minúta (registrovaný používateľ) – 10 minút zdarma*                 0,02 €  
                   (* je potrebné sa preukázať platným čitateľským preukazom)          
                   Písanie vlastných textov (World, Excel) – 1 hodina                         0,80 € 
 
 

10.16  Poplatky za rešeršné služby 
 

                Základný poplatok                                                                           2,- € 
                (uhrádza sa vopred, zahŕňa 15 záznamov)                                                                                      
                Nad 15 záznamov – každý záznam                                                  0,05 €   
                Vyhotovenie rešerše mimo poradia (expresné)   
                                                                                 cena konečnej rešerše + 50% 
 
 
      10.17   MVS – Medziknižničná výpožičná služba (články): 
 
                   Poplatok pri objednaní – 1 dokument*                                0,20 € 
                   *(poplatok sa môže navýšiť, ak dodávajúca knižnica vystaví faktúru na dodané 
                      dokumenty)  
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Príloha č. 1 
 

Plán výkonov na rok 2017 

 

 

 
Ukazovateľ 

Merná  
jednotka 

Plán na rok  
2017 

KNIŽNIČNÝ FOND   

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 70.000 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. *4,66 

Počet titulov odoberaných periodík titul 95 

Prírastok kn. j. 1.500 

Úbytok kn. j. 800 

VÝPOŽIČKY   

Celkový počet výpožičiek kn. j. 140.000 

 na 1 obyvateľa kn. j. *9.32 

POUŽÍVATELIA    

Počet registrovaných používateľov osoba 2.700 

 % z počtu obyvateľov % *17.97 

z toho do 15 rokov osoba 850 

 % z počtu školopovinných detí  % **      -    

Návštevníci návšteva 39.000 

ĎALŠIE ČINNOSTI   

Kolektívne podujatia podujatie 75 

v tom:  informačná príprava hodina 87 hodín 

Odborné podujatia, porady podujatie 13 

Metodické návštevy návšteva 10 

Edičná činnosť titul 9 

 

 
 
 

*    počet obyvateľov 15.024 (na základe Ročného výkazu o knižnici za rok 2015) 
**  Štatistický úrad neeviduje tento údaj 
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Príloha č. 2 

Plán podujatí 

1.  Odborné podujatia 

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

 

Galantská knižnica, predbežný plán podujatí na rok 2017 

 
 

Názov podujatia 
Miesto 

konania 
Dátum 

Hlavný 
organi-
zátor 

Spolu-
organi-
zátor 

Pozn. 

Január 

Tvorivé dielne 
GK – 
detské 
oddelenie 

 
12.01.2017 
19.01.2017 
 

GK  
Výroba 
zimných 
dekorácií 

Výstava: 
Po stopách 
J. M. Hurbana 

GK 
Priebežne do  
6.10.2017 

GK  

Výstava  
k 200. výročiu 
narodenia  
J. M. Hurbana 

Kvíz: 
Život a dielo  
J. M. Hurbana 

GK 
Priebežne do  
6.10.2017 

GK  

Kvíz  
k 200. výročiu 
narodenia  
J. M. Hurbana 

Nástenka: 
J. M. Hurban 

GK 
Priebežne do  
6.10.2017 

GK  

Nástenka 
k 200. výročiu 
narodenia  
J. M. Hurbana 

Február 

Kniha, ktorá ma 
zaujala 

ZŠ SNP 
Galanta 
 

13.02.2017 
20.02.2017 

GK  
Hlasné čítanie 
pre žiakov ZŠ 

Tvorivé dielne 
GK – 
detské 
oddelenie 

14.02.2017 GK  
Valentínske 
prekvapenie 

Beseda so 
spisovateľom 

GK – 
detské 
oddelenie 

Február 2017 GK  Beseda 
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Názov podujatia 
Miesto 

konania 
Dátum 

Hlavný 
organi-
zátor 

Spolu- 
organi-
zátor 

Pozn. 

 
 

Marec 
 

 
 

Vedomostný kvíz 
GK – 
detské 
oddelenie 

01.-
31.03.2017 

GK  
Kvíz: Poznáš 
svoju 
knižnicu? 

Exkurzie 
a informatívna 
príprava pre žiakov 
a študentov 

GK 
01.-
31.03.2017 

GK   

Hlasné čítanie pre 
deti 

ZŠ SNP 
Galanta 

13.03.2017 GK  Hlasné čítanie 

Beseda 
s príslušníkom 
Mestskej polície 
v Galante – 
prevencia 
bezpečnosti pre deti 
MŠ a ZŠ 

GK – 
detské 
oddelenie 

17.03.2017 GK  Beseda 

 
Noc s Andersenom 
 
 

GK – 
detské 
oddelenie 

31.03.2017 GK  

Medzinárodné 
podujatie na 
podporu 
detského 
čítania 

Divadelné 
predstavenie pre 
deti 

MsKS 
Galanta 
Bábková 
sála 

31.03.2017 GK 
MsKS 
Galanta 

Detské 
predstavenie 
pri príležitosti 
Noci s 
Andersenom 

Tvorivé dielne 
GK – 
detské 
oddelenie 

 
07.03.2017 
21.03.2017 
 

GK  

Výroba 
záložiek:  
Marec – 
mesiac knihy 

Beseda  GK Marec 2017 GK  Beseda 

Burza kníh 
GK –
vestibul 

Marec 2017 
 

GK  Burza 
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Názov podujatia 
Miesto 

konania 
Dátum 

Hlavný 
organi-
zátor 

Spolu- 
organi-
zátor 

Pozn. 

 
 

Apríl 
 

 
 

Tvorivé dielne 
GK – 
detské 
oddelenie 

04.04.2017 
20.04.2017 

GK  
Detská 
kreativita 

Vyhodnotenie 
vedomostného kvízu 

GK – 
klubovňa 

26.04.2017 GK  
Vyhodnotenie 
a vecné 
ocenenie 

Beseda s Hasičského 
zboru v Galante – 
protipožiarna 
ochrana pre deti MŠ 
a ZŠ  

GK – 
detské 
oddelenie 

21.04.2017 GK  Beseda 

Hlasné čítanie MŠ Galanta 26.04.2017 GK  

Hlasné čítanie  
z knihy 
známeho spis. 
– predškol. 
vých. 

Máj 

Tvorivé dielne 
GK – 
detské 
oddelenie 

03.05.2017 
09.05.2017 

GK  
Deň matiek 
Detská 
kreativita 

Hlasné čítanie 
z vybranej knihy 

Špeciálna 
ZŠ Galanta 

296.05.2017 GK  Hlasné čítanie 

Prednáška  
Život a dielo 
J. M. Hurbana  

Aula 
Gymnázia 
Z. Kodálya 
Galanta 

Maturitný 
týždeň 2017 

GK  
Vzdelávacie 
pásmo pre 
študentov SŠ 

Jún 

Kreslenie na asfalt 
Špeciálna 
ZŠ Galanta 

01.06.2017 GK  
Kreslenie s 
kriedami 
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Názov podujatia 
Miesto 

konania 
Dátum 

Hlavný 
organi-
zátor 

Spolu- 
organi-
zátor 

Pozn. 

Slávnostné 
vyhodnotenie 
časopisu Pod lupou 

GK – 
klubovňa 

14.06.2017 GK  

Vyhodnotenie 
zaslaných 
príspevkov do 
literárneho 
časopisu 
knižnice 

Tvorivé dielne 
GK – 
detské 
oddelenie 

06.06.2017 
20.06.2017 

GK  
Deň otcov 
Detská 
kreativita 

Júl 

Hlasné čítanie 
z vybranej knihy 

Letný tábor 
CVČ 
Galanta 

19.07.2017 GK 
CVČ 
Galanta 

Hlasné čítanie 

Dobré ráno 
s rozprávkou 
 

GK – 
klubovňa 

21.07.2017 
28.07.2017 

GK  
Premietanie 
rozprávok na 
DVD 

August 

Dobré ráno 
s rozprávkou 

GK – 
klubovňa 

04. 08.2017 GK  
Premietanie 
rozprávok na 
DVD 

Tvorivé dielne 
GK – 
detské 
oddelenie 

16.08.2017 GK 

 
CVČ 
Galanta 
 

Tvorivé dielne 
pre deti 
v letnom 
tábore CVČ 

September 

Kniha, ktorá ma 
zaujala 

ZŠ SNP 
Galanta 

18.09.2017 GK  
Hlasné čítanie 
pre žiakov ZŠ 

Beseda so 
spisovateľom 

GK 21.09.2017 GK  Beseda 

Výstava 
personálnych 
bibliografií z edičnej 
tvorby GK 

GK – 
klubovňa 

01.-31.10. 
2017 

GK  Výstava 
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Názov podujatia 
Miesto 

konania 
 

Dátum 
Hlavný 
organi-
zátor 

Spolu-
organi-
zátor 

Pozn. 

  
Október 

 
 

 

Beseda so 
spisovateľom  

GK  06.10.2017 GK  Beseda 

Tvorivé dielne 
GK – 
detské 
oddelenie 

17.10.2017 
24.10.2017 

GK  Hallowen 

Hlasné čítanie 
z vybranej knihy 

Špeciálna 
ZŠ Galanta 

18.10.2017 GK  Hlasné čítanie 

Vyhodnotenie kvízu: 
Život a dielo  
J. M. Hurbana 

GK –
klubovňa 

40. týždeň 
2017 

GK  
Kvíz – 
vyhodnotenie 
 

November 

Kniha, ktorá ma 
zaujala 

ZŠ SNP 
Galanta 

06.11.2017 
20.11.2017 

GK  Hlasné čítanie 

Tvorivé dielne 
GK – 
detské 
oddelenie 

07.11.2017 
20.11.2017 

GK  Advent 

Burza kníh 
GK – 
vestibul 
 

20.-
24.11.2017 

GK  Burza 

December 

Tvorivé dielne 
GK – 
detské 
oddelenie 

05.12.2017 
12.12.2017 

GK  

Výroba 
vianočných  
dekorácií a 
pohľadníc 

 
                                                     
Pravidelné podujatia – vykonávané mesačne: 
  
   -  Hlasné čítanie –  Špeciálna základná škola Galanta 
                                                                   
   -  Tvorivé dielne –  každý utorok a štvrtok 
 
   -  Ringató – kolembačka – každý utorok  
         Podujatie pre deti od 0-3 rokov, ktoré sa zameriava na hravú výchovu detí   
         a rodičov k spevu a hudbe 
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Príloha č. 3 

 
Edičný plán 

o Periodické publikácie 

 Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici 2017. (elektronická forma)  
T: apríl 2017 
Z: Ing. Medovčíková 

 Knihovnícky obzor 1/2017. Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta 
T: jún 2017   
Z: Fajnorová 

 Knihovnícky obzor 2/2017. Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov 
verejných knižníc okresu Galanta 
T: december 2017  
Z: Fajnorová 

 Kalendár výročí osobností na rok 2017.  (elektronická forma)                                                     
T: január – december 2017                                                                                                                                       
Z: Mgr. Kontárová 

 Pod lupou 1/2017. Časopis literárnych prác detí základných škôl v okrese Galanta                                                     
T: jún 2017                                                                                                                                        
Z: Fajnorová, Biróová, Ing. Medovčíková 
 
 

o   Neperiodické publikácie a propagačné tlače 

 
 Zoltán Kodály a Galanta : 2003-2013. Personálna bibliografia  

T: máj 2017 
Z: Mgr. Kontárová  

 Kodály Zoltán és Galánta : 2003-2013. Personálna bibliografia                                           
T: máj 2017                                                                                                                               
Z: Mgr. Kontárová 

 
 Mestské kultúrne stredisko v Galante : 1967-2017. Regionálna bibliografia                               

T: jún 2017                                                                                                                              
Z: Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková 

 Bibliografia periodickej tlače okresu Galanta : 2012-2016. Regionálna 
bibliografia                                                                                                    
T: október 2017                                                                                                                                       
Z: Mgr. Kontárová 
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 Spracovanie príspevkov do krajských publikácií                                                                           
T: podľa požiadaviek                                                                                                                           
Z: Ing. Medovčíková, Mgr. Kontárová  

 Informačné a propagačné materiály 
T: podľa potreby 
Z: Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková, Fajnorová 

o Iné 

 Webová stránka knižnice www.galantskakniznica.sk – spravovanie a aktualizácia 
údajov 
T: priebežne  
Z: Ing. Medovčíková na základe podkladov pracovníkov jednotlivých oddelení 

 Sociálna sieť Facebook – aktualizácia údajov, prezentácia knižnice (fotky, články)   
T: priebežne 
Z: Bedečová, Pavlovičová, Biróová na základe podkladov pracovníkov jednotlivých   
    oddelení 

 PPT prezentácia o činnosti Galantskej knižnice využívaná na väčších podujatiach 
organizovaných KJF v Trnave                                                                                                         
T: podľa potreby                                                                                                                               
Z: PhDr. Polák 

 Články v miestnych periodikách a reportáže súkromnej regionálnej televízie KREA   
T: podľa potreby  
Z: pracovníčky knižnice 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval : PhDr. Štefan Polák, apríl 2017 

 

 

http://www.galantskakniznica.sk/

