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I. ÚVOD

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 2017, 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 r. 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 prost.  dvoch
oddelení.  Úsek  koordinácie  a metodiky  plnil  úlohu  koordinačného,  vzdelávacieho,
štatistického  a metodického  strediska  pre  27  verejných  knižníc  v okrese  Galanta  
(1 regionálna, 2 mestské, 2 profesionálnych a 22 neprofesionálnych verejných knižníc). 

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
spolupracuje  s rôznymi  kultúrnymi,  výchovnými  a vzdelávacími  organizáciami
a záujmovými združeniami. 
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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 poduja-

tia 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  so Slovenskou knižnicou  pre  nevidiacich  Mateja  Hrebendu

v Levoči  zabezpečuje  výmenné  súbory  zvukových  dokumentov  pre
občanov ZŤP

 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 na poskytovanie informácií verejnosti. 

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. 2017 pozornosť naplneniu
svojho  hlavného  poslania,  vyplývajúceho  zo  zákona  NR  SR  č.  183/2000  Z.  z.
o knižniciach. 

Knižnica aj v r.  2017 zabezpečovala a poskytovala univerzálny a slobodný prístup
k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov v tradičnej i elektronickej forme,
napomáhala  uspokojovaniu  kultúrnych,  informačných  a vzdelávacích  potrieb  svojich
používateľov. 
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Tak ako v predchádzajúcich obdobiach, úzko spolupracovala s kultúrnymi, výchov-
nými a vzdelávacími inštitúciami a záujmovými združeniami regiónu, pri  organizovaní
kultúrnych  a výchovno-spoločenských  podujatí.  Vychádzajúc  z týchto  skutočností  sa
knižnica stala komunitným priestorom v mieste svojho pôsobenia. 

Osobitne  pozitívne  hodnotím  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,
ako aj okresu Galanta.  

Vychádzajúc  zo  zámerov  a cieľov  knižnice  na  r.  2017  bola  naším prvoradým a
základným poslaním spokojnosť používateľov a návštevníkov s poskytovanými služba-
mi. 

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,  najmä  s  organizáciami  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, ako aj stredných škôl v meste Galanta

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

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v r. 2017 GK naďalej úzko spolupracovala 
s  ostatnými  kultúrnymi,  výchovnými  a  vzdelávacími  inštitúciami  a  záujmovými
združeniami  regiónu pri  organizovaní  kultúrnych a výchovno-spoločenských podujatí.
Osobitne pozitívne hodnotíme spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami  v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a to s Vlastivedným múzeom v Galante a
Galantským osvetovým strediskom.  

 Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 00 Galanta  
 Vlastivedné múzeum, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
 Mestské kultúrne stredisko, Mierové nám. č. 942/3, 924 00 Galanta
 Dom Matice slovenskej, Bratislavská 1458/71, 924 00 Galanta 
 Základná umelecká škola Josepha Haydna, Hlavná 100/30, 924 00 Galanta
 Csemadok, ul. Zoltána Kodálya 777, 924 00 Galanta
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 Základná umelecká škola – výtvarný odbor, SNP 100/30, 924 00 Galanta 
 Centrum voľného času – Spektrum, Hlavná 1005/16, 924 00 Galanta
 Renesančný kaštieľ, ul. Esterházyovcov, 924 00 Galanta 
 Pohoda seniorov, n.o., Hodská 360/33, 924 01 Galanta
 Domov dôchodcov Patria, Švermova 1457/16, 924 01 Galanta

     Knižnica premietla do svojich zámerov na r. 2017 zaktivizovanie a podchytenie
záujmu  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 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.  

V roku 2017 uskutočnila knižnica 146 vzdelávacích a kultúrnych podujatí, ktorých
sa celkom zúčastnilo 3 142 osôb. Do tejto oblasti činnosti knižnice spadajú aj výstavy
výtvarných prác detí z podujatí, výstavy kníh k podujatiam pre deti, mládež a dospelých
čitateľov, tiež nástenky k aktuálnym kultúrnym a spoločenským udalostiam a výročiam
spisovateľov.

Počet podujatí bol nižší oproti r. 2016, počet účastníkov však bol vyšší ako r. 2016.
Najvýznamnejšie  podujatia  ako  aj  celkový  prehľad  všetkých  podujatí  je  podrobne
rozvedený v ďalšej časti rozboru.   

Aj  v r.  2017  pokračovala,  i keď v menšej  miere,  všeobecná  nepriaznivá  situácia
financovania  kultúrnych  inštitúcií,  ktorá  sa  osobitne  premietla  v oblasti  doplňovania
fondu. Podľa našich vedomostí a poznatkov pri kontakte s čitateľmi resp. návštevníkmi
knižnice  sa  stagnácia  pri  doplňovaní  fondu  prejavuje  v návštevnosti  knižnice
a samozrejme aj v oblasti výpožičiek. 

Knižnica na nákup fondu získala finančnú dotáciu z Fondu na podporu kultúry vo
výške 6 000,- €, od Mesta Galanta dotáciu na doplňovanie knižničného fondu vo výške
900,- € a z nadácie Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko) knižný dar v hodnote 876,03 €.
Celkom  v r.  2017  knižnica  vynaložila  na  nákup  periodickej  a neperiodickej  tlače  
16  048,95 €  (knihy  –  13  335,56  €,  periodiká  –  2  713,39  €).  Darom  sme  získali
dokumenty  v hodnote  3 084,94  €.  Ak  to  zrekapitulujeme,  tak  v hodnotenom  roku
predstavovali príspevky na nákup spolu 16 048,95 € (- 1 015,39 € oproti r. 2016). Do
fondu pribudlo 1 959 knižničných jednotiek, z toho kúpou 1 138 kn.j. darom 409 kn.j.
a tiež 108 kn.j. retrospektívne spracovaných dokumentov.    

V rámci  mimorozpočtového  financovania  sa  knižnica  uchádzala  o prostriedky
z grantov Fondu na podporu umenia (ide o bývalé granty MK SR), Mesta Galanta,
Nadácie Nemzeti Kulturális Alap 

1. Nákup knižničného fondu – celkový rozpočet 10 000,- € – projekt bol
podporený vo výške 6 000,- € 

2. Modernizácia úložného priestoru periodík – celkový rozpočet 3 000,- €
- projekt bol podporený vo výške 2 000,- €

3. Obnova PC vybavenia - celkový rozpočet 3 000 € – projekt bol 
podporený vo výške 2 000,- €  

4. Mesto Galanta – Doplnenie fondu knižnice – celkový rozpočet 2 000 €
– projekt bol podporený vo výške 900,- €  
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5. Mesto  Galanta  –  Vydanie  publikácie  50  rokov  MsKS  v Galante  –
celkový rozpočet 600,- € - projekt bol podporený vo výške 600,- €

6. Nadácia Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko) – knižný dar v hodnote
876,03 € 

Spolu získala Galantská knižnica mimorozpočtové prostriedky vo výške 12 376,03 €. 
Oproti roku 2016 je to menej o 1 223,97 €. 

Skrátený  rozpočet  ako  aj  nižšie  dotácie  z grantov  sa  prejavili  v jednotlivých
ukazovateľoch činnosti knižnice, ako bude vidieť v nasledovnej časti rozboru. Opäť sa
potvrdila  skutočnosť, že spokojnosť návštevníkov a užívateľom služieb knižnice úzko
súvisí s doplňovaním fondu.  

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 2017 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 

   Základné ukazovatele činnosti:

- Celkový počet výpožičiek 139 552 (- 3 471) 
- Aktívni používatelia 2 767 (- 57)  
- Návštevnosť 38 123 (- 1 502) 

Galantská  knižnica  zaznamenala  v  r.  2017  pokles  výpožičiek  a  návštevnosti
knižnice. Z uvedeného prehľadu vidieť, že aj v r. 2017 podobne ako po minulé roky
naďalej  zaznamenávame  klesajúci  záujem  o  požičiavanie  literatúry  ako  aj  pokles
záujmu o ostatné služby knižnice. Uvedený trend nie je špecifickým len pre Galantskú
knižnicu, ale s podobnými výsledkami sa stretávame aj v ostatných knižniciach, či už
regionálnych,  špeciálnych,  akademických a pod. Príčiny nezáujmu sú stále tie isté –
zvyšujúca  sa  ponuka  iných  médií  (TV,  tablety,  notebooky,  e-knihy,  internet  atď.).
Nezáujem  o  knihy  a  knižnú  kultúru  je  však  celosvetovým  trendom,  ktorý  sa  na
Slovensku ešte znásobuje vplyvom poklesu demografického vývoja. S tým, že knižnice
sú pre množstvo ľudí nezaujímavými inštitúciami,  sa stretávame takmer na každom
kroku. Chýba im podpora a propagácia zo strany médií, škôl, či ministerstva kultúry. Je
to smutné konštatovanie, pretože keď sa pozrieme do zahraničia, tam je postavenie
knižníc  úplne  na  inej  spoločenskej  úrovni.  Bohužiaľ,  na  Slovensku  sa  knižnice  sa
postupne ocitli  na  okraji  záujmu nielen  širokej  verejnosti,  ale  aj  štátnych  inštitúcií,
napriek tomu, že by mali stáť na jednej z vrchných priečok v oblasti kultúry. Pomohla
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by veľká celoslovenská osveta.   Samotné knižnice  so svojimi  kapacitnými  a  hlavne
finančnými možnosťami na masívnu osvetu nestačia.

Na  strane  druhej  nás  teší  fakt,  že  narastá  počet  ľudí  v  preddôchodkovom  a
dôchodkovom veku, ktorí  si  opätovne našli  cestu ku klasickým (printovým) knihám
a z ich strany sa taktiež zvýšil  záujem o služby knižnice.  Najviac nás teší záujem o
čítanie a knihy zo strany detí. Knižnica už niekoľko rokov po sebe zaznamenáva nárast
detských čitateľov. 

Celkový  rozpočet  knižnice  vrátane  vlastných  tržieb  predstavovali  238 095,43  €  
(z toho vlastné výnosy a tržby – 3 890,19 €, projekty –  12 376,03 €, dotácia TTSK
218 590,35 €, iné výnosy 5 614,89 €). Celkové náklady 236 857,82 € (z toho odpisy
3 241,20 €). Knižnica v r. 2017 hospodárila s kladným výsledkom 1 237,61 €. Podrobná
štruktúra príjmov a výdavkov je uvedená v časti XI tohto rozboru. 

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

 posúdenie pracovných podmienok v knižnici

 smernica BOZP – pracovné úrazy

 interné predpisy BOZP 

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

V r. 2017 bol majetok knižnice poistený v Allianz - Slovenská poisťovňa. Knižnica
v uplynulom roku neznamenala žiadnu poistnú udalosť. 

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

RIADENIE KNIŽNICE

Základné dokumenty:
 zriaďovacia listina 
 organizačný poriadok
 registratúrny poriadok
 pracovný poriadok
 kolektívna zmluva
 knižničný a výpožičný poriadok
 smernica pre prevádzkovanie motorového vozidla
 smernica pre prijímanie sťažností
 koncepcia rozvoja Galantskej knižnice
 plán kontrolnej činnosti
 smernica pre verejné obstarávanie
 slobodný prístup k informáciám

Jednotlivé  dokumenty  sú  uverejnené  a  voľne  prístupné  na  webovej  stránke
Galantskej knižnice, takže sa s nimi môže zoznámiť každý záujemca. Obdobne sú na
webovej stránke voľne prístupné tiež Rozbory činnosti knižnice za ostatných 10 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 2017 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
knihovníckych,  bibliografických,  informačných,  kultúrno-spoločenských,
vzdelávacích a ďalších aktivít. 

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

 Knižnica  poskytuje  -  knižnično-informačné  služby  v územnom  obvode
svojho  sídla  ako  mestská  knižnica  a v územnom  obvode  vymedzenom
zriaďovateľom  plní  zároveň  úlohy  regionálnej  knižnice,  a to  úlohy  knižničné,
informačné, bibliografické, koordinačné a metodické.

Riaditeľ
VŠ

Ekonómka - ÚSO
Upratovačka - Zákl.

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 r.  2017 sme pokračovali  v trende ďalšieho doplňovania  fondu tak odbornou
literatúrou ako aj beletriou. Doplňovanie dokumentov nákupom ako už bolo uvedené
ovplyvnili  finančné  možnosti  knižnice  /podrobný  rozbor  doplňovania  fondu  ako  aj
súčasný stav fondu je uvedený v ďalšej časti Rozboru/.  

Na nákup literatúry a periodickej tlače knižnica vynaložila z vlastných prostriedkov,
z grantov, dotácií a pod. finančné prostriedky v celkovej výške 16 048,95 €. Darom sme
získali dokumenty v hodnote 3 084,94€. 

V roku 2017 bolo na doplňovanie fondu použitých menej finančných prostriedkov
ako v predchádzajúcom roku, čo viac prehĺbilo nepriaznivú situáciu v doplňovaní fondu.
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 miernemu tomu, že za predchádzajúcich rokoch došlo pri akvizičnej činnosti
k čiastočnému zlepšeniu, v r. 2017 sme opätovne zaznamenali stagnáciu v doplňovaní,
čo sa v konečnej miere negatívne prejavuje v obmene fondu.  

Podľa odporúčaní IFLA by knižnice nášho typu mali nakúpiť dokumenty v hodnote
cca 1,16 € na obyvateľa. V r. 2012 to bolo len niečo nad 0,60 €, v r. 2013 o niečo viac
ako 0,80 €, v r. 2014 niečo vyše 0,90 €, r. 2015 mierne nad 0,80 € a v r. 2016 opäť
niečo  viac  ako  0,90  €.  V hodnotenom  období  sme  zaostali  za  odporúčaním  ešte
výraznejšie ako v predchádzajúcich rokoch. Z uvedeného vyplýva, že ak chceme plniť
odporúčania  IFLA, musíme výrazne zintenzívniť  našu činnosť v oblasti  nákupu resp.
doplňovania  fondu  bez  rozdielu  v type  literatúry.  Pri  súčasnom tempe  doplňovania
fondu by jeho obmena netrvala 10 rokov, ako to odporúča IFLA, ale niekoľko desiatok
rokov.    

Podobne ako v minulom roku sme aj v hodnotenom období vzhľadom na finančné
možností a s prihliadnutím na predchádzajúce roky, viac nakupovali  beletriu na úkor
odbornej  literatúry,  po  ktorej  sa  v minulých  rokoch  dopyt  zmiernil.  I napriek  tejto
skutočnosti  podľa  vyjadrení  odborných  zamestnancov  knižnice  sme  nezaznamenali
negatívne stanoviská zo strany tejto skupiny používateľov knižnice.   
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Ako je z  prehľadného grafu vidieť za posledných 6 rokov ide o tretí najväčší nárast
počtu k.j. v doplňovaní fondu.  

Z uvedeného  prehľadu  vidieť  v hodnotenom  roku  došlo  k pomerne  výraznému
nárastu vynaložených finančných prostriedkov na doplňovanie knižničného fondu. 

   

Prírastok knižného fondu v roku 2017

PRÍRASTOK V ROKU 2017 SPOLU : 1 959 zv.
Náučná literatúra pre dospelých  362 zv. 18,47 %
Beletria pre dospelých 807 zv. 41,19 %
Náučná literatúra pre deti a mládež 111 zv.  5,66 %
Beletria pre deti a mládež    679 zv. 34,66 %
PRÍRASTOK NÁUČNEJ LITERATÚRY  SPOLU :   473 zv. 24,14 %
PRÍRASTOK BELERTIE SPOLU:   1 486 zv. 75,85 %

11



                 Rozbor činnosti Galantskej knižnice r. 2017

Prírastok knižného fondu v r. 2017 podľa druhu literatúry 

V minulých rokoch bolo snahou knižnice doplňovať knižničný fond hlavne beletriou
na úkor  odbornej  literatúry.  Hlavným dôvodom bol  útlm počtu  výpožičiek  odbornej
literatúry z radov študentov. Opätovne sme v hodnotenom roku vyčlenili viac prostried-
kov na nákup beletrie tak pre dospelých ako aj pre deti a mladistvých. Predpokladáme,
že  tomto  trende  budeme  pokračovať  aj  v nasledujúcich  rokoch. Snahou  je,  aby
doplňovanie fondu reagovalo na požiadavky a zloženie používateľov knižnice.     

Doplňovanie fondu odbornou literatúrou z celkového počtu knižničných jednotiek  

Z uvedeného grafu vidieť, medzi rokmi 2012 až 2015 bol fond odbornej literatúry
oproti ostatným dokumentom doplňovaný viacej.  Od roku 2016 knižnica  reaguje na
menší  záujem  používateľov  o  odbornú  literatúru  (útlm  externého  vysokoškolského
štúdia) a postupne znižuje výdavky na nákup odbornej literatúry. Vzhľadom k tomu, že
tento  typ  dokumentov  je  na  doplnenie  finančne  náročný,  nakupovali  sa  len  tituly,
o ktoré bol najväčší záujem. Veľká časť odbornej literatúry je umiestnená v príručnej
knižnici  a je  aj  absenčne  požičiavaná.  Nakoľko  dokumenty  zakupujeme  len  v 1-2
exemplároch,  je  výpožičná  lehota  len  1  týždeň,  čo  sa  stretáva  s istou  negatívnou
odozvou zo strany klientov knižnice. 
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ÚBYTOK KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK V R. 2017

V roku 2017 neboli vyradené žiadne dokumenty   
  
2) Stav knižného fondu v r. 2017
Knižničné jednotky spolu: 72 881 300 366,98 €

Z toho : knihy + drobná tlač 72 800 300 081,86 €

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

 20 650
  29 814 
    3 823
  18 513 

283 390,78 €

   - audiovizuálne dokumenty      81  285,12 €

3) Zloženie knižného fondu podľa tematického triedenia v roku 2017

Náučná literatúra pre dospelých 20 6578 zv. 28,34%
Beletria pre dospelých 29 874 zv. 40,99%
Náučná literatúra pre deti a mládež 3 823 zv. 5,25 %
Beletria pre deti a mládež 18 527 zv. 25,42 %
KNIŽNÝ FOND V ROKU 2017 72 881 zv.
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Zloženie fondu literatúry pre dospelých r. 2017
Náučná literatúra pre dospelých 20 288 zv.
Beletria pre dospelých 29 007 zv.
FOND LITERATÚRY PRE DOSPELÝCH SPOLU : 49 295 zv.

Zloženie fondu literatúry pre deti a mládež r. 2017
Náučná literatúra pre deti a mládež 3 823 zv.
Beletria pre deti a mládež 18 527 zv.
FOND LITERATÚRY PRE MLÁDEŽ  SPOLU : 22 350 zv.
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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 ZŠ SNP Galanta

Knižnica okrem absenčných a prezenčných výpožičiek dokumentov, 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

Podrobný prehľad služieb a cenník poplatkov je uvedený v Knižničnom a výpožičnom
poriadku  knižnice,  ktorý  je  dostupný  v každom  oddelení  knižnice.  Spolu  s ďalšími
základnými dokumentmi, ktorými sa v uplynulom roku riadila knižnica, je prístupný aj
na internetovej stránke knižnice: www.galantskakniznica.sk 

1) Celkový prehľad výpožičiek knižnice za r.  2013 - 2017

 Výpožičky
r. 2013

 Výpožičky 
r. 2014

 Výpožičky
r. 2015  

 Výpožičky
r. 2016

Výpožičky
r. 2017

Výpožičky celkom 151 566 148 842 145 937 143 023 139 552

z to
h

o
absenčné 83 945 84 149 96 435 90 694 88 352

prezenčné 68 202 64 653 49 502 52 329 51 200

MVS 755 681 612 442 253
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Z prehľadu vyplýva, že naďalej klesá počet požičaných dokumentov. V hodnotenom
roku sme zaznamenali najnižší počet vypožičaných dokumentov za posledných 6 rokov.
Postupný klesajúci trend výpožičiek dokumentov je všeobecným javom aj v ostatných
knižniciach na Slovensku. Jednou z príčin je vývin demografickej krivky obyvateľov, tiež
výrazný  útlm štúdia  zamestnancov  verejnej,  sociálnej  a štátnej  správy na vysokých
školách.  Najväčší  pokles  počtu  požičaných  dokumentov  bol  zaznamenaný  na
výpožičnom oddelení pre dospelých pri odbornej literatúre a v čitárni pri výpožičkách
periodík. Práve na týchto úsekoch sa ako prvý začína prejavovať prípadný nedostatok
v doplňovaní fondu. V nasledovnom prehľade je jednoznačne vidieť, že v predchádza-
júcich rokoch,  kedy sa pravidelne  doplňoval  fond aktuálnou literatúrou,  bol  záujem
odbornej verejnosti (študentov stredných a hlavne vysokých škôl) vysoký. Podobne je
to aj  pri  periodikách,  ktoré si  požičiavali  hlavne starší  užívatelia  knižnice,  keď mali
k dispozícii  širšiu paletu týchto dokumentov. Aj z týchto príčin v r. 2018 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. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017

 Výpožičky spolu 152 361 148 842 145 937 145 023 139 552

z 
to

ho

krásna lit. pre dospelých 33 620 48 212 51 171 54 861 62 764
odborná lit. pre dospelých 47 777 34 041 29 329 19 831 18 503
krásna lit. pre deti 15 531 17 420 20 350 25 463 26 237
odborná lit. pre deti 12 854 11 936 8 381 4 389 4 723
výpožičky periodík 42 181 37 233 36 806 38 479 27 325

z 
ria

dk
u 

1 Špeciálne dokumenty 398 520 434 417 300

z 
to

ho

audioviz. dok. 266 300
výp.  elektronických  dokum.
resp. iné dokumenty 132 219 124 158 0
výpožičky iných dokum. 398 301 310 259 0

BIS 4 157 4 703 4 869 4 786 3 158
internet 3 034 2 625 2 445 2 738 3 158
Rešerše 137 115 75 83 56
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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.
Túto skutočnosť postupne aplikujeme pri doplňovaní fondu.    

Pre  objektivitu  je  však  nutné  uviesť,  že  v hodnotenom roku  sa  nám nepodarilo
zabezpečiť zámer v oblasti výpožičných služieb v takej miere, ako sme  si plánovali - t.j.
udržať  stav  z predchádzajúcich  rokov.  Základné  príčiny  tejto  situácie  sú  popísané
v predchádzajúcej časti rozboru.

3) Registrovaní používatelia

r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 

Čitatelia 2 989 2 912 2 875
2 885

2 824 2 767

z 
to

ho dospelí 2 049 1 994 1 916 1 808 1 723 1 587

do 15 rokov 940 918 959 
1 077

1 101 1 180
Návštevníci spolu 44 853 45 263 43 778 42 315 39 625 38 123
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Naďalej  trvá  veľmi  mierny,  ale  predsa  len  pokles  registrovaných  používateľov
knižnice,  na  ktorom sa  podieľali  hlavne  dospelí  čitatelia.  Jednou  z  hlavných  príčin
vidíme  v poklese  záujmu  o  služby  knižnice  v prípade  študentov  vysokých  škôl.
Pravdepodobný dôvod bol uvedený v predchádzajúcej časti rozboru. Na druhej strane
je  potešiteľné,  že  sa  nám  v hodnotenom  období  podarilo  zaktivizovať  detských
čitateľov, kde už niekoľko rokov pretrváva mierny, ale trvalý nárast ich počtu.   

Sústavný  pokles  návštevnosti  knižnice,  ktorý  už  trvá  cca  5  rokov  úzko  súvisí
s výrazným poklesom návštevnosti internetu a tiež poklesom študentov študujúcich na
vysokých školách. Ďalšou príčinou „zníženej návštevnosti“ je to, že nie je potrebné, aby
čitateľ osobne navštívil knižnicu v prípade, že si chce predĺžiť výpožičku dokumentov,
ale túto službu si môže zabezpečiť z pohodlia domova prostredníctvom online katalógu.
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4) ČITÁREŇ A ŠTUDOVŇA

V rámci  služieb  používateľom  poskytuje  špecifické  služby  čitáreň  a študovňa
Galantskej knižnice. Okrem prezenčných výpožičiek kníh a prezenčných a absenčných
výpožičiek  periodík,  poskytuje  aj  rôzne  špeciálne  služby  -  MVS,  rešeršné  služby,
reprografické služby, písanie vlastných textov na PC, skenovanie. V úzkej spolupráci so
Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zabezpečuje výmenné
súbory zvukových kníh pre všetkých občanov ZŤP.

Ide o multimediálne pracovisko, ktoré vďaka 3 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 2013 - 2017 v čitárni – študovni

rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 r. 2017

 Výpožičky spolu 41 112 36 637 36 946 36 786 36 692

Z 
to

ho

Absenčné výpožičky 8 511 7 643 8 662 8 568 8 367

z toho
periodiká 8 333 7 424 8 352 8 272 8 145

Zvukové knihy 82 107 132 138 162

Iné dokumenty 96 112 178 158 55

Prezenčné výpožičky 32 601 29 014 28 284 28 218 28 325

z 
to

ho

knihy 2 447 2 160 2 649 2 130 2 084

periodiká 30 014 23 658 25 511 25 992 26 189

elektronické dokumenty 
resp. iné dokumenty 

170 196 124 96 83

BIS 983 985 1 235 1 236 1 140

Rešerše 102 82 75 55 38

Návštevníci 11 592 9 623 9 349 9 320 9 158

z toho internet 2 826 2 458 2 512 2 535 2 384

Medziknižničná výpožičná 
služba 

258
214 157

134 54
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 Výpožičné  služby  realizované  v študovni  a čitárni  sú  za  posledné  2-3  roky  na
približne rovnakej úrovni.         

Rešeršné služby majú v ostatných rokoch postupný klesajúci trend (v hodnotenom
období došlo k väčšiemu poklesu - 27). Príčina úzko súvisí s poklesom počtu denných
študentov na vysokých školách a poklesom záujmu o externé  štúdium. Knižnica  už
bohužiaľ nevyužíva licencovanú databázu EBSCO kvôli zrušeniu národnej licencie.
    Služby na úseku spracovania rešerší sú zo strany žiadateľov kladne hodnotené
vďaka „Žiadanke na rešerš“, ktorá je  zverejnená aj na webovej stránke a záujemcovia
môžu  zaslať  svoju  žiadanku  na  emailovú  adresu  čitárne.  Službu  využíva  menej
užívateľov ako v minulosti hlavne kvôli poklesu počtu študentov.
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Pre skvalitnenie rešeršných služieb oddelenie spolupracuje s oddelením bibliografie
a regionálnej literatúry – monitoring tlače. 

VI. ÚSEK BIBLIOGRAFIE A INFORMÁCIÍ

 
1. Fondy   

Regionálna literatúra

 Doplňovanie a spracovanie fondu 

Regionálne dokumenty sú pravidelne zhromažďované, spracovanie fondu 
prebieha retrospektívne na oddelení doplňovania a spracovania fondov 
v knižničnom systéme VIRTUA od roku 2011

Prírastky - neperiodické dokumenty         108 kn.j.                                     
- periodické dokumenty              37 titulov

 Sprístupňovanie používateľom
Z toho

absenčne prezenčne
Výpožičky spolu 3946 554 3392

Z toho
knihy 85 48 37
špeciálne dokumenty 45 32 13
periodiká 3816 474 3342

Počet návštevníkov 174

 Elektronická databáza regionálnych článkov 

- prírastok za rok 2017 - 2 605 záznamov

 Rešerše

- Bolo spracovaných 18 regionálnych rešerší

 Bibliograficko-informačné služby

- Bolo poskytnutých 37 regionálnych informácií

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)           
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 Kartotéka regionálnych článkov 1981 – 1986 (systematická)

- kartotéky sa doplňovali priebežne

Edičná činnosť

a) Bibliografie

• Kalendár výročí osobností okresu Galanta : 2017 (Elektronicky). Zost. J. Kontárová
• 50 rokov Mestského kultúrneho strediska v Galante : regionálna výberová 

bibliografia. Zost. Lenka Medovčíková, Mgr. J. Kontárová

b) Bibliografické letáky

 Száraz Pál : bibliografický leták / Zost. Judita Kontárová. - Galanta : Galantská 
knižnica, 2017. 

 Pál Száraz : bibliografický leták / Zost. Judita Kontárová. - Galanta : Galantská 
knižnica, 2017. 

 Lena Riečanská : bibliografický leták / Zost. Judita Kontárová. - Galanta : 
Galantská knižnica, 2017. 

Ostatná činnosť

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

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

c) Vypracovanie podkladov, rozborov, štatistík, dotazníkov (Mgr. Kontárová)
d) Nástenky regionálneho charakteru  (Mgr. Kontárová)
e) Výstavky regionálnej literatúry, edičnej činnosti  (Mgr. Kontárová, A. Biróová)
f) Spravovanie a aktualizovanie webstránky knižnice (Ing. Medovčíková)
g) Služby vo výpožičnom oddelení počas sobôt  (Ing. Medovčíková)
h) Služby v čitárni a študovni  (Mgr. Kontárová, Ing. Medovčíková)
i) Porady, školenia, semináre – Krajská porada bibliogr. TTSK a BSK, 
                                            – Seminár RDA, Bratislava, 24.5.2017 
                                            – Bratislavský bibliografický deň, Bratislava, 28.11.2017
                                            – Knihovnícky barcamp – Bratislava, dňa 4.10.2017
                                                 

1. Celková edičná činnosť Galantskej knižnice: 

1.1.Periodické publikácie: 

 Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných
knižníc  okresu  Galanta.  –  Roč.  33,  č.  1,  2017.  /  Zost.  Zuzana  Fajnorová  –
Galanta : Galantská knižnica, 2017. 28 s. Formát A5. 
Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/

 Knihovnícky obzor : metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných
knižníc  okresu Galanta.  – Roč.  33, č.  2,  2017. / Zost.  Lenka Medovčíková –
Galanta : Galantská knižnica, 2017. 16 s. Formát A5. 
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Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/

 Pod lupou : časopis literárnych prác žiakov ZŠ v okrese Galanta. – Roč. 9, č. 1,
2017. / Zost. Zuzana Fajnorová. – Galanta :  Galantská knižnica,  2017. 30 s.
Formát A5. 
Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/

 Pod lupou : časopis literárnych prác žiakov ZŠ v okrese Galanta. – Roč. 9, č. 2,
2017. Zost. Lenka Medovčíková. – Galanta : Galantská knižnica, 2017. – 26 s.
Formát A5. 
Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/

 Kalendár výročí osobností okresu Galanta : 2018. / Zost. Judita Kontárová. - 
        Galanta : Galantská knižnica, 2017. Elektronický dokument. 
      Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/regionalne-informacie/
 Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici : 2017 / Zost. Lenka Medovčíková.

         – Galanta : Galantská knižnica, 2017 – 24 s. Elektronický dokument. 
     Dostupné na internete:  http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2016/NOVINY
%202016-web.pdf

1.2.Neperiodické publikácie: 

• Bibliografia periodickej tlače okresu Galanta 2012 – 2016. Regionálna bibliografia. /
Zost. Judita Kontárová – Galanta : Galantská knižnica, 2017. - [38] s. Formát A4. 

• 50  rokov  Mestského  kultúrneho  strediska  v Galante.  Regionálna  výberová
bibliografia.  / Zost. Lenka Medovčíková, Judita Kontárová – Galanta : Galantská
knižnica, 2017. 179 s. Formát A5. - ISBN 978-80-89097-36-4. 
Dostupné na internete: www.galantskakniznica.sk/sk/bibliografie
 
1.3.Metodické, propagačné a inštruktážne publikácie: 

 Knihovnícky  obzor  :  metodicko-inštruktážny  časopis  pre  knihovníkov  verejných
knižníc okresu Galanta. – Roč. 33, č. 1, 2017. / Zost. Zuzana Fajnorová – Galanta :
Galantská knižnica, 2017. 28 s. Formát A5. 
Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/

 Knihovnícky  obzor  :  metodicko-inštruktážny  časopis  pre  knihovníkov  verejných
knižníc  okresu  Galanta.  –  Roč.  33,  č.  2,  2017.  /  Zost.  Lenka  Medovčíková  –
Galanta : Galantská knižnica, 2017. 16 s. Formát A5. 
Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/

1.4.Bibliografické letáky
 Száraz Pál. / Összeállította Kontár Judit – Galánta : Galántai Könyvtár 2017. 
 [4] s. 
 Pál Száraz. Bibliografický leták / Zost. Judita Kontárová – Galanta : Galantská 

knižnica, 2017. [4] s. 
 Lena Riečanská : bibliografický leták / Zost. Judita Kontárová. - Galanta : 

Galantská knižnica, 2017. 
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VII. METODICKÁ A PRIESKUMNÁ 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  obecné  knižnice  v rámci  Dotačného  systému  Fondu  na
podporu umenia. 

Metodické návštevy 7

 Konzultácie 121

 Porada pre knihovníkov obecných knižníc 1

 Edičná činnosť 3

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                     273 záznamov

Edičná činnosť

 Knihovnícky  obzor  :  metodicko-inštruktážny  časopis  pre  knihovníkov  verejných
knižníc okresu Galanta. – Roč. 33, č. 1, 2017. / Zost. Zuzana Fajnorová – Galanta :
Galantská knižnica, 2017. 28 s. Formát A5. 
Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/

 Knihovnícky  obzor  :  metodicko-inštruktážny  časopis  pre  knihovníkov  verejných
knižníc  okresu  Galanta.  –  Roč.  33,  č.  2,  2017.  /  Zost.  Lenka  Medovčíková  –
Galanta : Galantská knižnica, 2017. 16 s. Formát A5. 
Dostupné na internete: http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/

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 2017

 Vyhodnotenie  Týždňa  slovenských  knižníc  a Noci  s Andersenom  2017  za  GK
a verejné knižnice okresu Galanta pre krajskú Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave
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 Vypracovanie žiadostí na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Galanta

 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 

 Spracovanie Ročného výkazu o činnosti knižnice za r. 2016 KULT (MK SR) 10-01 za
GK

 Spracovanie Ročného výkazu o neperiodických publikáciách za r. 2016 KULT (MK 
SR) 4-01 za GK

 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

VIII. VZDELÁVACIE A KULTÚRNE PODUJATIA

Galantská  knižnica  v r.  2017  uskutočnila  146  vzdelávacích  a kultúrnych  podujatí,
ktorých sa celkom zúčastnilo 3 142 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  týchto  podujatí  sme  do
vyhodnotenia nezahrnuli – neuvádzali. 
Z celkového počtu podujatí sa uskutočnilo 46 informatických príprav a exkurzií pre MŠ,
ZŠ, ŠZŠ a študentov SŠ v počte 912 návštevníkov.

Rok Počet podujatí Počet zúčastnených osôb
2006 170 2.557
2007 174 2.234
2008 219 2.980
2009 202 3.228
2010 215 3.415
2011 204 3.260
2012 192 3.240
2013 185 3.112
2014 172 3.002
2015 165 2.846
2016 166 3.112
2017 164 3.142
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Vzdelávacie a kultúrne podujatia v r. 2017

JANUÁR

10. január Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami        24 účast.
12. január Tvorivé dielne – Výtvarné popoludnie 5 detí
17. január Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami        21 účast.
26.január Porada knihovníkov okresu        13 účast.
24. január Manželka a/alebo matka – Prednáška a beseda s manž. poradcom 

T.Süllom        12 účast.

24. január Tvorivé dielne – výtvarné popoludnie 4 deti
31. január Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami        20 účast.

FEBRUÁR

03. február Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ s VJM D. Mészárosa Veľká Mača 24 detí
07. február Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami        16 účast.
13. február Exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ SNP Galanta 1. ročník 19 detí
14. február Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami 21 detí
17. február Exkurzia – ZŠ s VJM Z. Kodálya Galanta 14 detí
20. február Exkurzia a hlasné čítanie - ZŠ s VJM D. Mészárosa. Veľká Mača 21 detí
21. február Tvorivé dielne – Výtvarné popoludnie 6 detí
23. február Tvorivé dielne – Výtvarné popoludnie 6 detí
24. február Dobré ráno s rozprávkou 6 detí
28. február Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami 25 detí
február Prieskum čítania detí – Základná škola Z. Kodálya s VJM GA 29 detí

MAREC

01. marca Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ SNP Galanta 1. ročník 21 detí
01. marca Vedomostný kvíz Poznáš svoju knižnicu? 31detí
02. marca Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ SNP Galanta 1. ročník 25 detí
03. marca Prednáška - detské úrazy doma           16 účast.
07. marca Beseda s autorom Arpádom Matejkom v zar. Pohoda seniorov     22 účast.
07. marca Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami        31 účast.
08. marca Beseda – Nelátkové závislosti, riziká internetu SOŠOaS Galanta    40 štud.
09. marca Exkurzia a hlasné čítanie pre deti MŠ Clem. Sady GA - 2 skupiny 40 detí
10. marec Exkurzia a hlasné čítanie pre deti MŠ SNP Galanta 23 detí
13. marec Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ G. Dusíka 25 detí
13. marec Hlasné čítanie z vybranej knihy 2.ročník – pobočka ZŠ SNP GA 15 detí
14. marca Tvorivé dielne – Jar 11 detí
14. marec Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami              17 účast.
15. marec Exkurzia a hlasné čítanie pre deti MŠ Kajal 20 detí
15. marec Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ s VJM D. Mészárosa V. Mača 32 detí
16. marca Tvorivé dielne – Jar 9 detí
16. marec Exkurzia a hlasné čítanie pre deti MŠ Sever Galanta 35 detí
17. marec Beseda so spisovateľom Károlyom Fellingerom         zrušená
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20. marec Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ G.Dusíka Galanta 4.ročník 22 detí
21. marec Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami 21 detí
22. marec Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ D. Saliby 22 detí
22. marec Hlasné čítanie pre seniorov Patria DD Galanta z diela S. Márai     21 účast.
23. marec Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ G. Dusíka 2. ročník 20 detí
23. marec Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ G. Dusíka 3. ročník 20 detí
24. marec Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ G. Dusíka 3. ročník 20 detí
27. marec Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ G. Dusíka 2. ročník 20 detí
28. marec Prednáška a beseda: Hry, rozvíjanie pohybu, rozv. pohyb.
                   schopností detí 0-6 r.        17 účast.
29. marec Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ Štefánikova GA 1. ročník 20 detí
30. marec Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ G. Dusíka GA 2. ročníka 20 detí
31. marec Divadelné predstavenie pre deti         104 detí
31. marec Noc s Andersenom        42 účast.

APRÍL
03. apríl Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ G. Dusíka 1. ročník 22 detí
03. apríl Exkurzia a hlasné čítanie pre deti Súkromná MŠ Galanta 9 detí
04. apríl Tvorivé dielne –Veľká noc 12 detí
04. apríl Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami        21 účast.
05. apríl Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ G. Dusíka Galanta 20 detí

06. apríl Tvorivé dielne – Veľká noc 5 detí
06. apríl Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ G. Dusíka 1. ročník 20 detí
06. apríl Prednáška a beseda s výchovnou poradkyňou          14 účast.
07. apríl Exkurzia a hlasné čítanie pre deti MŠ SNP Galanta 22 detí
10. apríl Exkurzia a hlasné čítanie pre deti MŠ Úzka Galanta 17 detí
11. apríl Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ Čierny Brod 35 detí
11. apríl Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami         9 účast.
11. apríl Tvorivé dielne – Veľká noc 8 detí
12. apríl Exkurzia – Špeciálna ZŠ Galanta 2 skupiny 40 detí
12. apríl Exkurzia a hlasné čítanie ZŠ s VJM D. Mészárosa V. Mača 35 detí
18. apríl Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami        20 účast.
20. apríl Exkurzia a hlasné čítanie ZŠ SNP Galanta 3. ročník 21 detí
25. apríl Tvorivé dielne – Deň matiek 12 detí
25. apríl Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami        17 účast.
27. apríl Beseda so spisovateľkou R.Scherhauferovou v Patria DD GA       22 účast.
28. apríl Exkurzia a hlasné čítanie ZŠ SNP Galanta 4. ročník 24 detí

MÁJ
01. máj Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami 21 detí
02. máj Tvorivé dielne – Deň matiek 6 detí
04. máj Exkurzia a hlasné čítanie pre deti ZŠ SNP Galanta 2. ročník 22 detí
09. máj Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami 24 detí
15. máj Kniha, ktorá ma zaujala – pobočka ZŠ SNP Galanta 17 detí
16. máj Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami 17 detí
23. máj Beseda:Ako nahradiť čaro tabletu kúzlom knižky?        12 účast.
23. máj Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami 24 detí
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29. máj Poznáš svoju knižnicu? – exkurzia a hlasné čítanie – ZŠ SNP 16 detí
30. máj Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami 13 detí

JÚN
02. jún Kreslenie na asfalt – lit.  výtv. súťaž. Špeciálna ZŠ Galanta 42 detí
05. jún Hlasné čítanie z vybranej knihy – pobočka ZŠ SNP 16 detí
06. jún Beseda s autorkou A. Jónásovou v zariadení Pohoda seniorov     24 účast.
06. jún Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami        15 účast.
13. jún Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami        15 účast.
15. jún Tvorivé dielne – kreslenie      8 detí
20. jún Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami        20 účast.
22. jún Slávnostné vyhodnotenie časopisu Pod lupou        57 účast.
22. jún Tvorivé dielne – kreslenie 7 detí

JÚL
19. júl Čítanie v tráve – Letný tábor CVČ Spektrum Galanta 17 detí
21. júl Dobré ráno s rozprávkou – premietanie DVD 7 detí
28. júl Dobré ráno s rozprávkou – premietanie DVD 6 detí

AUGUST
04. august Dobré ráno s rozprávkou – premietanie DVD 8 detí
16. august Tvorivé dielne – Letný tábor CVČ Spektrum Galanta 30 detí

SEPTEMBER
05. september Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami    38 účast.
11. september Poznáš svoju knižnicu – exkurzia a hl.čítanie ZŠ SNP  17 detí
12. september Tvorivé dielne – výroba jesenných dekorácií 7 detí
12. september Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami    34 účast.
18. september Poznáš svoju knižnicu – exkurzia a hl.čítanie ZŠ SNP  15 detí
19. september Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami    31 účast.
20. september Beseda so spisovateľom Pálom Szárazom v Patria DD GA  27 účast.
26. september Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami    26 účast.
28. september Tvorivé dielne – Výroba jesenných dekorácií 8 detí

OKTÓBER
02.-13. okt. Výstava na Deň TTSK - Regionálne periodiká GK      35 účast.
02. október Poznáš svoju knižnicu – exkurzia pobočka ZŠ SNP Galanta        11 detí
02. október Exkurzia a hlasné čítanie MŠ SNP Galanta 20 detí
03. október Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami      29 účast.
04. október Exkurzia a hlasné čítanie pre deti MŠ SNP Galanta         23 detí
10. október Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami      27 účast.
12. október Beseda so spisovateľom P. Szárazom v MŠ s VJM Nová Doba 31 detí
16. október Poznáš svoju knižnicu – exkurzia pobočka ZŠ SNP Galanta 14 detí
17. október Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami      21 účast.
18. október Beseda a prednáška (Ringató-Kolísanka) – Doktorka Mama     9 účast.
19. október Pohybové cvičenie pre deti do 3 rokov      19 účast.
23. október Poznáš svoju knižnicu – exkurzia pobočka ZŠ SNP 17 detí
24. október Tvorivé dielne – Halloween 11 detí
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24. október Beseda so spisovateľkou L. Riečanskou v Pohoda seniorov     28 účast.
24. október Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami      13 účast.
26. október Tvorivé dielne – Halloween 12 detí

NOVEMBER
03. novembra Beseda Riziká internetu, Gymnázium J.Matúšku GA 2 skupiny       35 štud.
07. novembra Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami      30 účast.
07. novembra Tvorivé dielne – vianočné dekorácie 12 detí
14. novembra Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami      33 účast.
15. novembra Beseda so spisovateľkou Lenou Riečanskou ZŠ SNP GA      60 žiakov
16. novembra Exkurzia a hlasné čítanie pre deti MŠ Úzka ul. Galanta 12 detí
16. novembra Pohybové cvičenie pre deti (Ringató – Kolísanka)      15 účast.
20. november Poznáš svoju knižnicu – exkurzia pobočka ZŠ SNP Galanta 16 detí
21. novembra Beseda Zdravou výživou k zdraviu      25 účast.
22. novembra Beseda s psychologičkou (Ringató – Kolísanka)      14 účast.
23. novembra Tvorivé dielne – vianočné pohľadnice 13 detí
29. novembra Hlasné čítanie z knihy a predst. autora (D.Dán) Patria DD GA 28 účast.
30. novembra Tvorivé dielne – advent 9 detí
20 – 24. nov. Burza kníh

DECEMBER
05. decembra Tvorivé dielne – Vianoce 8 detí
05. decembra Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami      23 účast.
07. decembra Tvorivé dielne         12 detí
12. decembra Ringató – Kolísanka pre deti od 0-3 rokov s mamičkami      16 účast.
14. decembra Slávnostné vyhodnotenie časopisu Pod lupou      59 účast.
18. december Popoludnie v knižnici – pobočka ZŠ SNP Galanta 12 detí

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.

Pravidelné podujatia
- Ringató - Kolísanka - pravidelne každý utorok v klubovni Galantskej knižnice. 
- Hlasné čítanie – min. 1x mesačne na ZŠ v Galante

Výstavy:
Výstava kníh J. M. Hurbana
Výstava kníh Pála Száraza
Výstava kníh Leny Riečanskej
Výstava kníh Ilony Gróh
Výstava kníh Anny Jónásovej
Výstava kníh Ruženy Scherhauferovej
Výstava kníh Károlya Fellingera
Výstava regionálnych periodík Galantskej knižnice
Výstavy prác detí z tvorivých dielní
Nástenky k aktuálnym kultúrnym a spoločenským podujatiam a výročiam spisovateľov
Počet výstav spolu: 12
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NAJVÝZNAMNEJŠIE PODUJATIA 

Týždeň slovenských knižníc 13.-19.3. 2017 – Zhrnutie činnosti je v tabuľke. 

Prehľad ukazovateľov počas Týždňa slovenských knižníc v roku 2017

Miesto
Počet
výpožičiek

Počet 
odpustených 
pokút

Počet takto 
vrátených 
kníh

Hodnota 
amnestie

Počet
podujatí

Počet 
účastníkov

Počet návštevníkov
(bez podujatí)

Galantská 
knižnica

1307 173 743 27,38 € 11 750 434

Ringató - Kolísanka (733 účastníkov ročne) - umelecký hudobno-hravý krúžok
pre deti od 0-3 rokov. Podujatie prebieha raz týždenne pod vedením pedagogičky Ivett
Cséfalvay, ktorá v doprovode hudobného nástroja spieva piesne a riekanky, ktoré sa
často opakujú a preto sú ľahko zapamätateľné. Ringató prebieha na základe metódy
svetoznámeho muzikológa Zoltána Kodálya, ktorý svojou pedagogickou a zberateľskou
činnosťou významne prispel k rozvoju hudobnej výchovy detí. 

V rámci tohto programu sa uskutočnili odborné prednášky a besedy určené pre rodičov:
Prednáška a beseda: Manželka a/alebo matka 24. 1. 2017 (12 účastníkov)
s manželským poradcom Tamásom Süllom. Hlavnou témou bola rola manželky/matky,
jej postavenie v rodičovstve a partnerstve resp. skĺbenie týchto dvoch poslaní.

Prednáška  a beseda:  Detské  úrazy  doma  3.  3.  2017 (16  účastníkov)
s odbornými  pracovníkmi  Červeného kríža  –  najčastejšie  úrazy malých detí,  ako  im
predchádzať a ako poskytnúť prvú pomoc.

Prednáška  a beseda:  Hry,  rozvíjanie  pohybu,  rozvíjanie  pohybových
schopností detí od 0-6 rokov 28. 3. 2017 (17 účastníkov)  so sprevádzajúcou
a rozvíjajúcou  pedagogičkou  Rékou  Hlavácsek  –  pohybové  cvičenia  formou hry  pre
maloleté deti.

Beseda a prednáška: Doktorka Mama 18. 10. 2017 (9 účastníkov)  s detskou
lekárkou Dr. Judit Hamar – ako postupovať pri najčastejších detských ochoreniach.

Beseda s pedagogičkou Máriou Bajzáth  22.11. 2017 (14 účastníkov) 
o dôležitosti rozprávky vo vývoji a výchove dieťaťa.
Od  októbra  2017  sa  uskutočňuje  každý  tretí  štvrtok  v mesiaci  odborné  pohybové
cvičenie pre deti s Emőke Molnár Karácsony.

Beseda Nelátkové závislosti  a riziká  internetu 8.  3.  2017 a 3.  11.  2017 –
podujatie,  ktoré  sa  uskutočnilo  pre  študentov  Strednej  odbornej  školy  obchodu
a služieb Galanta a v rámci Dňa študentstva na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante.
Besedu  viedli  psychologičky  Centra  pedagogicko-psychologického  poradenstva
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a prevencie  Mgr.  Henrieta  Popluhárová  a PhDr.  Veronika  Kalivodová.  Téma  bola
zameraná  na  riziká  nelátkových  závislostí,  internetu,  prevenciu  voči  súčasným
moderným závislostiam doby, zodpovedné používanie moderných technológií, opatrné 

narábanie s informáciami resp. upozornenie na nebezpečenstvá vo virtuálnom priestore
a ochranu pred nimi.
Pre rodičov uskutočnili psychologičky CPPaP besedu na tému Ako nahradiť čaro tabletu
kúzlom knižky 23.5.2017.

Noc s Andersenom 31. 3. 2017 (146 účastníkov)  – medzinárodné podujatie na
podporu detského čítania. 
V rámci  Noci  s Andersenom  sa  konalo  v bábkovej  sále  MsKS  Galanta  divadelné
predstavenie. Súbor Materinky sa prezentoval divadelnou hrou spracovanou na základe
rozprávky Jozefa Pavloviča: Tri zelené rozprávky – Kde je mastný fľak tam nebýva rak.
Divadelného predstavenia sa zúčastnili deti galantských základných škôl. V knižnici sa
po skončení divadla uskutočnila Noc s Andersenom. Program bol nasledovný: Tvorivé
dielne,  kde   si  deti  vyrobili  záložky  do  knihy,  nasledovalo  hlasné  čítanie,  hádanky
z prečítaného príbehu z knihy a program sa skončil diskotékou.

Beseda a prednáška Zdravou výživou k zdraviu 21. 11. 2017 (25 účastníkov)
–  beseda  s výživovými  poradcami  spoločnosti  Naturhouse  Galanta.  Beseda  bola
zameraná na správnu  výživu, zdravý životný štýl, správne stravovanie, príčiny zlých
stravovacích návykov, stravovacích porúch a z toho plynúcich zdravotných problémov
populácie.  V rámci  prednášky  bolo  možné  na  špeciálnej  váhe  zmerať  zloženie  tela
a odborník vykonal tzv. bioimpendačnú analýzu. 

Besedy o spisovateľoch – Pohoda seniorov (270 účastníkov)
V r.  2017 nadviazala  GK spoluprácu  so zariadením Pohoda seniorov.  Podujatia  boli
venované propagácii literatúry pre cieľovú skupinu seniorov prostredníctvom besied o
rôznych dielach a ich autoroch spojených s počúvaním zvukových kníh.

Besedy so spisovateľom Pálom Szárazom (58 účastníkov)
Stretnutie  škôlkarov  z MŠ  s  VJM  na  Sídlisku  Nová  Doba  v Galante  s regionálnym
autorom sa uskutočnilo dňa 12. 10. 2017, kde vládla dobrá nálada, pekné básničky
a živá debata. Deti boli nadšené, keď im ujo spisovateľ rozdal krásne knižky. Dňa 20.
9. 2017 Pál Száraz zavítal aj medzi seniorov do Domu dôchodcov Patria v Galante, kde
viedol  zaujímavú besedu o svojej  tvorbe,  súčasnej  literatúre a problémoch bežného
života starších ľudí.

Besedy so spisovateľkou Lenou  Riečanskou (88 účastníkov)
S p. Riečanskou sa mohli stretnúť sa žiaci zo ZŠ na Sídlisku SNP v Galante 15.11.2017.
Spisovateľka predstavila deťom svoju tvorbu, detské knihy, prácu spisovateľa. O písaní,
literárnej tvorbe, starostiach a radostiach života podebatovala Lena Riečanská aj dňa 
24.10.2017 aj so seniormi, klientmi zariadenia Pohoda seniorov v Galante.
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IX. GRANTOVÝ SYSTÉM

V  rámci  mimorozpočtového  financovania  sa  knižnica  uchádzala  o prostriedky
z grantov Fondu na podporu umenia, Mesta Galanta

1. Fond  na  podporu  umenia  -  Nákup  knižničného  fondu  -  celkový
rozpočet 10 000,- € – projekt bol podporený vo výške 6 000 € 

2. Fond na podporu umenia - Modernizácia úložného priestoru periodík -
celkový rozpočet 3 000 € – projekt bol podporený vo výške 2 000,- €  

3. Fond na podporu umenia - Obnova PC vybavenia - celkový rozpočet 

3 000 € – projekt bol podporený vo výške 2 000,- €  

4. Mesto Galanta - Doplnenie fondu knižnice – celkový rozpočet 2 000,- €

     – projekt bol podporený vo výške 900,- €  

5. Mesto Galanta - Vydanie publikácie 50 rokov MsKS v Galante – celkový
rozpočet 600,- € – projekt bol podporený vo výške 600,- €  

6. Nadácia Nemzeti Kulturális Alap (Maďarsko) – knižný dar v hodnote
876,03 € 

Spolu získala Galantská knižnica mimorozpočtové prostriedky vo výške 12 376,03 €.

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, najmä s Csemadokom, Maticou
slovenskou  a ďalšími  občianskymi  a spoločenskými  združeniami  a tiež
predškolskými a školskými zariadeniami

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

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

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

X. HOSPODÁRENIE KNIŽNICE

Výnosy spolu:         238 095,43 € 
Náklady spolu:        236 857,82 € 
Rozdiel – zisk:             1 237,61 €  

Prehľad finančných ukazovateľov za rok 2017

Výdavková časť
Vybrané ukazovatele:

Nákup literatúry 13 338,61 €
Noviny a časopisy 2 710,34 €
Nákup a spotreba ostat. 
mater.

10 151,89 €

Pohonné hmoty 
a mazadlá

612,15 €

Spotreba el. energie 1 745,11 €
Opravy a údržba 7 217,89 €
Nájom a režijné náklady 15 445,- €
Cestovné 457,43 €

Odpisy 3 241,0 €
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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 2018

Galantská knižnica je kultúrne zariadenie Trnavského samosprávneho kraja, ktorého
hlavným poslaním je získavanie, spracúvanie, ochrana a sprístupňovanie 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  zostavovaní plánu na rok 2018 sme vychádzali  z doterajšieho spektra činností
Galantskej knižnice s prihliadnutím na 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  Slovenskej  republiky  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

Všetky  úlohy  stanovené v pláne  činnosti  na  rok  2018  vychádzajú  zo  základného
poslania  univerzálnej  verejnej  knižnice,  ktorým  je  sústavná  podpora  vzdelávania
a rozvoja  kultúry  v regióne,  a to  najmä uchovávaním a sprístupňovaním knižničného
fondu Galantskej knižnice a sprístupňovaním externých informačných zdrojov. 

Plán činnosti  na rok 2018 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 sumarizuje činnosti, 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 2018 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.)
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                 Rozbor činnosti Galantskej knižnice r. 2017

 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  organizáciami,  občianskymi  združeniami  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 projektu „Partnerské knižnice NR SR“

 Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov 

 Zabezpečenie  úspornosti,  efektívnosti  a racionalizácie  činností  vo  všetkých
oblastiach
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