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Zborník príspevkov – 70 rokov Galantskej knižnice svojou štruktúrou a obsahom
nadväzuje na živú tradíciu vydávania jubilejných publikácii našej inštitúcie. Po
zborníkoch dokumentujúcich 50 a 60 rokov činnosti knižnice práve držíte v rukách
zborník venovaný sedemdesiatemu výročiu úspešnej existencie Galantskej knižnice.

Predslov

Za uplynulé desaťročie sa priestor našich voľnočasových aktivít čoraz viac posunul
na digitálny horizont. Medziľudské vzťahy pomaly vystrieda sieť virtuálnych konexií.
Tempo života sa zrýchlilo. Kultúrne inštitúcie musia držať krok s prirodzeným
vývojom spoločenských potrieb a očakávaní.
Napriek tomu sa snažíme sprostredkovať trvalé hodnoty čítania a celoživotného
vzdelávania.
Nakupujeme najnovšiu literatúru, zapájame sa do projektov na zefektívnenie
akvizície a modernizáciu priestorov. Zabezpečujeme kvalitné výpožičné služby,
získavame, archivujeme a sprístupňujeme regionálne dokumenty, vyhotovujeme
rešerše a bibliografie. Poskytujeme metodickú pomoc obecným a mestským knižniciam v regióne. Ponúkame modernú počítačovú techniku a tiež príjemné priestory
na oddych a štúdium. Organizujeme množstvo kultúrno-vzdelávacích aktivít. Vydávame metodicko-inštruktážny časopis Knihovnícky obzor a tiež detské dvojjazyčné
literárne periodikum Pod Lupou – Nagyító alatt.
Toto všetko je Galantská knižnica, ba oveľa viac. Presvedčte sa sami!
Prajem príjemné čítanie.
Zostavovateľka: Mgr. Zita Perleczká
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Začiatky verejného knihovníctva v Galante

Galantská knižnica – história knižnice
od jej vzniku po súčasnosť

Prvé knižnice na území mesta Galanta vznikli v 19. storočí, boli to knižnice spolkov
a inštitúcií a slúžili svojim členom. Prvú detskú knižnicu v meste založil v roku 1900
Samuel Neufeld, majiteľ prvej galantskej kníhtlačiarne. V roku 1909 bola zriadená
v Galante obecná knižnica Štátnym výborom pre múzeá a knižnice (In: Galanta,
Obzor, Bratislava 1987, s.45).
Po vzniku Československej republiky bol v roku 1919 vydaný zákon č. 430
„o veřejných knihovnách obecních“, v ktorom sa hovorí, že v každej obci má
byť zriadená obecná knižnica. O niekoľko rokov, podľa zápisnice obecného
zastupiteľstva z 28. marca 1924, zriadila obec Galanta od 1. januára 1925 v obecnom
dome knižnicu s maďarským a československým oddelením. Z rozpočtu obce bolo
vymedzených pre knižnicu 2 500 Kč.
Údaje o existencií verejnej knižnice v Galante máme aj z roku 1937, knižnica vtedy
evidovala sto čitateľov a 674 knižničných jednotiek.

Rok 1951 – vznik Okresnej ľudovej knižnice v Galante

Vznik Okresnej ľudovej knižnice v Galante sa datuje od roku 1951, keď bol vydaný
výnos Povereníctva informácií a osvety č. 644/1951-S/2 z 30. marca 1951, uverejneného
v Sbierke obežníkov pre KNV roč. III, číslo 23. Na základe tohto výnosu – obežníka
sa mala na Slovensku zriadiť pevná sieť ľudových knižníc, pričom hlavnú rolu mali
zohrávať predovšetkým okresné knižnice.
Podľa zachovaných dokumentov Okresný národný výbor ku koncu roku 1951
evidoval okresnú ľudovú knižnicu, preto sa rok 1951 považuje za rok vzniku okresnej
knižnice v Galante.
Zo 7. mája roku 1952 sa zachovala zápisnica zo zasadnutia rady Okresného
národného výboru v Galante, v ktorej sa uvádza, že okresná ľudová knižnica bude
plniť úlohy miestnej, ale aj okresnej knižnice, najmä pri doplňovaní knižného fondu.
Bola umiestnená v kultúrnom dome na ulici Čsl. armády v jednej miestnosti. Prvé
zachované prírastkové zoznamy sú z roku 1953. V roku 1954 bola do knižnice
prijatá knihovníčka a zároveň riaditeľka Alžbeta Gallová. Knižnica mala 85 čitateľov
a zrealizovala 1 080 výpožičiek.
Z roku 1955 sa zachovala Zápisnica o vykonaní previerky práce OĽK v Galante, v ktorej
inšpektori konštatujú, že umiestnenie knižnice je neuspokojivé, neuspokojivý je
i počet čitateľov a výpožičiek, taktiež budovanie katalógov a vedenie ostatnej
evidencie a štatistiky. V roku 1957 už knižnica evidovala 536 čitateľov a 7 918
výpožičiek. Ďalšie smerovanie knižnice určil zákon č. 53/1959 o jednotnej sústave
knižníc. Na základe tohto zákona sa stala naša knižnica ústredím metodickej,
bibliografickej a informačnej činnosti v okrese.
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Roky 1970 – 1979

Roky 1960 – 1969

V roku 1960 došlo k územnej reorganizácii okresov - k okresu Galanta pričlenili okresy
Šaľa, Sereď a časť okresu Senec. V tomto roku bol za riaditeľa vymenovaný Milan
Šimo. Od tohto roku sa datuje aj metodická činnosť v knižniciach okresu. V roku 1961
evidovala knižnica 723 čitateľov, dosiahla 17 239 výpožičiek a knižničný fond obsahoval
8 088 knižničných jednotiek. V roku 1962 nastúpila do knižnice prvá pracovníčka
z knihovníckou kvalifikáciou, ktorá vykonávala funkciu metodičky. V tomto roku sa
začalo aj s budovaním katalógov, bol to autorský katalóg čitateľský a služobný.
V roku 1964 nastúpila do knižnice ďalšia metodička. Jedným z hlavných problémov
knižnice boli nedostatočné priestory. Patrila medzi najhoršie umiestnené, ale i najslabšie personálne vybavené knižnice na Slovensku. V roku 1966 rada ONV v Galante schválila Plán rozvoja knižníc osvetového charakteru na roky 1966 – 1970, v ktorom sa venuje zvýšená pozornosť rozvoju okresnej knižnice. V tomto roku sa
stáva okresná knižnica osobným úradom všetkých knihovníkov obecných knižníc
a nastupuje do knižnice účtovník a knižnica získava ďalšiu miestnosť pre mládežnícke
oddelenie. V roku 1969 bola pridelená knižnici ďalšia miestnosť, kde bola zriadená
pracovňa odborných pracovníkov. V tomto roku nastúpila do knižnice i prvá bibliografka. Knižnica mala 9 pracovníkov, evidovala 899 čitateľov, 25 221 výpožičiek
a 17 268 knižničných jednotiek.
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Priestorové podmienky knižnice sa zlepšili v roku 1970, keď sa presťahovala do
neogotického kaštieľa. Získala šesť miestností a v roku 1972 ešte jednu. Knižnica
mala tieto oddelenia: výpožičné oddelenie pre dospelých, výpožičné oddelenie
pre mládež, oddelenie metodiky a bibliografie, oddelenie doplňovania fondov,
oddelenie politickej literatúry, vedenie knižnice a ekonomický úsek, ktoré sa
prakticky zachovali dodnes. V roku 1971 sa pristúpilo k prepracovaniu knižničného
fondu a začal sa budovať systematický katalóg. V roku 1972 sa vytvorilo oddelenie
politickej literatúry. K významnej zmene v živote knižnice došlo v roku 1973, keď
sa knižnica presťahovala na prízemie novopostavenej administratívnej budovy
Okresnej odborovej rady Galante. Na prízemní tejto budovy boli knižnici odovzdané
priestory o rozlohe 380 m². Knižnica tak patrila medzi najlepšie umiestnené knižnice
na Slovensku. Činnosť knižnice sa rozrástla kvantitatívne i kvalitatívne. V nových
priestoroch nás navštívili známe osobnosti vtedajšieho kultúrneho života ako Elena
Čepčeková, Július Lenko, Hana Zelinová, Miloš Krno, Helena Križanová - Brindzová,
Eleonóra Gašparová, Krista Bendová. V 25. ročníku súťaže knižníc „Budujeme
vzornú ľudovú knižnicu“ dostala knižnica v roku 1975 Čestné uznanie Ministerstva
kultúry SSR a v roku 1977 titul Vzorná ľudová knižnica. V roku 1976 mala knižnica
3 085 čitateľov, 122 714 výpožičiek a 30 344 knižničných jednotiek.
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Roky 1980 – 1989

V roku 1980 bola menovaná do funkcie riaditeľky Irena Orbanová. Knižnica
pokračovala vo svojom priaznivom období, ktoré sa začalo v 70. rokoch a pracovalo
v nej 15 pracovníkov na týchto pracoviskách: výpožičné oddelenie, oddelenie
politickej literatúry, oddelenie doplňovania a spracovania fondov, metodické
oddelenie, bibliografia a masovopolitická práca, vedenie knižnice a ekonomický
úsek.
V roku 1981 získala knižnica ďalšie dve miestnosti: v budove sa zrušila spoločná
telefónna ústredňa a priestory boli pridelené knižnici. Presťahovalo sa tam oddelenie doplňovania a spracovania fondov. V týchto rokoch zavítali do knižnice osobnosti ako Ján Navrátil, Peter Andruška, Tomáš Janovic, Zsigmond Zalabai, Jozef
Puškáš a Anton Baláž. V roku 1986 bolo oddelenie pre mládež z priestorových
dôvodov presťahované do budovy Okresného osvetového strediska v Galante
(neskôr Dom Matice slovenskej) na Bratislavskej ulici. Hlavné ukazovatele činnosti
v roku 1989: počet čitateľov 4 658, počet výpožičiek 134 592, stav knižného fondu
50 259 knižničných jednotiek. V roku 1988 rozšírila knižnica svoje služby o požičiavanie videokaziet. V ponuke bolo 200 kaziet domácej a svetovej kinematografie.
Pracoviská knižnice boli umiestnené v pôvodnej budove na Mierovom námestí
a oddelenie literatúry pre deti a mládež i videopožičovňa (s úžitkovou plochou 100 m²) sídlili v budove Okresného osvetového strediska na
Bratislavskej ulici. Koncom 80. rokov knižničné priestory už
nevyhovovali požiadavkám, preto riaditeľka knižnice
zabezpečila podklady pre vypracovanie architektonickej štúdie na prístavbu
knižnice a projektovej dokumentácie. Zmena spoločenských pomerov však spôsobila, že prestavba sa
nemohla uskutočniť.

Roky 1989 – 1999

Spoločensko-politické
udalosti
v novembri roku 1989 sa prejavili
i v živote knižnice. V januári 1990 sa
riaditeľka knižnice vzdala funkcie
a na jej miesto bola vymenovaná
Mgr. Katarína Petrová. Kolektív
knižnice tvoril 20 osôb. V zmysle
zákona č. 518/1990 o prechode
zriaďovateľskej funkcie národných
výborov na obce, ústredné orgány
štátnej správy a orgány miestnej
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správy bola k 1. 1. 1991 uskutočnená delimitácia knižnice pod správu Ministerstva
kultúry SR. Zriaďovacia listina Okresnej knižnice v Galante z roku 1991 ju definuje
ako koordinačné, bibliografické a vzdelávacie centrum knižníc. Štatút knižnice
definuje jej poslanie, predmet a princípy činnosti ako príspevkovej organizácie.
V roku 1991 bolo zrušené oddelenie politickej literatúry a v priestoroch vznikla
čitáreň a študovňa. Do týchto priestorov bola presťahovaná aj videopožičovňa
z oddelenia literatúry pre deti a mládež, kde fungovala až do roku 1995, keď bola
táto služba zrušená. Organizačná štruktúra v novom knižničnom poriadku z roku
1992 zostala až na malé zmeny zachovaná do konca roka 2001. Vo februári v roku
1993 riaditeľka Mgr. Katarín Petrová odstúpila z funkcie. Za riaditeľku bola na
základe výberového konania vymenovaná Mgr. Lívia Gabrišová.
V roku 1995 sa začalo s automatizáciou knižničných činností, bol zakúpený
knižničný program Smartlib. V marci roku 1995 rozšírila knižnica svoje služby
o ponuku zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých. Bola podpísaná dohoda
s Ústrednou knižnicou pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, ktorá zo svojho
fondu pravidelne zapožičiava zvukové knihy pre potreby čitateľov knižnice
v Galante. K 1. júlu 1996 sa Okresná knižnica v Galante, Okresné vlastivedné múzeum
v Galante a Okresné osvetové stredisko v Galante stali súčasťou Dudvážskeho
kultúrneho centra riadeného štátnou intendantkou. Knižnica stratila
svoju právnu subjektivitu a dostala názov Dudvážska knižnica.
V tomto roku dochádza i k územno-správnej reorganizácií
okresov, vznikajú nové okresy Šaľa a Senec. Metodická
činnosť o príslušné obecné knižnice a regionálna
bibliografická činnosť prechádza na
ústredné knižnice týchto regiónov.
V rámci nového okresu Galanta
zostáva v metodickej pôsobnosti
Dudvážskej knižnice 34 obecných
knižníc. Knižnica v roku 1997, ako
jedna z prvých verejných knižníc
na Slovensku, zavádza nový druh
platenej služby – internet pre
verejnosť. K 1. aprílu 1999 zaniklo
Dudvážske kultúrne centrum
a knižnica získala opäť právnu
subjektivitu. Zriaďovateľom knižnice bol Krajský úrad v Trnave,
ktorý vyhovel žiadosti o zmenu
názvu knižnice a od 21. decembra
1999 vstúpil do platnosti názov
Galantská knižnica.
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Roky 2000 – 2020

V lete roku 2000 sa oddelenie literatúry pre deti a mládež presťahovalo naspäť na
Mierové námestie č. 4, do priestorov získaných do bezplatného užívania od Krajskej
správy štatistického úradu v Trnave. Hlavné ukazovatele knižničnej činnosti v roku
2001: počet čitateľov 3 316, výpožičiek 150 332 a knižničný fond tvorilo 87 887
knižničných jednotiek.
V roku 2001 bola uvedená do prevádzky prvá webová stránka Galantskej knižnice .
Od 1. apríla 2002 sa, v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zriaďovateľom
knižnice stal Trnavský samosprávny kraj. Galantská knižnica sa stala regionálnou
verejnou knižnicou.
Naďalej sa rozširovali a skvalitňovali služby. Skvalitnila sa služba internetu pre
verejnosť, vzniklo Kontaktné informačné miesto Úradu priemyselného vlastníctva
SR a knižnica sa stala partnerskou knižnicou Kancelárie Národnej rady SR. Do
prevádzky sa uviedla webová stránka.
V roku 2003 ukončila po desiatich rokoch svoje pôsobenie v knižnici riaditeľka Mgr.
Lívia Gabrišová. Riadením bola poverená ekonómka knižnice Alžbeta Ivánová, až
do nástupu nového riaditeľa Mgr. Štefana Poláka, ktorý nastúpil v roku 2004 a bol
riaditeľom do roku 2019.
V roku 2006 mala knižnica 3 030 registrovaných používateľov, vo fonde 84 693
knižničných jednotiek a evidovala 158 654 výpožičiek.
Začiatkom novembra 2006 bola po kratšej prestávke opäť sprístupnená webová
prezentácia Galantskej knižnice www.galantskakniznica.sk.
Od 1. 4. 2006 knižnica začala používať nové logo. Vzniklo na základe verejnej súťaže
o grafické návrhy, v ktorej zvíťazil grafický návrh študenta polygrafie v Bratislave,
Tomáša Orbána. Toto logo používa knižnica až do súčasnosti.
V roku 2008 vstúpila Galantská knižnica spoločne s regionálnymi knižnicami
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK do Projektu KIS3G (Knižnično-informačný
systém tretej generácie), čo je projekt štátneho informačného systému, ktorý
združuje subjekty používajúce integrovaný knižnično-informačný systém Virtua.
Implementácia tohto systému sa ukončila k 1. januáru 2011. Uskutočňuje sa v ňom
katalogizačná činnosť, výpožičný proces, tvorba databázy používateľov knižnice
a tvorba databázy regionálnej literatúry.
Po tridsiatich rokoch užívania budovy knižnice bolo potrebné pristúpiť k postupnej
modernizácii priestorov. V r. 2005 – 2008 došlo k výmene všetkých okien na
prízemí budovy, keď staré, energeticky náročné kovové okná, boli nahradené za
nové plastové. Komplexnou interiérovou úpravou prešla čitáreň a internetová
miestnosť. Zakúpila sa nová výpočtová technika. Všetky počítače boli prepojené
sieťou a napojené na internet. Každý zamestnanec mal pridelený osobný počítač.
Pre klientov knižnice bolo zriadených osem prístupov na internet, počítače boli
napojené na reprografickú techniku (skener, tlačiareň, kopírka a pod.) V ďalších
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rokoch sa modernizovalo oddelenie literatúry pre deti (roky 2015 – 2018) inovoval
sa úložný priestor pre periodiká a počítačové vybavenia pre čitateľov (rok 2017).
V roku 2019 prišla na rad realizácia projektu Obnova interiérového vybavenia
čitárne a študovne.
Finančne modernizáciu umožnil jednak zriaďovateľ – Trnavský samosprávny kraj
a tiež grantová podpora z programov Ministerstva kultúry SR a Fondu na podporu
umenia.
V roku 2019, po odchode riaditeľa PhDr. Poláka do dôchodku, bola na základe
výberového konania vymenovaná za riaditeľku knižnice Mgr. Lívia Koleková.

Súčasný profil knižnice

Galantská knižnica v Galante je verejnou knižnicou na národnostne zmiešanom
území, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby širokému okruhu používateľov
bez rozdielu veku, národnosti, spoločenského postavenia, náboženského vyznania
či profesijného zamerania.
Je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, plní funkciu regionálnej a pre mesto Galanta mestskej knižnice.
Jej hlavným cieľom je získavať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať
dokumenty vo svojom knižničnom fonde. Poslaním knižnice je zabezpečiť pre
všetkých čitateľov, používateľov a záujemcov všeobecný prístup k informáciám,
ktoré zodpovedajú ich kultúrnym, informačným a vzdelávacím potrebám.
V súčasnosti tvorí knižničný fond 76 180 zväzkov kníh, z toho 35 % je v maďarskom
jazyku a 87 titulov novín, časopisov a regionálnej tlače.
Knižnica registruje cca 2 751 čitateľov (rok 2020), čo je približne 18 % z celkového
počtu obyvateľstva Galanty a z toho 1 193 detí do 15 rokov. Fyzicky knižnicu v roku
2020 navštívilo 30 056 návštevníkov a spolu s virtuálnymi návštevníkmi (t. j. online
katalóg, FB a webová stránka) bol počet 82 140.
V roku 2020 pracovalo v Galantskej knižnici 15 pracovníkov.
Galantská knižnica poskytuje výpožičné služby, zvukové knihy, poskytuje prístup na
internet, reprografické služby, WiFi zónu. Pre svojich čitateľov a širokú verejnosť
pripravuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, prednášky na aktuálne
témy, besedy s tvorcami kníh a významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.
Svoje služby poskytuje v príjemných priestoroch, ktoré prešli rekonštrukciou,
v multifunkčnej budove v centre Galanty na Mierovom námestí. Ponúka kvalitné
využitie voľného času, pomoc pri štúdiu, spoľahlivý zdroj informácií, profesionálnu
komunikáciu na všetkých pracoviskách.
Galantská knižnica je dôležitou kultúrno- vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa od roku
1951, kedy vznikla, dobre etablovala v prostredí ďalších kultúrnych a vzdelávacích
inštitúcií v meste a v okrese.
Spracovala: Mgr. Lívia Koleková
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Oddelenie doplňovania, spracovania
a ochrany knižničných fondov
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Galantská knižnica od svojho zriadenia v roku 1951 je typom univerzálnej verejnej
knižnice. Jej funkciou je vychovávať, vzdelávať a informovať.
Aby mohla knižnica plniť menované úlohy, bolo potrebné pristúpiť k budovaniu
knižničných fondov a spoľahlivého informačného aparátu knižnice. Do roku 1960
pracovala v knižnici jedna pracovníčka, ktorá zabezpečovala výpožičné služby,
nákup a evidenciu fondu. Postupom času vzrastal počet pracovníkov knižnice, no
k výraznejšej zmene došlo až po udelení štatútu Okresnej knižnice. Po zriadení
Okresnej knižnice však ešte stále neexistovalo samostatné oddelenie doplňovania,
spracovania a ochrany knižničných fondov.
Situácia sa čiastočne zmenila po roku 1971, kedy sa v januári pristúpilo so súhlasom
Okresného národného výboru k prepracovaniu knižničného fondu knižnice. Začalo
sa budovanie informačného aparátu knižnice a retrospektívne sa začal budovať
menný a systematický katalóg náučnej literatúry pre dospelých v lístkovej forme.
Do roku 1978 pracovala v oddelení jedna pracovníčka, ktorá ani pri najlepšej vôli
nemohla napraviť resty minulosti a zároveň sa starať o doplňovanie a spracovanie
nových prírastkov knižného fondu. Postupom času a spoločným úsilím ostatných
pracovníkov knižnice, boli postupne vybudované katalógy beletrie pre dospelých
i literatúry pre deti a mládež. V tomto období sa začalo aj s budovaním katalógov
v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry, kde pracovala 1 pracovníčka.
V roku 1980 vzrástol počet pracovníkov v oddelení doplňovania, spracovania
a ochrany knižničných fondov na dvoch a v roku 1986 na troch pracovníkov.
V roku 1991 prešla Okresná knižnica pod priame riadenie Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky. Od 1. júna 1991 bol platný nový Organizačný poriadok
Okresnej knižnice v Galante. V novej organizačnej štruktúre bolo zlúčené oddelenie
doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov s oddelením bibliografie
a regionálnej literatúry. Takto vzniklo oddelenie knižnično-informačných fondov,
ktoré zabezpečuje budovanie knižničného fondu a bibliograficko- informačného
aparátu knižnice.
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Podľa organizačnej štruktúry z 1. apríla 1999 sa úsek knižnično-informačných fondov
člení na oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany fondov a na oddelenie
bibliografie a informácií.
V rokoch 2001 – 2003 pracovali na oddelení doplňovania, spracovania a ochrany
knižničných fondov dve pracovníčky: Mgr. Katarína Petrová a Andrea Kosinszká.
V novembri 2003 odišla do dôchodku dlhoročná pracovníčka oddelenia Mgr.
Katarína Petrová, ktorá bola aj vedúcou Úseku knižnično-informačných fondov
Galantskej knižnice. V tomto období sa dokončila retrospektívna konverzia
katalógov z lístkovej do elektronickej formy v knižnično-informačnom systéme
SMARTLIB 3.0, v ktorom sa už začali spracovávať nové prírastky a celý výpožičný
proces sa zautomatizoval. Od novembra 2003 do roku 2007 pracovala v oddelení
jedna pracovníčka Andrea Kosinszká.
V roku 2007 začala v oddelení pracovať Mária Lóciová Pappová. V lete tohto roku
sa uskutočnila revízia knižničného fondu, ktorá sa robila manuálne pomocou
lístkového revízneho katalógu, nakoľko knižnično-informačný systém Smartlib 3.0
neobsahoval modul revízie v elektronickej forme. Predmetom revízie bol knižničný
fond evidovaný k 30. 6. 2007 v počte 84 564 knižničných jednotiek. V roku 2008
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odišla z oddelenia Mária Lóciová Pappová, do novembra 2008 pracovala na
oddelení jedna pracovníčka Andrea Kosinszká.
V roku 2008 na základe dohody s Národnou knižnicou v Martine, Trnavským
samosprávnym krajom a Krajskou knižnicou v Trnave sa pre regionálne knižnice
trnavského kraja zakúpil nový knižnično-informačný systém Virtua. V tom roku
sa všetci zamestnanci zúčastnili školení k systému Virtua v Martine. V novembri
nastúpila na oddelenie Katarína Bedečová, ktorá ako systémová knihovníčka
nového programu začala retrospektívnu konverziu kníh, nakoľko by sa naše
záznamy nedali prekonvertovať zo Smartlibu do nového programu bez chýb. Na
vkladaní záznamov sa tiež podieľali aj ostatné kolegyne, ktoré sa zúčastnili školenia
pre katalogizátorov. Nové prírastky sa v tomto období evidovali dvojmo aj systéme
Smartlib a zároveň sa vkladali aj do systému Virtua. Retrospektívna konverzia sa
ukončila v septembri 2010. Do systému Virtua bolo vložených cca 80 000 záznamov.
Od 1. januára 2011 sa pristúpilo k požičiavaniu dokumentov v novom systéme Virtua
vo všetkých výpožičných oddeleniach knižnice okrem čitárne, študovne a pobočky
mládežníckeho oddelenia na ZŠ SNP.
V roku 2013 bola z oddelenia preradená do výpožičného oddelenia pre dospelých
Katarína Bedečová. Na oddelení zostala pracovať Andrea Kosinszká. V tomto roku
sa od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2013 uskutočnila pravidelná revízia knižničného fondu
v počte 69 083 knižničných jednotiek. Revízia sa robila elektronicky v knižničnoinformačnom systéme Virtua a čas na uskutočnenie revízie sa skrátil oproti minulosti
o polovicu. Najbližšia revízia podľa Vyhlášky Ministerstva kultúry č. 201/2016
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie
knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach
bude v roku 2023.
V súčasnosti pracuje v oddelení Andrea Kosinszká, ktorá zabezpečuje všetky úkony,
ktoré sa týkajú budovania a ochrany knižničného fondu Galantskej knižnice.
Hlavné úlohy oddelenia:
- Budovanie knižničných fondov. Je to súhrn úkonov, ktorými získavame
dokumenty za účelom vytvárania a rozvíjania knižničného fondu. Doplňovanie
sa riadi akvizičnou politikou, ktorá sa odvíja od profilu a typu Galantskej knižnice.
Najčastejšie získavame dokumenty nákupom. Priebežným doplňovaním získavame
knižné novinky, ale fond doplňujeme aj retrospektívne napr. z darov, ktoré nám
poskytnú naši čitatelia.
- Evidovanie, verifikovanie nadobudnutých prírastkov, vedenie prírastkového
a úbytkového zoznamu. Nákupom sa začína proces akvizície. Po dodaní
dokumentov do knižnice sa dokumenty spracujú tak, aby ich bolo možné požičiavať
vo výpožičných oddeleniach. V dnešnej pandemickej situácii nakupujeme online
z internetových knižných obchodov, alebo priamo z vydavateľstiev. Knihy sa
preberú, určí sa cena podľa faktúry alebo dodacieho listu. Dokumenty sa označia
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pečiatkou, čiarovým kódom, pridelí sa im prírastkové číslo a spracuje sa v knižničnoinformačnom systéme Virtua.
- Katalogizačné spracovanie prírastkov. Dokument sa zaradí podľa obsahu
a signatúry do jednotlivých výpožičných oddelení. Beletria pre dospelých, náučná
pre dospelých, beletria pre deti, náučná pre deti, regionálna literatúra. Pri detskej
literatúre sa určí veková kategória, ktorá sa rozlišuje farebne. Náučná literatúra sa
zaradí do tried podľa Medzinárodného desatinného triedenia a do bibliografického
záznamu dokumentu sa napíše predmetové heslo, na základe ktorého sa knihy
môžu tematicky vyhľadávať v online katalógu. Označí sa výpožičný čas a spôsob
vypožičania, t.j. prezenčne alebo absenčne.
- Zabezpečenie obsahových previerok fondu a vykonávanie revízie knižničného fondu podľa
platných predpisov. Aktualizácia fondu je
dôležitá pre obsahovú obnovu fondu
a tiež pre nedostatok skladovacej
plochy. Vyraďovacia komisia, ktorú každý rok menuje
riaditeľka knižnice, predloží
návrh na vyradenie opotrebovanej, zastaralej, duplicitnej a nedobytnej literatúry.
Na základe ich návrhu sa
pristupuje k vyradeniu dokumentov.
- Vypracovanie grantov na
získanie finančných prostriedkov na skvalitňovanie
doplňovania
knižničných
fondov. Financovanie prírastkov zabezpečujeme z nášho
rozpočtu i z vlastných zdrojov. Ďalšou možnosťou na
získanie finančných prostriedkov je pravidelné podávanie
žiadostí o granty a projekty
na nákup kníh. Oddelenie
sa podieľa na vypracovaní,
uskutočňovaní a následne
vyhodnotení projektov týkajúcich sa nákupu knižničného
fondu. Pravidelne podávame
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žiadosť do grantového programu „Fond na podporu umenia – Akvizícia knižníc“;
Grantový program Mesta Galanta – Podpora kultúrnych inštitúcií.
Žijeme na národnostne zmiešanom území, kde je veľký záujem o literatúru
v maďarskom jazyku. Asi tretina používateľov našej knižnice má záujem o literatúru
v maďarskom jazyku. Preto sa každoročne zapájame do projektu „Fond na podporu
umenia – KULT MINOR – Podpora národnostných menšín“. Ďalším zahraničným
grantovým programom je grant nadácie Bethlen Gábor Alap Zrt. Budapest. V roku
2020 sa uskutočnil X. ročník medzinárodného projektu „Márai program“ v rámci
ktorého nám Nadácia Nemzeti Kulturális Alap (Budapest) poskytuje knižný dar.
- Služby vo výpožičných oddelenia knižnice. Pravidelné sobotné služby vo
výpožičnom oddelení pre dospelých.

Prehľad stavu knižničného fondu v rokoch 2011 – 2021:
Rok

Knihy

Ostatné
dokumenty

Knižničný fond
spolu

2011

71 105

176

71 281

2012

68 151

78

68 229

2013

67 638

78

67 716

2014

70 038

79

70 117

2015

69 573

79

69 652

2016

70 843

79

70 922

2017

72 800

81

72 881

2018

71 776

81

71 857

2019

74 404

81

74 485

2020

76 099

81

76 180

Spracovala: Andrea Kosinszká
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Oddelenie beletrie a odbornej literatúry
pre dospelých
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Galantská knižnica počas svojej existencie prešla viacerými lokáciami. Obrovskou
výhodou je, že súčasné umiestnenie je na snáď najideálnejšom možnom mieste.
Prístup do knižnice je priamo v strede mesta, veľmi dobre dostupný aj z hľadiska
dopravy, pretože knižnica slúži nielen obyvateľom Galanty, ale aj celému
spádovému okoliu. Navštevujú nás bežní čitatelia, ale i študenti a ľudia zvyšujúci
si svoje vzdelanie zo Šale, Serede, Sládkovičova a priľahlých obcí. Je to z časti
dôsledkom toho, že poskytujeme dostatok odbornej literatúry a zabezpečujeme
medziknižničnú výpožičnú službu, ktorá síce už nie je tak využívaná ako za
najväčšieho boomu nadstavbového vzdelávania, ale stále je ešte žiadaná.
Niekdajšie vybavenie sa tiež postupom času zmenilo. Lístkové katalógy nahradili
súborné katalógy nahrané v počítačoch, ktoré boli najskôr prístupné len
v knižniciach a využívali ich knihovníci, zatiaľ čo sa stále používali papierové formy
čitateľských listov, preukazov a knižných lístkov.
Dátum 1. 1. 2011 sa viaže v Galantskej knižnici k jednému malému míľniku. Potom
čo sme manuálne naplnili systém Virtua publikáciami vo fonde Galantskej knižnice,
prišiel čas aj na využívanie tejto databázy. Na webovej stránke knižnice, ktorá bola
viackrát zmodernizovaná, sa sprístupnil online katalóg a tak si každý používateľ
internetu môže dnes zistiť bez obmedzení, či hľadaná publikácia sa nachádza vo
fonde Galantskej knižnice, či je práve dostupná alebo požičaná.
Tento deň je zároveň dňom, keď sme začali využívať aj zápis čitateľov do databázy
a tiež zápis výpožičiek cez systém Virtua, čím sme odstránili papierové čitateľské
preukazy a čitateľské listy. Zároveň stratili zmysel aj papierové knižné lístky,
pretože všetky knihy boli elektronicky spracované v online katalógu. V súčasnosti
môžu všetci čitatelia využívať svoje konto v katalógu knižnice z pohodlia domova,
kontrolovať svoje výpožičky a v prípade potreby predĺžiť ich výpožičnú dobu.
Čitateľom sme ponúkli rezervácie vypožičaných kníh spojené s oznamovaním
cez SMS alebo e-mailom. Táto služba sa veľmi rýchlo ujala a tak najmä novinky
a odborná literatúra putujú podľa potreby od jedného čitateľa k druhému veľmi
rýchlo. Priestory výpožičného oddelenie boli rekonštruované v roku 2012, bola
vymenená podlaha, regály a celé zariadenie. Pracovníčky museli kompletne
vysťahovať celý fond oddelenia pre dospelých a po nainštalovaní nových regálov
opäť celý fond nanovo nasťahovať na svoje miesto.
Počas prázdnin v roku 2013 sme sa pustili po desiatich rokoch do fyzickej revízie
fondu.
Zdalo by sa, že všetko je zmodernizované a vynovené, ale vždy sa nájde niečo, čo
treba ešte vylepšiť, či sú to nové rozraďovače, na ktoré svieti slniečko a vyťahá
farbu označenia alebo iné drobnosti. Počas posledných desať rokov sa nám
trochu zamiešali aj karty v personálnom obsadení. Stálice odišli a po viacerých
personálnych zmenách sa aj obsadenie v našom oddelení ustálilo.
Je potrebné dbať aj na výchovu čitateľov, k tomu slúži informačná výchova, na
ktorej spolupracujeme so strednými školami a učilišťami. Každý rok absolvujú
študenti hodiny informačnej prípravy a tí, ktorí dosiaľ knižnicu nepoznali sa s ňou
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zoznámia. Prejdú všetkými oddeleniami knižnice a tak absolvujú púť knihy od
objednania až k samotnej výpožičke.
Ďalšou kategóriou čitateľov sú naši seniori. V domovoch dôchodcov Patria,
Pohoda seniorov a Samaritán sa snažíme spríjemniť im chvíle čítaním, besedami
so spisovateľmi, zaujímavými prednáškami a samozrejme výpožičkami na želanie.
V ponuke sú pre týchto čitateľov aj zvukové knihy, ktoré kolujú zo Slovenskej
knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči po celom Slovensku, aby
pomohli tým, ktorí sa už do knihy začítať nemôžu.
Žiaľ, súčasná situácia nám nepraje a tak nachádzame netradičné spôsoby ako
pomôcť našim čitateľom, aby sa dostali ku knihám.
Apropo knihy, sme veľmi radi, že sa nám darí vo viacerých grantoch, či už sú to
štátne, regionálne alebo medzinárodné. V neposlednom rade náš zriaďovateľ
Trnavský samosprávny kraj štedro prispieva aj na nákup kníh. Toto nám umožňuje
nákup literatúry najmä v posledných rokoch v množstvách a výbere, aké snáď ešte
neboli. Naši čitatelia preto môžu využiť úžasný diapazón publikácií. Niekedy nám je
ľúto, že sa predsa trochu menej číta, ale to už so sebou prináša digitalizovaná doba.
Spustili sme dokonca aj službu, kde nám čitatelia môžu navrhnúť knihu, ktorú by
sme mali kúpiť.
Každý kúsok knižnice sa snažíme skultúrniť spríjemniť, zmodernizovať, aby sme
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čo najviac vyšli v ústrety našim čitateľom. Už teraz máme naplánované, do čoho
sa pustiť, ale nech je to prekvapením. Veľmi vhodne a v pravý čas sme našim
používateľom sprístupnili na jeseň 2020 novú službu – vrátenie kníh prostredníctvom
biblioboxu. Používatelia môžu vypožičané knihy vrátiť 24 hodín denne, 7 dní
v týždni. Knihy sú denne vyberané a odpísané z príslušného čitateľského konta,
aby sa dostali do obehu znovu čo najskôr.
Počas celých rokov existencie knižnice sa konala množstvo besied, akcií, súťaží
a iných podujatí pre našich čitateľov. Nikdy však nezabúdame, že knižnica je
vo svojom prvopočiatku miestom pre vypožičiavanie kníh. Toto je jej hlavná
a nezastupiteľná úloha. Tomuto cieľu v prvom rade slúži knižnica. Snažíme sa, aby
bola knižnica dostupná pre čo najširšiu verejnosť.
Knižnica je pre návštevníkov otvorená 49 hodín týždenne, v pracovné dni od 8.00
hod. do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Či už Mestská knižnica, Okresná knižnica, Dudvážska knižnica alebo teraz už dlhé
roky Galantská knižnica. Stále sme knižnica v Galante, ktorá slúži čitateľom a je tu
vždy pre nich. Toto je priorita, aby sme boli vzdelaní, radi čítali a aby nám knihy
prinášali ponaučenie a hlavne radosť a je jedno či máme 1 rôčik alebo 100 rokov.
Prvý je stále čitateľ a kniha, ktorá je tu vždy preňho.
Spracovala: Katarína Bedečová

23

Oddelenie literatúry pre deti a mládež
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Tak ako vo všetkých verejných knižniciach aj v Galantskej knižnici patrí medzi dôležité
úlohy práca s deťmi a mládežou. História tohto oddelenia sa začala písať v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Najprv v priestoroch Neogotického kaštieľa
v Galante a po ukončení výstavby novej budovy v roku 1973 v Okresnej ľudovej
knižnici. V roku 1986 sa výpožičné oddelenie pre deti a mládež presťahovalo do
priestorov Domu Matice slovenskej. Do súčasných priestorov sídla budovy knižnice
na Mierovom námestí sa fond literatúry pre deti a mládež presťahoval v roku 2000.
Okrem priestorov určených pre výpožičné služby sa vytvoril aj priestor na zriadenie
klubovne a neskôr i herne, ktorá počas uplynulých rokov ponúkala a stále ponúka,
vďačné a príjemné prostredie pre organizovanie rôznych aktivít. Ťažiskom práce
i naďalej zostáva práca s deťmi a mládežou, pomáhať deťom zoznamovať sa
s knihou a neustále odkrývať jej hodnotu. Svoj priestor však v tomto smere
dostávajú aj ďalšie aktivity, ktoré umožňujú deťom v plnej miere využívať ich
prirodzenú fantáziu a tvorivosť.
Medzi takého aktivity, ktoré pravidelne pripravuje knižnica pre deti, patria besedy
so spisovateľmi a autormi. V knižničnej kronike nachádzame záznamy z návštev
spisovateľov, napr.: Elena Čepčeková, Hana Zelinová, Helena Križanová - Brindzová,
Eleonóra Gašparová, Krista Bendová. Zo súčasných spisovateľov a autorov knižnicu
navštívili Branislav Jobus, Miroslav Ondrejička, Margit Garajszki, Barbora Baluchová,
Roman Brat, Gabriela Futová, Marcela Molnárová, Károly Fellinger, József Gágyor
a ilustrátori Kazo Kanala, Miroslav Cipár, Miroslav Regitko. V týchto priestoroch
pravidelne každoročne prebieha i úspešné podujatie Noc s Andersenom. Ide
o medzinárodné podujatie na podporu detského čítania. Prvýkrát sa naša knižnica
do tohto podujatia zapojila v roku 2004 a v tejto tradícii pokračuje každý rok.
Knižnica sa zapojila i do celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom. Cieľom
celotýždňovej udalosti bolo upozorniť spoločnosť na dôležitosť pravidelného
čítania. K deťom každý deň prichádzali osobnosti spoločenského života a čítali im
z ich obľúbenej detskej knižky. A tak sme u nás privítali Barboru Bazsovú - herečku
Divadla J. Palárika v Trnave, Tomi Kid Kovácsa - profesionálneho boxera, Józsefa
Berényiho - podpredsedu TTSK, Tamása Szarku – hudobníka a skladateľa a Petra
Pašku – primátora mesta Galanta.
Veľmi dôležitou aktivitou tohto oddelenia je i organizovanie hodín informačnej
prípravy a exkurzií pre všetky kategórie detí, od najmenších škôlkarov po žiakov
základných škôl a študentov. Ich úlohou je oboznámiť nastávajúcich čitateľov
s knižnicou, jej históriou, ako sa stať čitateľom a naučiť ich, ako sa orientovať
v knižničnom fonde. Obľúbenou súčasťou exkurzií pre prváčikov je i prezentácia
Ako vzniká kniha, kde audiovizuálnou formou deťom premietame históriu
vzniku knihy - od vynálezu papiera až po kníhtlač. Pre študentov knižnica
organizuje hodiny informačnej prípravy, kde okrem základných informácii ich
oboznamujeme aj o ďalších dôležitých činnostiach spojených s knižnicou, ako je
používanie a orientácia v online katalógu, vypracovanie rešerše, používanie a práca
s elektronickými databázami. Pre študentov sú ďalej organizované i prednášky,
ktoré sa organizujú hlavne k významným výročiam.
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Medzi ďalšie činnosti patrí vydávanie časopisu Pod lupou – Nagyító alatt. Ide
o literárny časopis žiakov základných škôl okresu Galanta. Prvé vydanie časopisu
sa uskutočnilo v roku 2004 a vydávalo sa do roku 2006. Po krátkej tvorivej
odmlke v roku 2013 časopis znovu ožil a vydáva sa doteraz. Časopis nie je žánrovo
ohraničený a prispievajú do neho žiaci základných škôl svojimi literárnymi výtvormi.
Jeho poslaním je hlavne podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvoj ich
vyjadrovacích schopností, lásku k literatúre a ku knihám.
Nakoľko práca s deťmi zahŕňa i aktivity s najmenšími, už piaty rok prebieha v knižnici
v rámci programu Cseperedő i Ringató – Kolembačka. Ide o umelecký hudobnohravý krúžok pre deti od 0 – 3 rokov v maďarskom jazyku. Na tejto netradičnej
hodine spevu si mamičky, oteckovia a starí rodičia v uvoľnenej atmosfére spievajú
a veršujú so svojimi ratolesťami. Podujatie prebieha pod vedením pedagogičky Ivett
Cséfalvay, ktorá v sprievode hudobného nástroja spieva piesne a riekanky, ktoré sa
často opakujú a preto sú ľahko zapamätateľné. Ringató – Kolembačka prebieha
na základe metódy muzikológa Zoltána Kodálya, ktorý svojou pedagogickou
a zberateľskou činnosťou významne prispel k rozvoju hudobnej výchovy detí.
Dobrým zvykom sa stalo usporiadanie vianočnej a veľkonočnej „Kolembačky“
v priestoroch Domova dôchodcov – Patria, kde si spoločne zaspievajú všetky
generácie. Kde dôchodcovia duchom omladnú a mladí sa naučia darovať radosť,
vážiť si silu spolupatričnosti a to prostredníctvom umenia, literatúry a hudby.
V rámci programu Cseperedő sa zorganizovali pre mamičky s detičkami rôzne
besedy a prednášky týkajúce sa oblasti výchovy, psychológie, ekológie, terapie
a zdravia, pri ktorých sme mohli privítať i hostí a prednášateľov z Maďarska. Pre
najmenšie deti v rámci programu sa uskutočnili i divadelné predstavenia.
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V slovenskom jazyku sa pre najmenšie detičky uskutočňuje pravidelne každý štvrtok
podujatie Z rozprávky do rozprávky, kedy knihovníčka deťom predčíta pripravené
rozprávky, riekanky a básničky. Podujatie je veľmi obľúbené a pravidelne sa ho
zúčastňujú stáli malí hostia a na každom môžeme privítať i nových poslucháčov.
Aj činnosť oddelenia pre deti a mládež je okrem vlastných zdrojov podporovaná
grantami. Nákup literatúry bol realizovaný aj s podporou Fondu na podporu
umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - KULT MINOR, Mesta
Galanta, Nadácie Márai program a Bethlen Gábor Alap Zrt. Budapest. Z grantu
Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia a s použitím vlastných zdrojov
v roku 2015 a 2017 prebehla kompletná rekonštrukcia a modernizácia priestorov
oddelenia pre deti a mládež.
Žiaľ, aj do života tohto oddelenia zasiahla pandémia koronavírusu. Všetky aktivity
sa zo dňa na deň zastavili, vrátane vypožičiavania kníh. Nikto netušil, koľko toto
obdobie bude trvať a ako zasiahne do života knižnice. Po úplnom zatvorení
a znovuotvorení v máji, sme stihli v letných mesiacoch zorganizovať sériu podujatí
v rámci Kultúrneho leta v Galante. Na nádvorí Neogotického kaštieľa prebiehali
besedy s Braňom Jobusom a Margit Garajszki, tvorivé dielne pre deti s ilustrátorom
Miroslavom Regitkom, ale i divadielko Pipi dlhá pančucha. Nikto však netušil, že
situácia sa zopakuje na jeseň a knižnica znova zatvorí svoje dvere. Postupne sme sa
museli presunúť do online prostredia. Prostredníctvom webovej stránky a sociálnej
siete sme pre deti pripravili rôzne súťaže. Veríme však, že znova nastane chvíľa,
kedy priestory detského oddelenia ožijú detským životom.
Spracovala: Angelika Biróová
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Čitáreň a študovňa
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Čitáreň - študovňa bola vybudovaná v roku 1991 v priestoroch bývalého politického
oddelenia knižnice. Ako už názov oddelenia napovedá, slúži na oddych a načerpanie
nových informácií z časopisov a novín i na štúdium odbornej literatúry. Aktuálne
čísla novín a časopisov sú určené len na prezenčné výpožičky, t.j. v priestoroch
čitárne a staršie čísla je možné zaevidovaným čitateľom zapožičať aj absenčne
(mimo knižnice). Odborná literatúra príručnej knižnice študovne je určená len
na prezenčné štúdium, pričom je možné z požadovaných kapitol kníh v súlade
s autorským zákonom vyhotoviť xerokópiu prípadne sken.
Ďalšou službou poskytovanou na tomto oddelení je vyhotovovanie rešerší. Službu
využívajú najmä študenti pri písaní seminárnych, bakalárskych a diplomových
prác. Rešerše sa vyhotovujú z katalógov slovenských knižníc a databázy GALE,
ktorá obsahuje plnotextové zahraničné zdroje. S touto službou úzko súvisí aj
poskytovanie medziknižničnej výpožičnej služby v prípade, ak sa potrebné zdroje
nenachádzajú vo fonde knižnice. Oddelenie študovne poskytuje MVS článkov,
ostatné dokumenty sa objednávajú na oddelení literatúry pre dospelých. Je to
pre čitateľov veľmi komfortná služba, pretože sa v prevažnej miere vybavuje
elektronicky.
Na základe Dohody o poskytovaní knižničných služieb nevidiacim a slabozrakým
používateľom, ktorá bola uzavretá so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja
Hrebendu v Levoči dňa 5. 10. 1994, prebieha absenčná výpožičná služba zvukových
kníh. Zvuková kniha (iné názvy: audiokniha, hovoriaca kniha, kniha na počúvanie,
kniha do ucha, v niektorých kontextoch aj nahovorená kniha) je zvukový záznam
čítania a prednesu textového diela (románu, učebnice, odborného textu,
divadelnej hry a pod.), publikovaný na zvukovom nosiči (platni, audiokazete, CD,
DVD, USB kľúči). Aj v našej knižnici boli v začiatkoch k dispozícii zvukové knihy
na audiokazetách, čo v prípade niektorých kníh znamenalo aj 10 – 15 ks kaziet na
jeden titul knihy. To bolo priestorovo náročné pre knižnicu a pre používateľov
nepohodlné. Približne od roku 2010 sa postupne začali spomínané nosiče nahrádzať
DVD, čo je oveľa komfortnejšie ako pre knižnicu, tak aj pre záujemcov o tento druh
služby. Od týchto podstatných krokov modernizácie jeden knižný titul znamená
reálne jeden dátový nosič DVD. Do roku 2012 bolo možné požičiavanie len pre
držiteľov ZŤP preukazu so zrakovým postihnutím. Následne sa zmluvou z 24. 9. 2012
rozšírila služba o všetkých držiteľov ZŤP preukazu bez ohľadu na druh postihnutia.
Týmto krokom sa zdvojnásobil počet čitateľov, ktorí túto službu využívajú. V rámci
spolupráce knižnice s domovmi dôchodcov na území mesta Galanta bola táto
služba ponúknutá aj ich obyvateľom, čo sa stretlo s vysokým záujmom. Zvukové
knihy sú pravidelne doplňované v štvrťročných intervaloch a zoznam aktuálne
dostupných titulov je k dispozícii na webovej stránke knižnice.
Od augusta 1997 je v študovni zabezpečený prístup na internet. Je to špeciálna
služba, ktorú môže využívať verejnosť bez ohľadu na členstvo v knižnici. Je to
platená služba, pričom členom knižnice je poskytnutá výhodnejšia cena a aktuálne

29

aj prístup zdarma v rozsahu 10 minút. Ďalej je možné vyhotovenie elektronickej
kópie (sken), xerokópie, písanie na počítači, tlač napísaného dokumentu ako aj
tlač z USB kľúča, prípadne z mobilu. Všetky tieto služby sú spoplatnené aktuálnym
cenníkom. Keďže sa internet v priebehu rokov stal verejnosti oveľa dostupnejším,
o túto službu je stále menší záujem.
V záujme skvalitnenia poskytovaných služieb prechádza oddelenie neustálymi
zmenami ako je aktualizácia ponúkaných titulov periodík s prihliadnutím na
požiadavky čitateľov, doplňovanie príručnej knižnice odbornej literatúry, inovácia
priestorov ako aj modernizácia techniky. V roku 2018 pribudla klimatizácia. Na
prelome rokov 2019/2020 prebehla modernizácia čitárne. Vymenili sa regály na
časopisy a miesta na čítanie a štúdium. Ďalej sa zrekonštruovalo osvetlenie, čo je
v prípade priestorov čitárne mimoriadne dôležité. V roku 2019 sa z dôvodu zvýšenia
bezpečnosti zmodernizoval aj zabezpečovací systém.
Keďže rozsah otváracích hodín presahuje rámec bežného pracovného času,
potrebný počet hodín, prípadne zastupovanie, zabezpečuje vždy jedna pracovníčka
regionálneho oddelenia .
Spracovala: Alena Jamrisková
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Oddelenie bibliografie
a regionálnych informácií

Galantská knižnica v Galante ako verejná knižnica s regionálnou pôsobnosťou pre
okres Galanta už vyše päťdesiat rokov buduje komplexný bibliografický systém
- priebežne vytvára dokumentovú databázu regionalík. Úlohou oddelenia je
„odborne spracúvať a sprístupňovať súbežnú regionálnu bibliografiu a plniť úlohy
spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne, utvárať a sprístupňovať
fond knižničných dokumentov miestneho významu, utvárať a sprístupňovať
regionálne bibliografické a faktografické databázy“. Na základe vyššie
definovaných povinností oddelenia bibliografie, patriaceho do úseku knižničnoinformačných fondov knižnice, môžeme povedať, že pracovisko sa zaoberá
predovšetkým získavaním, doplňovaním a uchovávaním všetkých dokumentov
galantského regiónu. Regionálny fond tvoria knihy, monografie miest a obcí,
regionálne periodiká a obecné noviny, mapy, informačné bulletiny, propagačné
materiály, fotografické publikácie, pohľadnice, elektronické nosiče a mnoho
ďalších dokumentov. Oddelenie vydáva rôzne tematické bibliografie, príležitostné
bibliografické letáky a poskytuje aj rešeršné služby. Fond regionálnej literatúry
v súčasnosti tvorí 2 801 knižničných jednotiek a používatelia si ich môžu vypožičať
prezenčne i absenčne.
Základy oddelenia a práce s bibliografiou a regionálnou literatúrou boli vytvorené
nástupom PhDr. Anny Jónásovej do funkcie bibliografky v roku 1969, ktorá bola
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zároveň poverená vedením metodického oddelenia a úseku bibliografie. Dovtedy
suplovali úlohu bibliografov metodičky príležitostným vydávaním odporúčajúcich
zoznamov kníh na určité témy, alebo k určitým výročiam a udalostiam. Na
poskytovaní bibliograficko-informačných služieb sa podieľali aj ostatní pracovníci
knižnice. V spomínanom roku sa pristúpilo vytváraniu bibliograficko-informačného
aparátu a boli postupne vytvorené Kartotéka knihovníckej literatúry a Kartotéka
regionálnych knihovníckych tlačí. Hneď po nástupe pracovníčky sa začala
zhromažďovať a spracovávať regionálna literatúra a to neperiodické i periodické
dokumenty o okrese Galanta. Od roku 1972 sa zapojili do bibliografickej aj edičnej
činnosti i pracovníci oddelenia politickej literatúry, okrem vytvárania kartoték tiež
vydávaním rôznych bibliografií, bibliografických letákov a spravodajov v súlade
s náplňou a funkciami oddelenia. Tieto kartotéky boli po roku 1989 zrušené. Od
roku 1981 sa pristúpilo aj k budovaniu Kartotéky významných osobností okresu
Galanta, s ktorou pracujeme dodnes a Kartotéky nositeľov vyznamenaní. Okrem
vytvárania kartoték v lístkovej podobe začalo sa pracovať v roku 1983 tiež pomocou
výstrižkovej služby PIS. Nezabúdalo sa ani na edičnú činnosť: bol spracovaný
a vydaný rad regionálnych odborných bibliografií ako napr.: Košúty 1931, Od volieb
do volieb a personálnych bibliografií, napr.: o významnom maďarskom hudobnom
skladateľovi Zoltánovi Kodályovi, o spisovateľovi Jánovi Navrátilovi. V rokoch
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1987 – 2003 vychádzala ročenka Okres Galanta v tlači: články z novín a časopisov,
v rokoch 1988 – 2006 Okres Galanta v tlači: neperiodické dokumenty. Z antológií
by som vyzdvihla literárne práce začínajúcich literárnych autorov. Množstvo
bibliografických letákov sa spracovávalo k významným výročiam osobností,
udalostí alebo ku kultúrnym podujatiam. Spoločensko-politické zmeny v roku 1989
sa odzrkadlili aj v ďalšej činnosti knižnice. Zrušením oddelenia politickej literatúry
zanikol aj jeho bibliograficko-informačný aparát i jeho bibliografická činnosť.
V roku 1991 došlo na základe nového organizačného poriadku knižnice k zlúčeniu
úseku bibliografie s úsekom doplňovania a spracovania fondov do oddelenia
knižnično-informačných fondov. Rozvoj bibliografickej činnosti nastal príchodom
ďalšej pracovníčky v roku 1994 – zintenzívnila sa edičná činnosť, doplňovanie
a spracovanie regionálnej literatúry, prehodnotila sa aktuálnosť regionálnych
kartoték. V tom období sa nachádzal na oddelení lístkový katalóg regionálnej
literatúry, knihovníckej literatúry, lístkové kartotéky regionálnych článkov,
regionálnych novín a časopisov, regionálnych rešerší a významných osobností
okresu. Z toho sa dnes používa a archivuje lístkový katalóg regionálnych novín
a časopisov i lístkový katalóg významných osobností. Svoju činnosť sme prezentovali
výstavkami edičnej činnosti a novinkami regionálnej literatúry, propagovaním svojej
činnosti v odbornej a regionálnej tlači. Prácu nášho oddelenia značne zľahčovalo
zavedenie elektronického spracovania regionálnych článkov pomocou knižničného
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systému CDS/ISIS. Budovanie spomínanej databázy trvalo od júla 2001 do konca
2004. Na prelome tisícročia sa prešlo na spracovanie regionálnych neperiodických
dokumentov a článkov z novín a časopisov v knižničnom systéme Virtua. Tieto
databázy sú prístupné na internetovej stránke knižnice www.galantskakniznica.
sk a cez portál www.kis3g.sk pod logom našej knižnice. Kompletný prehľad
edičnej činnosti za posledné desaťročie je zverejnený na webovej stránke knižnice
(prehľad je spracovaný v bibliografiách o edičnej činnosti knižnice vydaných
v rokoch 2001, 2011 a 2021). Na stránke sú od roku 2013 pravidelne zverejňované
informácie o významných regionálnych osobnostiach pod názvom Kalendár výročí
osobností okresu Galanta. Z personálnych bibliografií, ktoré boli vydané väčšinou
pri príležitosti životných jubileí osobností, by som rada pripomenula bibliografie
akademického maliara Štefana Prokopa, rodáka z Galanty (2013), maďarského
spisovateľa zo Sládkovičova Alfonza Talamona (vyšla aj maďarskom jazyku v roku
2014), spisovateľa Rudolfa Čižmárika, rodáka zo Šoporne (2014), spisovateľky
Anny Jónásovej, našej bývalej kolegyne (2015), už druhé prepracované vydanie
speleológa Jána Majku z Dolnej Stredy (2016), spisovateľa Vojtecha Mihálika
tiež z Dolnej Stredy (2016) a významného maďarského hudobného skladateľa
a dirigenta, Zoltána Kodálya, ktorý detstvo prežil v Galante (vyšla tiež dvojjazyčne
v roku 2003). Aj odborné bibliografie boli zostavené a vydané prevažne pri
príležitosti výročia vzniku organizácií – okrem dvoch bibliografií periodickej tlače
okresu Galanta (2017 a 2018), vodných mlynov (2019) a archeológii v okrese
Galanta (2012) to boli súpisy edičnej činnosti Galantskej knižnice, článkov
o Galantskej knižnici k jej 50. výročiu, k 15. ročníku hudobného festivalu Galantské
hudobné dni, k 40. aj 45. výročiu Fotoklubu Galanta (2015 a 2020), k 50. výročiu
Mestského kultúrneho strediska v Galante (2017). V bibliografických letákoch sme
sa venovali aktuálnym témam ako kultúrne pamiatky okresu Galanta, výročiam
udalostí ako Nežná revolúcia, Slovenské národné povstanie, životným jubileám
osobností ako František Tavali, Vojtech Mihálik, Cyril a Metod, Samuel Tomášik,
J. M. Štefánik alebo pri príležitosti kultúrnych podujatí (autogramiády, besedy,
koncerty) ako spisovateľky Lena Riečanská, Zdenka Wenczlová Švábeková, Ružena
Scherhauferová, historik Pavel Dvořák, hudobní skladatelia Maciej Kamiensky
a Ján Lavotta, maďarskí spisovatelia Károly Fellinger, Jakubecz Márta a Pál Száraz
(dvojjazyčne). V roku 2019 v spolupráci s Občianskym združením Galanta literárna
vyšla publikácia v slovenskom a maďarskom jazyku s názvom Pocta Ladislavovi
Kubínyimu – Kubinyi László tisztelete.
Dôležitosť a opodstatnenosť činnosti oddelenia potvrdzuje neustály záujem
verejnosti. Najčastejšími používateľmi našich služieb sú stredoškoláci,
vysokoškoláci, regionálni historici, spisovatelia. Raritné, často inde už nedostupné
dokumenty uchovávané v našich fondoch tvoria pevný a trvácny základ pre
kultúrno-historický výskum nášho regiónu.
Spracovala: Mgr. Judita Kontárová
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Úsek koordinácie a metodiky

Galantská knižnica je kultúrnym zariadením Trnavského samosprávneho kraja,
ktorej hlavným poslaním je získavanie, spracúvanie, sprístupňovanie a ochrana
univerzálneho knižničného fondu. Plní však aj úlohu regionálnej knižnice, v rámci
ktorej poskytuje metodické, poradenské, konzultačné a aj vzdelávacie služby
nielen pre pracovníkov obecných knižníc a ich zriaďovateľov, ale aj pre knižnice
iných typov v rámci okresu Galanta. V súčasnosti úsek metodiky Galantskej knižnice
zastrešuje 25 verejných knižníc v okrese Galanta: 1 regionálna (GK), 2 mestské
(Sereď, Sládkovičovo), 2 profesionálne (Šoporňa, Trstice) a 20 neprofesionálnych
verejných knižníc, z toho sú tri stagnujúce.
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Por. č.

Knižnica

Obec

1.

Galantská knižnica

Galanta

2.

Mestská knižnica

Sereď

3.

Mestská knižnica

Sládkovičovo

4.

Obecná knižnica

Abrahám

5.

Obecná knižnica

Čierna Voda

6.

Obecná knižnica

Dolné Saliby

7.

Obecná knižnica

Dolný Chotár

8.

Obecná knižnica

Gáň

9.

Obecná knižnica

Hoste

10.

Obecná knižnica

Horné Saliby

11.

Obecná knižnica

Jelka

12.

Obecná knižnica

Kajal

13.

Obecná knižnica

Košúty

14.

Obecná knižnica

Kráľov Brod

15.

Obecná knižnica

Matúškovo

16.

Obecná knižnica

Pata

17.

Obecná knižnica

Pusté Úľany

18.

Obecná knižnica

Šintava

19.

Obecná knižnica

Šoporňa

20.

Obecná knižnica

Trstice

21.

Obecná knižnica

Tomášikovo

22.

Obecná knižnica

Váhovce

23.

Obecná knižnica

Veľké Úľany

24.

Obecná knižnica

Veľký Grob

25.

Obecná knižnica

Vozokany

Úroveň jednotlivých obecných knižníc je priamo závislá od solventnosti jednotlivých
obcí, ako aj od záujmu zriaďovateľa venovať knižnici náležitú pozornosť. Mnoho
knižníc pôsobí v priestoroch, v ktorých akoby sa zastavil čas. Ošumelý interiér,
nevyhovujúce regály, zastaraný a opotrebovaný fond literatúry. Keď knižnice
nedostávajú finančné prostriedky na svoju činnosť, odráža sa to samozrejme aj
v návštevnosti knižnice.
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V posledných rokoch je tu však možnosť podávať projekty na nákup kníh, či malú
infraštruktúru knižnice (interiérové vybavenie, počítače) alebo aj na kultúrne
podujatia. V minulosti sa podávali projekty na Ministerstvo kultúry SR, od roku
2016 sa podávajú na Fond na podporu umenia (FPU) alebo na Fond na podporu
kultúry národnostných menšín (KULT MINOR). Okrem GK, ktorá projekty podáva
pravidelne, sa zapojili i mnohé obecné knižnice, čím si zmodernizovali svoje
priestory (Trstice, Kráľov Brod, Pata) alebo zatraktívnili fond kúpou nových kníh
(Sereď, Sládkovičovo, Trstice, Abrahám, Veľké Úľany, Pata, Šintava, Šoporňa,
Kráľov Brod). Tým zvýšili záujem o svoju knižnicu a samozrejme aj jej návštevnosť.
Lebo nezáujem zo strany občanov o služby knižnice a potreba jej priestorov pre
obec, sú najčastejšími argumentmi zriaďovateľov pri rušení knižníc. Ešte v roku 2011
boli knižnice v 33 obciach a mestách okresu Galanta, v roku 2020 už len v 25. Je to
veľmi varovný signál.
Jednou z úloh úseku metodiky je zber štatistických údajov, ich spracovanie
a vyhodnotenie. Ministerstvo kultúry SR vykonáva každoročne štatistické
zisťovanie činnosti verejných, vedeckých a špeciálnych knižníc v SR. Do roku 2015
Galantská knižnica vypĺňala elektronickú formu výkazu štatistických dát pre každú
knižnicu v jej pôsobnosti. Od roku 2016 si každá obecná knižnica vypĺňa štatistický
formulár sama na základe linku, ktorý jej zašle Ministerstvo kultúry SR. Keďže aj
Galantská knižnica ako regionálna knižnica potrebuje určité údaje o obecných
knižniciach v jej pôsobnosti, zasiela im a zbiera od nich vyplnený formulár Prehľad
o činnosti knižnice za rok... Tieto údaje sú potom podkladom pre vypracovanie
rôznych analytických a hodnotiacich správ pre potreby Slovenskej národnej
knižnice v Martine, Trnavského samosprávneho kraja, Knižnice Juraja Fándlyho
v Trnave, Štatistického úradu SR a pod.
Úsek metodiky GK sa podieľa aj na edičnej činnosti Galantskej knižnice. Pravidelne
vydáva metodicko-inštruktážny časopis Knihovnícky obzor, v ktorom informuje
pracovníkov verejných knižníc galantského okresu o činnosti knižníc, zaujímavých
podujatiach, zmenách a novinkách v legislatíve a pod. Tento rok (2021) vyjde už
38. ročník tohto časopisu, ktorého čísla od roku 2005 sú dostupné verejnosti na
webovej stránke knižnice.
V rámci vnútornej metodiky spolupracuje oddelenie s ostatnými organizačnými
útvarmi knižnice, zabezpečuje prieskumovú činnosť a jej vyhodnocovanie. Rovnako
participuje aj pri tvorbe interných dokumentov a smerníc, koncepčných materiálov,
rozborov činností a plánov práce Galantskej knižnice.
Cieľom úseku koordinácie a metodiky je spolu s ostatnými oddelenia GK prezentovať
knižnicu ako atraktívnu inštitúciu, tzv. tretie miesto pre život (rodina, zamestnanie/
škola, knižnica), podporovať rozvoj čítania a čitateľskej gramotnosti, propagovať
knihy a knižnice. A v súčinnosti s obecnými knižnicami zvyšovať hodnotu knižníc
v spoločnosti.
Spracovala: Zuzana Fajnorová
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Automatizácia v knižnici
a využitie informačných technológií
v marketingu knižnice
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Galantská knižnica je dôležitou súčasťou informačnej infraštruktúry na regionálnej,
mestskej ako aj národnej úrovni. V súlade so súčasným trendom buduje tzv.
hybridnú knižnicu, čiže v záujme zabezpečenia maximálneho komfortu pre
používateľov poskytuje služby klasické, resp. tradičné, ale i elektronické. Môže tak
konať vďaka moderným informačným a komunikačným technológiám, ktoré sú
knižnicami stále viac využívané.
Knižnica ešte v roku 1993 nevlastnila žiadnu výpočtovú techniku. Akýmsi predvojom
automatizácie bol elektronický písací stroj Robotron s 6130, ktorý sa používal pri
katalogizovaní fondu. Vtedy knižnica vlastnila aj 1 kopírovací stroj SHARP.
Začiatky automatizácie siahajú do roku 1994, keď bol vypracovaný Projekt
automatizácie knižničných a ekonomických agend v Okresnej knižnici Galanta.
Vtedajší zriaďovateľ okresnej knižnice – Ministerstvo kultúry SR, pridelilo knižnici
finančné prostriedky na nákup výpočtovej techniky. V tomto roku bol zakúpený
knihovnícky program Smartlib 3.0, 3 počítače (2 ks PC AT 486DX2 a 1 ks PC AT 386),
1 tlačiareň Epson LQ 570.
Od roku 1995 boli využitím softvéru Smartlib 3.0 postupne automatizované
agendy akvizície, katalogizácie, databáza čitateľov nad 15 rokov a v roku 2000 aj
výpožičný systém v oddelení pre dospelých. Prvoradou úlohou bola retrokonverzia
katalogizačných záznamov, t. j. spätný prepis záznamov z klasickej (printovej)
do elektronickej podoby. Vypožičiavanie literatúry pre deti sa v systéme Smartlib
začalo až v januári 2006.
Nevýhodou systému Smartlib bolo, že ho dodávateľ prestal inovovať, a preto
neumožňoval rozšírenie automatizovaných služieb o ďalšie agendy.
V marci roku 1995 rozšírila knižnica svoje služby o ponuku zvukových kníh pre
nevidiacich a slabozrakých. Bola podpísaná dohoda s Ústrednou knižnicou pre
nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá zo svojho fondu pravidelne zapožičiava
zvukové knihy pre potreby čitateľov knižnice v Galante.
V roku 1997, v auguste, vzniklo multimediálne pracovisko. Knižnica v tomto roku ako
jedna z prvých verejných knižníc na Slovensku zaviedla nový druh platenej služby
– internet pre verejnosť. Návštevníci a čitatelia knižnice mali prístup k internetu
v čitárni a študovni, ako aj v oddelení literatúry pre deti a mládež. Internet mohli
okrem pracovníkov knižnice využívať i aj používatelia knižnice. Okrem internetu
sa v multimediálnom pracovisku nachádzali CD ROM databázy – Zbierka zákonov
od 1945 – 1998, Finančný spravodaj, obchodný vestník, slovenská a česká národná
bibliografia od roku 1976 a iné.
V roku 2001 bol v knižnici inštalovaný softvér CDS/ISIS 3.08, pomocou ktorého sa
začala budovať elektronická databáza regionálnych článkov. Databázový a rešeršný
systém CDS/ISIS bol vytvorený v UNESCO v roku 1985 ako nekomerčný systém pre
automatizáciu malých a stredných knižníc. Tento systém sa v knižnici používal do
septembra 2004. Galantská knižnica od septembra 2007 na analytické spracovanie
článkov využívala systém Virtua a články sa v ňom spracovali spätne do roku 2004.
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V roku 2008 vstúpila Galantská knižnica spoločne s regionálnymi knižnicami
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK do Projektu KIS3G (Knižnično-informačný
systém tretej generácie), čo je projekt štátneho informačného systému, ktorý
združuje subjekty používajúce integrovaný knižnično-informačný systém Virtua,
využívajúci kooperatívnu katalogizáciu. Implementácia tohto systému v knižnici sa
ukončila k 1. januáru 2011. Uskutočňuje sa v ňom katalogizačná činnosť, vytvára
sa databáza používateľov knižnice, databáza regionálnej literatúry, evidujú sa
rezervácie kníh, prolongácie a výpožičky, okrem periodík. Neviazané periodiká nie
sú v systéme Virtua, evidujú a požičiavajú sa klasickým spôsobom.
Od roku 2014 má Galantská knižnica vytvorenú internetovú miestnosť, kde poskytuje
na 6 počítačových zostavách internetový prístup pre širokú verejnosť. Knižnica sa
usiluje prostredníctvom grantov z MK SR o pravidelnú obmenu počítačov, hlavne
kvôli kvalitnejšiemu a rýchlejšiemu prístupu používateľov k vonkajším informačným
zdrojom a knižnično-informačným službám
V roku 2016 sa aj vďaka financiám z Fondu na podporu umenia uskutočnila
rekonštrukcia PC siete, ktorej výsledným efektom pre čitateľov, návštevníkov
a používateľov internetu v knižnici, bolo funkčné a bezpečné pripojenie sieťových
zariadení a vyššia prenosová rýchlosť. Zabezpečila sa výkonnosť, bezpečnosť
a funkcionalita siete tak, aby splnili moderné štandardy internetového pripojenia.
Priestory Galantskej knižnice sa po prvý raz pokryli WiFi pripojením, čo malo
priaznivý ohlas u našich čitateľov a návštevníkov internetu.
V súčasnosti je vybavenosť s výpočtovou technikou veľmi dobrá, každý odborný
zamestnanec používa svoj počítač s potrebným vybavením. Pre verejnosť je
k dispozícii 5 počítačov s internetovým pripojením, ako aj možnosť pripojenia
vlastného zariadenia na knižničnú WiFi sieť. Samozrejmosťou je reprografická
technika využívaná pracovníkmi knižnice, ale aj ako súčasť služieb pre verejnosť.

Webová stránka, facebook, instagram
Webová stránka knižnice patrí medzi ťažiskové marketingové komunikačné
nástroje každej knižnice.
Prvé pokusy v tomto smere sa v knižnici uskutočnili v roku 2001, keď bola
spustená prvá webová stránka Galantskej knižnice. Našim cieľom bolo ponúknuť
používateľom zrozumiteľnú, prehľadne usporiadanú a zároveň prívetivú webovú
prezentáciu.
V roku 2004 bolo prelomom v oblasti elektronických služieb zverejnenie on line
katalógu knižnice na internete. Užívatelia si v ňom mohli na diaľku vyhľadávať
potrebnú literatúru, informácie o jej umiestnení a štatúte jednotlivých dokumentov
(detské odd., čitáreň, študovňa, bibliografia, odd. beletrie a odbornej literatúry
a pod.), mohli si sami generovať zoznamy noviniek knižničného fondu. Tento
katalóg bol predchodcom dnešného online katalógu.
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Po kratšej prestávke bola začiatkom novembra 2006 opäť sprístupnená webová
prezentácia Galantskej knižnice www.galantskakniznica.sk. Po skúsenostiach
s predchádzajúcou webovou stránkou bol zakúpený nový redakčný systém,
ktorý umožnil stránku zdynamizovať pravidelnou aktualizáciou. Nová webová
stránka bola už zameraná predovšetkým na potreby používateľa, ale nachádzali
sa tu aj aktuálne informácie pre knihovníkov verejných knižníc v okrese Galanta.
Zámerom bolo dosiahnuť, aby stránka bola obsahovo bohatá a aktuálna. Medzi
najdynamickejšie časti patrili „aktuality“, kde si záujemca našiel všetky najnovšie
informácie o činnosti knižnice, ako aj informácie o pripravovaných podujatiach.
Webová stránka umožnila aj spätnú väzbu, a to prostredníctvom rubriky „Vaše
odkazy“ a „Napíšte nám“.
V novembri 2013 sa uskutočnil redizajn webstránky. Najdôležitejšia bola potreba
aktualizácie zodpovedajúca súčasným technickým požiadavkám. Využitý bol na
to redakčný systém webmin. Stránka bola dvojjazyčná a v rámci zmeny dizajnu
sa ústrednou farbou stala fialová, ktorá zodpovedá farbe loga knižnice. Prioritou
bolo aj sprístupnenie stránky pre nevidiacich a slabozrakých. Redizajnom webovej
stránky knižnice sa zvýšila užívateľská úroveň pre používateľov so zrakovým
hendikepom. Prístupnosť aj v textovej verzii s možnosťou voľby veľkosti písma.
Stránka rešpektovala národné a medzinárodné štandardy a odporúčania združenia
W3C pre prístupnosť webu. Novinkou bol kalendár podujatí, ktorý ponúkal prehľad
o pripravovaných podujatiach a modul ankety, s možnosťou hlasovania. Vynovená
bola fotogaléria. Dôležité oznamy boli aj naďalej v úvode stránky, kam pribudli aj
linky na partnerské inštitúcie našej knižnice. K dispozícii bol zoznam nových kníh,
kultúrno-historický kalendár, vydané bibliografie, online verzie našich časopisov Knihovnícky obzor a detský časopis Pod lupou.
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V roku 2020 bola štruktúra webovej stránky modernizovaná a prepracovaná na
prehľadnejšiu, aby návštevníci rýchlejšie našli informácie, ktoré hľadajú. Základ
tvoril redakčný systém Drupal 7. Nová stránka je dvojjazyčná (slovenský jazyk
a maďarský jazyk). Dominantná je opäť fialová farba, ktorá je aj farbou loga
knižnice. Pribudli mnohé funkcionality, ktoré vyplynuli z požiadaviek doby, ako
aj z príslušných zákonov a nariadení. Je v súlade s pravidlami ochrany osobných
údajov, ktoré sú všeobecne známe pod skratkou GDPR. Bola optimalizovaná
pre vyhľadávače. Má responzívny design a inteligentne sa prispôsobí veľkosti
obrazovky návštevníka webu. Nezáleží, či je zobrazený na počítači, tablete alebo
mobile. Texty sú vždy čitateľné a obrázky vždy viditeľné. Obsahuje blok pre
prepojenie s FB a instagramom a má nastavený aj tzv. cookies banner. Má tiež tzv.
SSL certifikát, ktorý chráni návštevníkov. Pri adrese nášho webu v prehliadači je
viditeľný malý zámok označujúci spoľahlivé zabezpečenie.
Samozrejmou súčasťou webovej stránky knižnice je online katalóg, ktorý používa
knižnica od roku 2008. Jeho nespornou výhodou okrem vyhľadávania, rezervácie,
rešeršovania, je aj to, že návštevník katalógu získa prehľad nielen o fonde Galantskej
knižnice, ale aj o fonde vo všetkých knižniciach združených v projekte KIS 3G, ktoré
využívajú systém Virtua.

Logo Galantskej knižnice

Facebook (FB), instagram
Významným marketingovým nástrojom v poslednom období sa stávajú aj
sociálne siete. Ich výhodou je dostupnosť a finančná nenáročnosť pre všetkých
ich používateľov Poskytujú významnú možnosť komunikácie s čitateľmi
a potenciálnymi používateľmi knižnice. Na facebookovej stránke publikujeme
aktuálne informácie, propagujeme literatúru, knižničný fond, aktivity knižnice,
vyhlasujeme online vedomostné súťaže. Význam týchto aktivít je viditeľný na
počte fanúšikov a sledovateľov, ktorých má knižnica v súčasnosti okolo 850. Na
Instagrame pridávame obrázky a videá zo života knižnice, aktuality i oznamy.
Interval pridávania príspevkov na tieto stránky je takmer každý deň.
Prvý FB profil knižnice bol založený v júli 2012. FB stránka v súčasnej podobe pracuje
od 13. marca 2018. Najnovší je zatiaľ instagramový účet, ktorý používame od 14.
februára 2020.
Elektronická informačná revolúcia významne rozširuje možnosti knižníc pri
poskytovaní informačných služieb. Je to najmä vďaka moderným informačným
a komunikačným technológiám, ktoré si nachádzajú svoje uplatnenie v knižniciach,
Galantskú knižnicu nevynímajúc. Snahou knižnice je spojiť klasické metódy
knižničnej práce s metódami modernými, a to v záujme uspokojenia informačných
potrieb všetkých svojich čitateľov.

Snahy používať vlastné logo, ako svoju identifikačnú značku, prejavovala knižnica
už v roku 2003. Súčasnú podobu loga používame od roku 2006.
V januári 2006 knižnica vypísala súťaž na návrh loga pre Galantskú knižnicu.
Autorom víťazného návrhu bol Galanťan Tomáš Orbán, študujúci polygrafiu
v Bratislave. Autor popísal nové logo takto:
1. motýľ - niečo krásne, ľahké, pôvabné, symbol iného, pozitívneho sveta,
2. GK - skratka názvu knižnice,
3. listy - časť stromu – zo stromu (dreva) sa vyrába papier,
4. štvorlístok – šťastie.
Oficiálne sa toto logo začalo používať od 1. apríla 2006 a používa sa aj v súčasnosti.

+

+

Spracovala: Mgr. Lívia Koleková

+
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1951

Vznik Okresnej ľudovej knižnice v Galante
Na základe Výnosu Povereníctva informácií a osvety č. 644/1951-S/2 z 30. marca 1951, uverejneného v Sbierke obežníkov pre KNV roč. III, číslo 23. Umiestnená bola v kultúrnom dome na ulici Čsl. Armády.

1960

Začiatok metodickej činnosti
Územná reorganizácia okresov – k okresu Galanta bol pričlenený okres Šaľa,
Sereď a časť okresu Senec.

Významné medzníky

Riaditeľom knižnice sa stal Milan Šimo

1962

Začiatok budovania katalógov - autorský, čitateľský a služobný

1968

Zmena názvu na Okresná knižnica v Galante

1970

Nové umiestnenie knižnice – neogotický kaštieľ
Knižnici bolo pridelených a 6 miestností a v roku 1972 ešte jedna.

1973

Nové umiestnenie knižnice – Mierové námestie č. 4
V novopostavenej administratívnej budove Okresnej odborovej rady v Galante. Na prízemní tejto budovy boli odovzdané priestory pre knižnicu s rozlohou 380 m². V tejto budove má knižnica sídlo aj v súčasnosti.

1980
1984

Riaditeľkou knižnice sa stala Irena Orbanová
1. číslo časopisu Knihovnícky obzor, vydávaného knižnicou v Galante
Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Galanta. Jeho vydávanie bolo povolené Odborom kultúry ONV Galanta č. 44 zo dňa 24. 9. 1984

1986

Nové priestory pre oddelenie pre literatúry pre deti a mládež
Oddelenie bolo z priestorových dôvodov presťahované do budovy
Okresného osvetového strediska v Galante (neskôr Dom Matice slovenskej)
na Bratislavskej ulici.

1990

Riaditeľkou knižnice sa stala Katarína Petrová

1991

Delimitácia knižnice pod Ministerstvo kultúry SR
V zmysle zákona č. 518 /1990 o prechode zriaďovateľskej funkcie národných
výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej správy
bola k 1. 1. 1991 uskutočnená delimitácia knižnice pod správu Ministerstva
kultúry SR. Zriaďovacia listina Okresnej knižnice v Galante z roku 1991 ju
definuje ako koordinačné, bibliografické a vzdelávacie centrum knižníc.
Zrušenie oddelenia politickej literatúry
V uvoľnených priestoroch vznikla čitáreň a študovňa.

1993
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Riaditeľkou knižnice sa stala Mgr. Lívia Gabrišová
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1995

Začiatok automatizácie knižničných činností
Zakúpený knižničný program Smartlib 3.0. Prvá bola automatizovaná
katalogizácia a retrospektívna konverzia katalógov.
Nová služba – požičiavanie zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých

2006

Nové logo knižnice

2008

Zmena názvu knižnice na Dudvážska knižnica v Galante

Vstup knižnice do Projektu KIS3G
Galantská knižnica vstúpila spoločne s regionálnymi knižnicami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK do Projektu KIS3G (Knižnično-informačný systém tretej generácie), čo je projekt štátneho informačného systému, ktorý
združuje subjekty používajúce integrovaný knižnično-informačný systém
Virtua.

5. 10. 1994 bola podpísaná dohoda s Ústrednou knižnicou pre nevidiacich
a slabozrakých v Levoči, ktorá zo svojho fondu pravidelne zapožičiava
zvukové knihy pre potreby čitateľov knižnice v Galante.

1996

Opätovné sprístupnenie webovej stránky www.galantskakniznica.sk

K 1. júlu 1996 Okresná knižnica v Galante, Okresné vlastivedné múzeum
v Galante a Okresné osvetové stredisko v Galante sa stali súčasťou Dudvážskeho kultúrneho centra riadeného štátnou intendantkou. Knižnica stratila svoju právnu subjektivitu a dostala názov Dudvážska knižnica.

2011

1997

Nová služba – internet pre používateľov knižnice

2019

1999

Zmena názvu knižnice na Galantská knižnica

Začiatok používania knižničného softvéru Virtua
Implementácia tohto systému sa ukončila k 1. januáru 2011. Uskutočňuje
sa v ňom katalogizačná činnosť, výpožičný proces, tvorba databázy používateľov knižnice a tvorba databázy regionálnej literatúry.
Riaditeľkou knižnice sa stala Mgr. Lívia Koleková.
Spracovala: Mgr. Lívia Koleková

K 1. aprílu 1999 zaniklo Dudvážske kultúrne centrum a knižnica získava opäť
právnu subjektivitu, následne zriaďovateľ, ktorým bol Krajský úrad v Trnave,
vyhovel žiadosti o zmenu názvu knižnice a od 21. decembra 1999 platí názov
Galantská knižnica.

2000

Nové priestory pre oddelenie literatúry pre deti a úsek metodiky
V lete roku 2000 sa oddelenie literatúry pre deti a mládež presťahovalo
naspäť na Mierové námestie č. 4 do priestorov na 2. poschodí, získaných do
bezplatného užívania od Krajskej správy štatistického úradu v Trnave. Knižnica získala na svoju činnosť o 100 m² viac priestoru.

2001

Sprístupnenie 1. webovej stránky Galantskej knižnice

2002

Galantská knižnica sa stala regionálnou verejnou knižnicou
Od 1. apríla 2002 sa, v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné
celky, zriaďovateľom knižnice stal Trnavský samosprávny kraj. Galantská
knižnica sa stala regionálnou verejnou knižnicou.

2003

Nová poverená riaditeľka – Alžbeta Ivánová

2004

Riaditeľom knižnice sa stal Mgr. Štefan Polák
1. číslo Pod lupou, časopisu literárnych prác základných škôl okresu Galanta
Vychádzal do roku 2006, po niekoľkoročnej prestávke začal znovu vychádzať
v roku 2014 a vychádza až do súčasnosti.
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Zoznam zamestnancov
Zoznam zamestnancov knižnice
1951 – 2021
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Bakaová, Zuzana 			

1983 – 1985

Balkóciová, Mária		

1972 – 1973

Bedečová, Katarína		

2008 –

Biróová, Angelika			

2011 –

Bondorová, Mária		

1975 – 1976

Brezinová, Marta			

1967 – 1992

Bucseková, Katarína		

1970 – 1972

Csomorová, Jolana		

1970 – 1973

Czibulová, Etela Mgr.		

1988 – 2001

Deáková, Gabriela		

1978 – 1983

Dobročková, Mária		

1974 – 1975

Eliášová, Helena			

1987 – 1988

Fajnorová, Zuzana		

2003 –

Fülöpová, Zuzana			

1977 – 1980

Galatová, Alžbeta			

1976 – 2006

Gallová, Alžbeta			

1954 – 1974

Gallová, Matilda			

1981 – 1982

Gálusová, Ivana Bc.		

1986 – 1995, 2000 – 2012

Grell, Miroslav			

1986 – 1988

Grellová, Anna			

1975 – 1977

Hajdušeková, Edita		

2008 – 2011

Hipíková, Rozália			

1978 – 1980

Horváthová, Eva			

2015 –

Horváthová, Ľudmila		

1962 – 2000

Hudák, Pavol			

1972 – 1996

Hympánová, Rozália		

2019 –

Ivánová, Alžbeta			

1977 – 2005

Jamrisková, Alena		

2002 –

Jónásová, Anna PhDr.		

1969 – 1988, 1990 – 1994

Katonová, Agáta			

1996 – 1997, 1999 –
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Kissová, Irena			

1969 – 1989

Szabová, Terézia			

1988 – 2020

Koleková, Lívia (Gabrišová) Mgr.

1993 – 2003, 2019 –

Szatmár, Mikuláš			

1965 – 1993

Kontárová, Judita Mgr.		

1979 –

Šerešová, Helena			

1973 – 1978

Kosinszká, Andrea		

1984 –

Šidlíková, Alžbeta		

1968 – 1977

Kráľová, Darina Mgr.		

2020 –

Šimo, Milan			

1960 – 1979

Kubová, Marta			

1974 – 1979

Šmidová, Alžbeta			

1968 – 1994

Kudácseková, Ivona		

1987 – 1988

Šoková, Kornélia Ing.		

2011

Kuruczová, Mária Ing.		

2005 – 2011

Takácsová, Alžbeta		

1984 – 2015

Lancz, Katarína (Brezinová) Mgr.

2006 – 2008, 2020

Takáčová, Františka		

1979 – 1991, 1999 – 2019

Lanczová, Lívia			

1993 –

Timárová, Eva			

2020 –

Langová, Jarmila			

1981 – 1982

Tóthová, Terézia			

1969 – 1977

Lóciová Pappová, Mária		

2001 – 2008

Vassová, Rozália			

1982 – 1985

Medovčíková, Lenka Ing.		

2012 – 2019

Zachar, František			

1967 – 1986

Mikovič, Róbert			

1995 – 1996

Zámbóová, Alžbeta		

1996 – 2006, 2008 – 2009

Mitnyíková, Anna			

1982 – 1984

Zelmanová, Judita		

1971

Mlatecová, Zuzana		

2020 –

Zsilleová, Eva Mgr.		

1989 – 1990

Molnárová, Zora			

1972 – 1990

Morovics, Imrich			

1989 – 1992

Orbánová, Irena Mgr.		

1964 – 1969, 1980 – 1992

Orelová, Eva			

2012 – 2020

Pápayová, Júlia			

1975 – 1976

Perleczká, Zita Mgr.		

2019 –

Pethőová, Andrea Mgr.		

1990 – 2012

Pethőová, Terézia PhDr.		

1973 – 1986

Petrová, Katarína Mgr.		

1972 – 2003

Pisárová, Milada			

2008 – 2010

Polák, Štefan PhDr.		

2004 – 2019

Popluhár, Marián			

1983 – 1986

Rohár, Pavol			

1967

Szabó, Štefan			

1988 – 1989
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Pracovníkmi knižnice boli p. Kerepeczky (prvý knihovník),
p. Minárová, p. Bogárová

Riaditelia
Gallová, Alžbeta			

1954 – 1960

Šimo, Milan			

1960 – 1979

Orbánová, Irena			

1980 – 1990

Petrová, Katarína Mgr.		

1990 – 1993

Gabrišová, Lívia Mgr.		

1993 – 2003

Ivánová, Alžbeta 			

2003 – 2004

Polák, Štefan PhDr.		

2004 – 2019

Koleková, Lívia Mgr.		

2019 –
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ÚSEK
KNIŽNIČNOINFORMAČNÝCH
FONDOV

Organizačná štruktúra

Oddelenie doplňovania,
spracovania a ochrany
fondov
Oddelenie bibliografie
a regionálnych informácií
Oddelenie beletrie a
náučnej literatúry pre
dospelých

ÚSEK RIADITEĽA

ÚSEK
KNIŽNIČNOINFORMAČNÝCH
SLUŽIEB

Oddelenie literatúry pre
deti a mládež
Čitáreň a študovňa

ÚSEK
EKONOMICKOTECHNICKEJ
ČINNOSTI

ÚSEK
KOORDINÁCIE
A METODIKY
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Prehľad základných ukazovateľov od roku 1954 do 2020		

				
Rok

Počet čitateľov

Počet výpožičiek

1954

85

1 080

1955

*

*

Knižný fond

Rok

Počet čitateľov

Počet výpožičiek

Knižný fond

1988

4 450

139 153

81 797

2 633

1989

4 658

134 592

86 262
90 879

1956

*

*

*

1990

3 428

92 711

1957

536

7 918

5 075

1991

3 458

71 182

88 166

1958

615

13 376

5 433

1992

2 913

83 212

85 859

1959

619

15 150

5 955

1993

2 965

68 385

82 828

1960

588

16 010

6 855

1994

2 894

92 788

80 836

1961

723

17 239

8 088

1995

3 228

116 074

81 354

1962

819

17 412

8 434

1996

3 286

119 807

83 673
84 888

1963

871

18 824

10 173

1997

3 316

146 156

1964

864

18 594

11 932

1998

3 302

121 008

85 773

1965

963

20 126

12 544

1999

3 309

135 229

87 423

1966

956

21 171

12 938

2000

3 080

135 906

86 742

1967

873

22 821

14 110

2001

3 316

150 332

87 119

1968

936

21 765

15 129

2002

3 321

157 735

84 553

1969

899

25 221

17 286

2003

3 184

160 523

84 066

1970

611

16 395

17 989

2004

3 138

160 956

83 938

1971

759

22 937

16 224

2005

3 071

159 975

83 704

1972

1 184

39 714

22 473

2006

3 030

158 654

84 451

1973

1 787

52 508

23 779

2007

2 903

157 089

85 533

1974

2 152

75 676

25 613

2008

2 921

166 404

87 328

1975

2 649

85 128

27 234

2009

2 906

165 358

87 397

1976

3 085

122 029

30 394

2010

2 905

166 583

79 992

1977

3 330

118 833

34 260

2011

2 569

163 881

71 281

1978

3 378

123 664

37 794

2012

2 989

151 427

68 229

1979

3 292

120 856

41 800

2013

2 912

152 361

67 716

1980

3 448

118 894

45 827

2014

2 875

148 842

70 117

1981

3 661

124 410

50 774

2015

2 885

145 937

69 652

1982

3 866

134 892

54 462

2016

2 824

143 023

70 922

1983

3 886

126 908

58 146

2017

2 767

139 552

72 881

1984

4 024

126 134

61 685

2018

2 743

137 114

71 857

1985

4 300

133 325

67 815

2019

2 803

120 521

74 485

1986

4 433

137 619

72 259

2020

2 751

101 254

76 180

1987

4 492

139 816

75 793
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Resumé

Galantská knižnica – história knižnice od jej vzniku
po súčasnosť

Resumé

Prvé knižnice na území mesta Galanta vznikli v 19. storočí, boli to knižnice spolkov
a inštitúcií a slúžili svojim členom. Prvú detskú knižnicu v meste založil v roku 1900
Samuel Neufeld, majiteľ prvej galantskej kníhtlačiarne. V roku 1909 bola zriadená
v Galante prvá obecná knižnica. Od 1. januára 1925 zriadila obec Galanta v obecnom
dome knižnicu s maďarským a československým oddelením. Údaje o existencií
verejnej knižnice v Galante máme aj z roku 1937. Podľa zachovalých dokumentov
Okresný národný výbor ku koncu roku 1951 evidoval okresnú ľudovú knižnicu, preto sa rok 1951 považuje za rok vzniku okresnej knižnice v Galante. Bola umiestnená
v kultúrnom dome na ulici Čsl. armády v jednej miestnosti. V roku 1954 bola do
knižnice prijatá prvá knihovníčka a zároveň riaditeľka Alžbeta Gallová.
V roku 1960 bol za riaditeľa vymenovaný Milan Šimo. Od tohto roku sa datuje aj
metodická činnosť v knižniciach okresu. V roku 1962 nastúpila do knižnice prvá
pracovníčka z knihovníckou kvalifikáciou, ktorá vykonávala funkciu metodičky.
V tomto roku sa začalo aj s budovaním katalógov, bol to autorský katalóg, čitateľský
a služobný. Jedným z hlavných problémov knižnice boli nedostatočné priestory.
V roku 1969 mala knižnica 9 pracovníkov a patrila medzi najhoršie umiestnené
knižnice na území Slovenska. Priestorové podmienky knižnice sa zlepšili v roku
1970, keď sa presťahovala do neogotického kaštieľa, kde mala k dispozícii šesť
miestností a v roku 1972 získala ešte jednu miestnosť. Knižnica mala tieto oddelenia:
výpožičné oddelenie pre dospelých, výpožičné oddelenie pre mládež, oddelenie
metodiky a bibliografie, oddelenie doplňovania fondov, oddelenie politickej
literatúry, vedenie knižnice a ekonomický úsek.
K významnej zmene v živote knižnice došlo v roku 1973, keď sa knižnica presťahovala na prízemie novopostavenej administratívnej budovy Okresnej odborovej rady
v Galante.
V roku 1980 bola menovaná do funkcie riaditeľky Irena Orbanová. Knižnica
pokračovala vo svojom priaznivom období, ktoré sa začalo v 70. rokoch a pracovalo v nej 15 pracovníkov.
V roku 1986 oddelenie pre mládež bolo z priestorových dôvodov presťahované do
budovy Okresného osvetového strediska v Galante (neskôr Dom Matice slovenskej) na Bratislavskej ulici, kde v roku 1988 knižnica rozšírila svoje služby o požičiavanie videokaziet.
Koncom 80. rokov knižničné priestory už nevyhovovali požiadavkám, preto ria-
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diteľka knižnice zabezpečila podklady pre vypracovanie architektonickej štúdie na
prístavbu knižnice a projektovej dokumentácie. Zmena spoločenských pomerov
však spôsobila, že prestavba sa nemohla uskutočniť.
Spoločensko-politické udalosti v novembri roku 1989 sa prejavili i v živote
knižnice. V januári 1990 sa riaditeľka knižnice vzdala funkcie a na jej miesto bola
vymenovaná Mgr. Katarína Petrová. V roku 1991 bolo zrušené oddelenie politickej
literatúry a v priestoroch bola zriadená čitáreň a študovňa. Do týchto priestorov
bola preložená aj videopožičovňa z oddelenia literatúry pre deti a mládež, kde
fungovala do roku 1995, keď bola táto služba zrušená. Vo februári v roku 1993
riaditeľka Mgr. Katarín Petrová odstúpila z funkcie. Za riaditeľku bola na základe
výberového konania vymenovaná Mgr. Lívia Gabrišová.
V roku 1995 sa začalo s automatizáciou knižničných činností, bol zakúpený
knižničný program Smartlib. V marci roku 1995 rozšírila knižnica svoje služby
o ponuku zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých. K 1. júlu 1996 sa Okresná
knižnica v Galante, Okresné vlastivedné múzeum v Galante a Okresné osvetové
stredisko v Galante stali súčasťou Dudvážskeho kultúrneho centra riadeného
štátnou intendantkou. Knižnica stratila svoju právnu subjektivitu a dostala názov
Dudvážska knižnica. K 1. aprílu 1999 zaniklo Dudvážske kultúrne centrum a knižnica
získala opäť právnu subjektivitu a od 21. decembra 1999 používa názov Galantská
knižnica.
V lete roku 2000 sa oddelenie literatúry pre deti a mládež presťahovalo naspäť na
Mierové námestie č. 4. V roku 2001 bola uvedená do prevádzky prvá webová stránka Galantskej knižnice. Od 1. apríla 2002 sa zriaďovateľom inštitúcie stal Trnavský
samosprávny kraj a Galantská knižnica sa stala regionálnou verejnou knižnicou.
V roku 2003 ukončila po desiatich rokoch svoje pôsobenie v knižnici riaditeľka Mgr.
Lívia Gabrišová. Riadením bola poverená ekonómka knižnice Alžbeta Ivánová, až
do nástupu nového riaditeľa Mgr. Štefana Poláka, ktorý nastúpil v roku 2004 a bol
riaditeľom do roku 2019.
Od 1. 4. 2006 knižnica začala používať nové logo. Vzniklo na základe verejnej
súťaže, v ktorej zvíťazil grafický návrh študenta polygrafie v Bratislave, Tomáša Orbána. Toto logo používa knižnica až do súčasnosti.
V roku 2008 vstúpila Galantská knižnica do Projektu KIS3G (Knižnično-informačný
systém tretej generácie). Implementácia systému Virtua sa ukončila k 1. januáru
2011. Uskutočňuje sa v ňom katalogizačná činnosť, výpožičný proces, tvorba databázy používateľov knižnice a tvorba databázy regionálnej literatúry.
Po tridsiatich rokoch užívania budovy knižnice bolo potrebné pristúpiť k postupnej
modernizácii priestorov. V r. 2005 – 2008 došlo k výmene všetkých okien na prízemí
budovy. Komplexnou interiérovou úpravou prešla čitáreň a internetová miestnosť.
Zakúpila sa nová výpočtová technika. V ďalších rokoch sa modernizovalo
oddelenie literatúry pre deti (roky 2015 – 2018), inovoval sa úložný priestor pre
periodiká a počítačové vybavenia pre čitateľov (rok 2017). V roku 2019 prišla na
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rad realizácia projektu Obnova interiérového vybavenia čitárne a študovne.
Finančne modernizáciu umožnil jednak zriaďovateľ – Trnavský samosprávny kraj
a tiež grantová podpora z programov Ministerstva kultúry SR a Fondu na podporu
umenia.

Súčasný profil knižnice

Galantská knižnica v Galante je verejnou knižnicou na národnostne zmiešanom
území. Jej hlavným cieľom je získavať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať
a sprístupňovať dokumenty vo svojom knižničnom fonde. Poslaním knižnice je
zabezpečiť pre všetkých čitateľov, používateľov a záujemcov všeobecný prístup
k informáciám, ktoré zodpovedajú ich kultúrnym, informačným a vzdelávacím
potrebám. V súčasnosti tvorí knižničný fond 76 180 zväzkov kníh, z toho 35 % je
v maďarskom jazyku a 90 titulov novín, časopisov a regionálnej tlače.
Knižnica registruje cca 2 751 čitateľov (rok 2020), čo je približne 18 % z celkového
počtu obyvateľstva Galanty a z toho 1 193 detí do 15 rokov.
V roku 2020 pracovalo v Galantskej knižnici 15 pracovníkov.
Galantská knižnica poskytuje výpožičné služby, zvukové knihy, poskytuje prístup
na internet, reprografické služby, WiFi zónu, rešeršné a bibliografické služby. Pre
svojich čitateľov a širokú verejnosť pripravuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie
podujatia.

A Galántai Könyvtár történetéből – a kezdetektől napjainkig
A város területén kezdetben szórványosan létrejött könyvtárak főként egyesületek
és intézmények nevéhez fűződtek. Gyermekkönyvtárat úttörő gondolattal
Neufeld Sámuel, galántai nyomdász alapított. Első, ténylegesen községi
könyvtárról 1909-től beszélhetünk. 1925. január 1-től a helyi községháza adott
otthont az intézménynek, mely két, magyar és csehszlovák részleggel alakult meg.
A közkönyvtár működéséről tanúskodnak az 1937-ből származó feljegyzések is. 1951
végén a Járási Nemzeti Bizottság már járási népkönyvtár meglétéről tájékoztatott,
ezért ezt az évet tekintjük a járási könyvtár megalakulásának időpontjaként.
A bibliotéka a Csehszlovák hadsereg utcájában, a kultúrház egy helyiségében
került elhelyezésre. 1954-ben lépett az intézmény szolgálatába Alžbeta Gallová,
könyvtáros és igazgató egy személyben. A vezető pozícióját 1960-ban Milan
Šimo vette át. Innentől datálódik a környékbeli könyvtárak tervszerű működése.
A galántai könyvtárba 1962-ben érkezett az első szakképzett könyvtáros, aki ettől
kezdve a módszertani munkákért felelt. Ekkor kezdődött meg az olvasók számára
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hozzáférhető törzsgyűjteményi katalógus (szerző szerinti besorolás), valamint
a szakkatalógus fokozatos kiépítése. 1969-ben a könyvtár már kilenc embert
foglalkoztatott, de elhelyezését tekintve az egyik legelőnytelenebbnek számított
az országban. Ez a tarthatalan helyzet 1970-ben javult némiképp, mikor a könyvtár
a neogótikus kastélyba költözött. Itt 6, 1972-től pedig 7 terem állt az egyes
részlegek rendelkezésére. Ezek voltak: kölcsönző, gyermekrészleg, módszertani és
bibliográfiai részleg, gyűjteményszervezés, politikai irodalom részlege, igazgatóság
és gazdasági részleg. Jelentős változást az 1973-as esztendő hozott. Az intézmény
a Járási Szakszervezeti Tanács új épületébe tette át működése helyszínét. 1980ban Orbánová Irena került a könyvtár élére, mely a 70-es évekhez hasonlóan
gyors ütemben fejlődött. A személyi állományt ekkor 15 dolgozó alkotta. 1986-ban
helyszűke miatt a gyermekrészleg a Járási Népművelési Központ (későbbi Maticaház) épületébe költözött, ahol 1988-tól videókazetta-kölcsönzés is felsorakozott
a szolgáltatások közé. A 80-as évek végére nyilvánvalóvá vált, hogy a szakszervezeti
tanács által bizosított helyiségek már nem elegendőek az intézmény műkődéséhez,
ezért megkezdődött a meglévő terek bővítését szolgáló tervek kidolgozása. A 89es politikai fordulat következtében az átépítést szorgalmazó törekvések sajnos
már nem valósulhattak meg. A rendszerváltás a könyvtárban is éreztette hatását.
Az addigi igazgató lemondott tisztségéről, helyette Mgr. Petrová Katarína került
kinevezésre. 1991-ben megszűnt a politikai irodalom osztálya, helyén olvasóterem
létesült. Itt talált új otthonra a VHS kölcsönző, mely 1995-ben szűnt meg. Mgr.
Petrová visszalépése után, 1993-ban Mgr. Gabrišová Lívia vette át az intézmény
vezetését. 1995-ben a Smartlib program segíségével megkezdedőtt a könyvtári
tevékenység automatizálása. Ez év márciusától pedig a hangoskönyv-kölcsönzés
is felkerült a szolgáltatások listájára. Az intézmény 1996-ban a Járási Honismereti
Múzeummal és az Járási Népművelési Központtal együtt egy nagyobb egység,
a Dudvágmenti Kulturális Központ részévé vált, élén egy kormánymegbízottal.
A rendelkezésből kifolyólag a könyvtár elveszette jogi önállóságát, és Dudvágmenti
Könyvtár néven működött tovább. Ez az állapot egészen 1999-ig állt fenn, mikor
is feloszlott a Kulturális Központ, a könyvtár pedig visszanyerve önállóságát,
nevét a máig használatban lévő Galántai Könyvtárra változtatta. 2000 nyarán
a gyermekrészleg is visszaköltözött eredeti „otthonába“, a Béke tér 4-es szám
alatti épületbe. 2001-től kisebb megszakításokkal működik a könyvtár honlapja.
2002. április 1-től a könyvtár fenntartója a Nagyszombat Kerületi Önkormányzat,
az intézmény pedig rendeltetése szerint regionális közkönyvtári funkciót lát
el. 2003-ban az igazgatói posztról tíz év után leköszönő Mgr. Gabrišová Lívia
helyére átmenetileg Ivánová Alžbeta került. Az új igazgató Polák Štefan 2004
és 2019 között vezette az intézményt. 2006 áprilisától, Orbán Tomáš győztes
pályázatának köszönhetően a a Galántai Könyvtár egyedi, mai napig érvényes
logót kapott. Az intézmény 2008 óta tagja a KIS3G kezdeményezésnek, melynek
könyvtári információs rendszere, a Virtua 2011-től a legfőbb tevékenységek -
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katalogizálás, kölcsönzés, felhasználói nyilvántartás, regionális adatbázis kiépítése
- alapja. Harminc évnyi használat után szükségessé vált a helyiségek fokozatos
felújítása. 2005 és 2008 között megtörtént a földszinti ablakok cseréje. Átfogó
rekonstrukción esett át az olvasóterem is, melynek eddigi legutolsó fázisára 2019ben került sor. Modernizálódott a számítógéppark. A következő években (2015
– 2018) befejeződött a gyermekrészleg átalakítása, 2017-ben új tárolóegységek
kerültek beszerzésre. A felújító munkálatok nagy részét fenntartói, illetve pályázati
hozzájárulás - Kulturális Minisztérium, Művészetet Támogató Alap - tette lehetővé.

A Galántai Könyvtár jelene

A Galántai Könyvtár nemzetiségileg vegyes lakosságú régió közkönyvtári funkcióját látja el. Célja a könyvtári dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, rendszerezése, tárolása, védelme és elérhetővé tétele a nagyközönség számára. Jelenleg
a 76180 kötet könyv alkotja a gyűjteményt gerincét. Ennek mintegy 35 százalékát
magyar nyelvű irodalom teszi ki. Ide sorolhatjuk még a 90 különböző tematikájú
folyóiratot és regionális periodikumot is. 2020-ban a könyvtár olvasóinak száma
2751 volt, közülük 1193 15 év alatti gyermek. Ez a szám Galánta összlakosságának
hozzávetőlegesen 18 százaléka. Az alkalmazottak száma 2020-ban 15 fő. Az állandó
szolgáltatások közé tartozik a könyvkölcsönzés, hangoskönyv-kölcsönzés, internethasználat, WiFi zóna, fénymásolás, irodalomkutatás, bibliográfiai tevékenység.
A könyvtár oktató – nevelő célzatú rendezvényeket és kultúreseményeket szervez,
melyek elsődlegesen az irodalom és olvasás fontosságát hangsúlyozzák.

Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany knižničných
fondov
Galantská knižnica ako verejná inštitúcia spĺňa úlohu systematického budovania
knižničných fondov a tiež spoľahlivého informačného aparátu. Do roku 1960
pracovala v knižnici jedna pracovníčka, ktorá zabezpečovala výpožičné služby,
nákup a evidenciu fondu. Situácia sa čiastočne zmenila po roku 1971, kedy sa začalo
budovanie menného a systematického katalógu náučnej literatúry pre dospelých
v lístkovej forme. Postupom času boli postupne vybudované katalógy beletrie pre
dospelých i literatúry pre deti a mládež. V roku 1980 vzrástol počet pracovníkov
v oddelení doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov na dvoch
a v roku 1986 na troch pracovníkov. V nasledujúcich desaťročiach na oddelení
sa zamestnali viaceré pracovníčky, zaviedla sa automatizácia a mechanizácia
akvizičného systému. Kontinuitu práce budovania a ochrany knižničného fondu od
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roku 1984 do dnešného dňa zabezpečuje Andrea Kosinszká, ktorá od roku 2008
využíva moderný knižnično-informačný systém Virtua.
Hlavné úlohy oddelenia:
- Budovanie knižničných fondov – Najčastejšie získavame dokumenty nákupom.
Priebežným doplňovaním získavame knižné novinky, ale svoj fond doplňujeme aj
retrospektívne, napr. z darov, ktoré nám poskytnú naši čitatelia.
- Evidovanie, verifikovanie nadobudnutých prírastkov – Vedenie prírastkového
a úbytkového zoznamu.
- Katalogizačné spracovanie prírastkov – Dokument sa zaradí podľa obsahu a signatúry do jednotlivých výpožičných oddelení. Beletria pre dospelých, náučná pre
dospelých, beletria pre deti, náučná pre deti, regionálna literatúra.
- Zabezpečenie obsahových previerok fondu a vykonávanie revízie knižničného
fondu podľa platných predpisov. – Aktualizácia fondu je dôležitá pre obsahovú obnovu fondu a tiež pre nedostatok skladovacej plochy.
- Vypracovanie grantov na získanie finančných prostriedkov na skvalitňovanie
doplňovania knižničných fondov. Žijeme na národnostne zmiešanom území, kde
záujem o literatúru v maďarskom jazyku je veľký. Asi tretina používateľov našej
knižnice číta v maďarskom jazyku. Preto sa každoročne zapojíme do projektov na
podporu národnostných menšín.

Gyűjteményszervezés
A Galántai Könyvtár mint közintézmény feladata a könyvtári állomány folyamatos
gyarapítása és feldolgozása.
1960-ig a könyvtár egyetlen alkalmazottal működött, aki a kölcsönzés mellett
a könyvvásárlásért és a gyűjteménybe iktatásért is felelt. A helyzet 1971-ben javult
némileg. Ekkor kezdődött el a könyvtári katalógusrendszer kiépítése. Elsőként
a szakirodalom retrospektív cédulakatalógusa készült el betűrendi (szerző, valamint tárgy szerinti) besorolásban. Valamivel később fejeződött be a gyermekeknek
és felnőtteknek szánt szépirodalom katalogizálása. 1980-ban a részleg munkatársainak száma kettőre, majd 1986-ban háromra emelkedett. Az elkövetkező
évtizdekben a gyűjteményszervezésben felváltva egy-három beosztott vett részt.
Az állományépítő és állományvédelmet biztosító munkák folytonosságát 1984-től
Kosinszky Andrea biztosítja számunkra. Munkáját 2008-tól a Virtua könyvtári információs rendszer segíti.
A gyűjteményszervezés legfőbb pontjai:
- Állománygyarapítás – Főként kurrens vétel útján, az újdonságokra helyezve
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a hangsúlyt. Régebbi kiadású könyvek olvasóinknak köszönhetően, ajándék formájában érkeznek hozzánk.
- Nyilvántartásba vétel – Gyarapodási napló és törlési jegyzék vezetése segítségével.
- Katalogizálás – Az egyes dokumentumok témájuk és jelzetük szerint kerülnek
besorolásra. Megkülönböztetünk felnőtteknek és gyermekeknek szánt szépirodalmat, ismeretterjesztő szakirodalmat, ifjúsági ismeretterjesztő irodalmat, valamint
regionális irodalmat.
- Állományellenőrzés – Elsősorban az állomány tartalmi megújulásában van szerepe, de gyakran a helyszűke is közrejátszik.
- Pályázatok előkészítése – Az egyes szervezetek anyagi hozzájárulása sokat segít
az állomány korszerűsítésében. Nemzetiségileg vegyes lakosságú régió lévén, az
olvasók mintegy 1/3-a tart igényt magyar nyelvű irodalomra. Ezért minden évben
pályázunk kisebbségeket támogató alapoknál is.

Oddelenie beletrie a odbornej literatúry pre dospelých
Prístup do Galantskej knižnice je priamo v strede mesta, veľmi dobre dostupný aj
z hľadiska dopravy, pretože knižnica slúži nielen obyvateľom Galanty, ale i celému
spádovému okoliu. Navštevujú nás bežní čitatelia, ale aj študenti a ľudia zvyšujúci
si svoje vzdelanie zo Šale, Serede, Sládkovičova a tiež priľahlých obcí. Je to z časti
dôsledkom toho, že poskytujeme dostatok odbornej literatúry a zabezpečujeme aj
medziknižničnú výpožičnú službu.
Dátum 1. 1. 2011 sa viaže v Galantskej knižnici k jednému malému míľniku. Na webovej stránke knižnice, ktorá bola viackrát zmodernizovaná, sa sprístupnil online
katalóg. Tento deň je zároveň dňom, keď sme začali využívať aj zápis čitateľov do
databázy a tiež zápis výpožičiek cez systém Virtua.
Čitateľom sme ponúkli rezervácie vypožičaných kníh spojené s oznamovaním cez
SMS alebo e-mailom.
Samotné výpožičné oddelenie prešlo prestavbou v roku 2012. Čitateľom sme
ponúkli vynovené priestory. Ďalšie prázdniny počas roka 2013 sme sa pustili po desiatich rokoch do fyzickej revízie fondu.
Je potrebné dbať aj na výchovu čitateľov, k tomu slúži informačná výchova, na
ktorej spolupracujeme so strednými školami a učilišťami. Ďalšou kategóriou
čitateľov sú naši seniori. V domovoch dôchodcov Patria, Pohoda seniorov
a Samaritán sa snažíme spríjemniť im chvíle čítaním, besedami so spisovateľmi,
zaujímavými prednáškami a samozrejme výpožičkami na želanie. V ponuke sú
pre týchto čitateľov aj zvukové knihy, ktoré kolujú zo Slovenskej knižnice pre
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nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči po celom Slovensku.
Sme veľmi radi, že sa nám darí vo viacerých grantoch, či už sú to štátne, regionálne
alebo medzinárodné.
Spustili sme aj službu, kde nám čitatelia môžu navrhnúť knihu, ktorú by sme mali
kúpiť.
Galantská knižnica sprístupnila pre svojich používateľov na jeseň 2020 novú službu
– vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu. Používatelia môžu vypožičané knihy
vrátiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Počas celých rokov existencie knižnice sa konala množstvo besied, akcií, súťaží
a iných podujatí pre našich čitateľov. Nikdy však nezabúdame, že knižnica je vo
svojom prvopočiatku miestom pre vypožičiavanie kníh.
Knižnica je pre návštevníkov otvorená 49 hodín týždenne, v pracovné dni od 8.00
hod. do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

Kínálatunkban szerepelnek hangoskönyvek is, melyek a Lőcsei Matej Hrebenda
Vakok és Gyengénlátók Szlovák Könyvtárának köszönhetően jutnak el Szlovákia
minden pontjára.
Örömünkre szolgál, hogy évek óta sikeresen pályázunk a különféle állami, regionális, illetve nemzetközi fórumokon is.
Újdonságként lehetőséget biztosítunk olvasóinknak, hogy könyvtippjeikkel
alakítsák a vételre szánt könyvek listáját. Éppen kellő időben került a könyvtár épülete mellett elhelyezésre az ún. Bibliobox, amely egy egész héten, napi 24 órában
működő könyvszekrény, és a dokumentumok egyszerű visszajuttatására szolgál.
A könyvtár fennállása óta szentel figyelmet kultúrrendezvények szervezésének,
sosem feledkezve meg az intézmény elsődleges kölcsönző funkciójáról.
Heti 49 órában, hétköznap reggel 8.00 és délután 18.00 között állunk az olvasók
rendelkezésére. Ehhez járul még a szombat délelőtti szolgálat 8.00-tól 12.00 óráig.

Olvasószolgálat, kölcsönző

Oddelenie literatúry pre deti a mládež

A könyvtár optimális helyen, Galánta város szívében található, mely közlekedés
szempontjából nagy előnyt jelent a vidékről beutazó olvasóink számára. Szolgáltatásaink ugyanis nemcsak a helybeliek, hanem a környező települések lakói
számára is elérhetők. Diákok és általános, kedvtelési célzattal olvasók mellett
gyakran keresnek fel bennünket tudásukat fejleszteni vágyók a közeli Diószeg, Szered és Vágsellye városaiból is. Ez az érdeklődés részben a kiterjedt szakirodalom
kínálatunknak, részben a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének tudható be.
2011. január 1-én az intézmény kisebb mérföldkőhöz érkezett. A könyvtár többször
megújuló honlapján elérhetővé vált a teljes gyűjteményt tartalmazó online katalógus. Ugyanezen a napon kezdődött meg az olvasók és kölcsönzések elektronikus
nyilvántartásba vétele a Virtua könyvtári információs rendszer segítségével. Az
érdeklődők így igénylést adhatnak le már kikölcsönzött dokumentumokra is, melyek újbóli elérhetőségéről szöveges üzenetben, illetve elektronikus levél formájában kapnak értesítést.
A kölcsönző 2012-ben jelentős felújításon ment keresztül. 2013-ban valósult meg
a 10 év után esedékes állományellenőrzés, más néven revízió.
Fontos feladat a tudatos olvasás népszerűsítése. Ezért az oktatási intézményekkel
szoros együttműködésben könyvtárhasználati órák sora várja minden korosztály
tanulóit.
Olvasóink jelentős hányada az idős generáció tagja. A galántai idősotthonok
lakóinak mindennapjait igyekszünk rendszeres felolvasásokkal, beszélgetésekkel,
író-olvasó találkozókkal, és természetesen könyvkölcsönzéssel tenni színesebbé.

História oddelenia sa začala písať v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Po
viacerých zmenách v mieste svojho pôsobenia, do súčasných priestorov sídla budovy knižnice na Mierovom námestí, sa fond literatúry pre deti a mládež presťahoval v roku 2000. Okrem priestorov určených pre výpožičné služby sa vytvoril aj
priestor na zriadenie klubovne a neskôr i herne.
Medzi aktivity, ktoré pravidelne pripravuje knižnica pre deti, patria besedy s autormi. V týchto priestoroch pravidelne každoročne prebieha i úspešné podujatie
Noc s Andersenom. Ide o medzinárodné podujatie na podporu detského čítania.
Prvýkrát sa naša knižnica do tohto podujatia zapojila v roku 2004 a v tejto tradícii
pokračuje každý rok.
Knižnica sa zapojila i do celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom.
Cieľom celotýždňovej udalosti bolo upozorniť spoločnosť na dôležitosť pravidelného čítania.
Veľmi dôležitou aktivitou tohto oddelenia je i organizovanie informačnej prípravy a exkurzií. Knižnica ich organizuje pre všetky kategórie detí, od najmenších
škôlkárov po žiakov základných škôl a študentov.
Medzi ďalšie činnosti patrí vydávanie časopisu Pod lupou – Nagyító alatt. Ide
o literárny časopis žiakov základných škôl okresu Galanta. Časopis nie je žánrovo
ohraničený a prispievajú do neho žiaci svojimi literárnymi výtvormi.
Nakoľko práca s deťmi zahŕňa i aktivity s najmenšími, už piaty rok prebieha
v knižnici v rámci programu Cseperedő i Ringató – Kolembačka. Ide o umelecký
hudobno-hravý krúžok pre deti od 0 – 3 rokov v maďarskom jazyku. Podujatie
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prebieha pod vedením pedagogičky Ivett Cséfalvay, ktorá v sprievode hudobného
nástroja spieva piesne a riekanky. Dobrým zvykom sa stalo usporiadanie vianočnej
a veľkonočnej „Kolembačky“ v priestoroch Domova dôchodcov – Patria, kde si
spoločne zaspievajú všetky generácie.
V rámci programu Cseperedő sa zorganizovali pre mamičky s detičkami rôzne besedy
a prednášky týkajúce sa oblasti výchovy, psychológie, ekológie, terapie a zdravia.
V slovenskom jazyku sa pre najmenšie detičky uskutočňuje pravidelne každý štvrtok
podujatie Z rozprávky do rozprávky, kedy knihovníčka deťom predčíta pripravené
rozprávky, riekanky a básničky.
Žiaľ aj do života tohto oddelenia zasiahla pandémia koronavírusu. Napriek tomu
sme v letných mesiacoch dokázali zorganizovať sériu podujatí v rámci Kultúrneho
leta v Galante.

Szintén a Cseperedő programnak köszönhetően az elmúlt években több
színvonalas előadás került megrendezésre a könyvtár falai közt. A többnyire
kismamáknak szóló beszélgtések témái a nevelés, pszichológia, ökológia és
egészségterápia tárgyköréből kerültek ki. Heti rendszerességgel készül a Mesérőlmesére című felolvasó délelőtt, ahol a gyermekkönyvtáros rövid szövegeket ad elő
a legkisebbeknek szlovák nyelven.
Sajnos az elmúlt időszak járványhelyzete jelentősen megnehezítette a részleg
munkáját. Ennek ellenére a könyvtár több sikeres rendezvénnyel kapcsolódott be
a galántai Kultúrális Nyár című programsorozatba.

Gyermekrészleg

Čitáreň - študovňa bola vybudovaná v roku 1991 v priestoroch bývalého politického
oddelenia knižnice. Ako už názov oddelenia napovedá, slúži na oddych, čítanie
a načerpanie nových informácií z časopisov a novín i na štúdium odbornej literatúry.
Ďalšou službou poskytovanou na tomto oddelení je vyhotovovanie rešerší. Službu
využívajú najmä študenti pri písaní seminárnych, bakalárskych a diplomových prác.
Rešerše sa vyhotovujú z katalógov slovenských knižníc a databázy GALE, ktorá obsahuje plnotextové zahraničné zdroje. S touto službou úzko súvisí aj poskytovanie
medziknižničnej výpožičnej služby. Oddelenie študovne poskytuje MVS článkov.
Na základe Dohody o poskytovaní knižničných služieb nevidiacim a slabozrakým
používateľom, ktorá bola uzavretá so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja
Hrebendu v Levoči v roku 1994, prebieha absenčná výpožičná služba zvukových
kníh. Približne od roku 2010 sa postupne začali zastaralé audiokazety nahrádzať
nosiče DVD. Od týchto podstatných krokov modernizácie jeden knižný titul znamená reálne jeden dátový nosič DVD.
Do roku 2012 bolo možné požičiavanie len pre držiteľov ZŤP preukazu so zrakovým
postihnutím. Následne sa služba rozšírila o všetkých držiteľov ZŤP preukazu bez
ohľadu na druh postihnutia. Týmto krokom sa zdvojnásobil počet čitateľov, ktorí
túto službu využívajú. V rámci spolupráce knižnice s domovmi dôchodcov na území
mesta Galanta bola táto služba ponúknutá aj ich obyvateľom.
Od augusta 1997 je na oddelení možný prístup na internet. Ďalej je možné vyhotovenie elektronickej kópie (sken), xerokópie, písanie na počítači, tlač napísaného
dokumentu ako aj tlač z USB kľúča, prípadne z mobilu.
V záujme skvalitnenia poskytovaných služieb prechádza oddelenie neustálymi zmenami, ako je aktualizácia ponúkaných titulov periodík s prihliadnutím na požiadavky
čitateľov, doplňovanie príručnej knižnice odbornej literatúry, inovácia priestorov
a modernizácia techniky.

A részleg története a 70-es évekig nyúlik vissza, mely többszöri helyváltoztatás
után, mai otthonát 2000-ben találta meg a Béke téri épületben. Itt a kölcsönzésre
alkalmas terek mellett klubhelyiség, valamint játszóház került kialalkításra.
A könyvtár régóta kiemelt figyelmet fordít gyermekprogramok szervezésére.
Ezek közé tartoznak a beszélgetések és író-olvasó találkozók. Továbbá évente
megrendezésre kerül az Egy éjszaka Andersennel nevet viselő program is.
A Galántai Könyvtár 2004-ben kapcsolódott be előszőr ebbe, a gyerekek olvasását
támogató eseménysorozatba. Intézményünk szintén részt vett az Egész Szlovákia
olvas a gyerekeknek című országos kezdeményezés megvalósításában, melynek
célja a rendszeres olvasás össztársadalmi fontosságának hansúlyozása volt.
A könyvtár mindennapjaiban fontos helyet foglalnak el a exkurziók. Az elmúlt
időszakban tanulmányi előadások egész sora készült el minden korcsoport
számára. Az apróságok a papír feltalálásáról, a nagyobbak a könyvtárhasználatról
és irodalomkutatásról nyerhetnek felvilágosítást.
A gyermekrészleg gondoskodik a Pod lupou – Nagyító alatt című irodalmi gyermekfolyóirat kiadásárol. A lap tematikus és műfaji megkötöttség nélkül várja a Galántai járás alapiskolásainak írásait. Különös figyelmet fordítunk a legkisebbekkel való
foglalkozásra, ezért kapott helyet kínálatunkban a Cseperedő program keretén
belül megvalósuló Ringató is. Ez a zenés, játékos foglalkozás 0 – 3 év közötti
közönségnek szól magyar nyelven. Cséfalvay Ivett hangszeres játéka és a könnyen
megjegyezhető mondókák, versikék ismétlése teszi a fejlesztőmunkát a kicsik kedvencévé. Már hagyományosnak mondható a karácsonyi és húsvéti Ringató, melyen
a gyerekek a Patria Idősek Otthona lakóival együtt énekelnek el ismert dallamokat.
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Az olvasóterem és tanulóhelyiség 1991-ben került kialalkításra az addigi politikai
irodalom részlegének termeiben. Mint a neve is mutatja elsősorban relaxációs és
ismeretszerző célokat szolgál. Megtalálhatók itt a napi- és hetilapok aktuális és archivált példányai, valamint a szakirodalom színes lexikonai is. A részleg fontos szolgáltatása az irodalomkutatás, mely szorosan összefügg a könyvtárközi kölcsönzés
biztosításával. Elmondható, hogy szakdolgozatukat író diákok élnek leggyakrabban ezzel a lehetőséggel. Az irodalomkutatás minden esetben személyre szabott
igények szerint, hazai és külföldi (Gale) adatbázisok felhasználásával történik.
A vakok és gyengénlátók igényeinek kielégítésére a Galántai Könyvtár és a Lőcsei
Matej Hrebenda Vakok és Gyengénlátók Szlovák Könyvtára együttműködésében
az olvasóterem hangoskönyv-kölcsönzést biztosít az érdeklődők számára. 2012-ig
a szolgáltatást kizárólag látássérültek vehették igénybe. Később a kölcsönzés más
fogyatékkal élők számára is lehetővé vált. Ez a lépés megduplázta az audiokönyvet
igénylők számát. Az együttműködésnek köszönhetően a regények, novellák
szövegeit hordozó DVD-k ma már az idősotthonok lakóihoz is eljutnak.
1997 augusztusától a tanulóhelyiség internethozzáférést biztosít a nagyközönség
számára. Lehetővé vált ugyanakkor a szkennelés, fénymásolás és nyomtatás is.
A szolgáltatások színvonalának javítása érdekében a részleg állandóan bővíti
kínálatát, továbbá az olvasóterek folyamatos szépítésével, modernizálásával invitálja az ide látogatókat.

fických letákov. Od roku 1981 sa pristúpilo aj k budovaniu kartotéky významných
osobností okresu Galanta, s ktorou pracujeme dodnes.
Rozvoj bibliografickej činnosti nastal príchodom ďalšej pracovníčky v roku 1994.
Svoju činnosť sme prezentovali výstavkami edičnej činnosti a novinkami regionálnej
literatúry, propagovaním svojej činnosti v odbornej a regionálnej tlači. Prácu nášho
oddelenia značne zľahčovalo zavedenie elektronického spracovania regionálnych
článkov. Významná je aj edičná činnosť oddelenia, prehľad ktorej nájdete na
webovej stránke knižnice. Na stránke sú od roku 2013 pravidelne zverejňované
informácie o významných regionálnych osobnostiach pod názvom Kalendár
výročí osobností okresu Galanta. Personálne bibliografie boli vydané väčšinou pri
príležitosti životných jubileí osobností napr. bibliografie akademického maliara
Štefana Prokopa (2013), spisovateľov Alfonza Talamona (2014) a Rudolfa Čižmárika
(2014), speleológa Jána Majku (2016), a významného maďarského hudobného
skladateľa, dirigenta, Zoltána Kodálya (2003). Aj odborné bibliografie boli zostavené
a vydané prevažne pri príležitosti výročia vzniku organizácií (napr. 40. aj 45. výročiu
Fotoklubu Galanta v rokoch 2015 a 2020, k 50. výročiu Mestského kultúrneho
strediska v Galante v roku 2017). V bibliografických letákoch sme sa venovali
aktuálnym témam ako kultúrne pamiatky okresu Galanta, výročiam udalostí ako
Nežná revolúcia, Slovenské národné povstanie, životným jubileám osobností ako
Vojtech Mihálik, Cyril a Metod, J. M. Štefánik, alebo vznikli priam pri príležitosti
kultúrnych podujatí (autogramiády, besedy, koncerty). V spolupráci s Občianskym
združením Galanta literárna vyšla publikácia v slovenskom a maďarskom jazyku
s názvom Pocta Ladislavovi Kubínyimu – Kubinyi László tisztelete (2019).

Oddelenie bibliografie a regionálnych informácií

Bibliográfiai és helyismereti részleg

Pracovisko sa zaoberá predovšetkým zbieraním, doplňovaním a uchovávaním
všetkých dokumentov galantského regiónu. Nájdete tu rôzne knihy, monografie
miest a obcí, regionálne periodiká a obecné noviny, mapy, informačné bulletiny,
propagačné materiály, fotografické publikácie, pohľadnice, elektronické nosiče
a mnoho ďalších regionálnych dokumentov.
Základy oddelenia a práce s bibliografiou a regionálnou literatúrou boli vytvorené
nástupom Anny Jónásovej do funkcie bibliografky v roku 1969. Dovtedy suplovali
úlohu bibliografov metodičky. V spomínanom roku sa pristúpilo k vytváraniu bibliograficko-informačného aparátu a k zhromažďovaniu a spracovaniu regionálnej
literatúry. Nezabúdalo sa ani na edičnú činnosť: bol spracovaný a vydaný rad regionálnych odborných a personálnych bibliografií, ročeniek, antológií, a bibliogra-

A részleg mindenekelőtt a Galántai járás kiadványainak gyűjtésével, gyarapításával
és megóvásával foglalkozik. Megtalálhatóak itt a városok és falvak életéről szóló
monográfiák, regionális folyóiratok, térképek, információs füzetek, népszerűsítő,
valamint fényképes kiadványok, képeslapok és még sok egyéb régiót érintő dokumentum is. A részleg működésének alapjait Jónásová Anna vetette meg 1969ben. A bibliográfus feladatkörét mindaddig az aktuális metodikus látta el. Az említett évben kezdődött meg a helyismereti irodalom szisztematikus gyűjtése és
feldolgozása. Személyi bibliográfiák, évkönyvek, antológiák, röplap-bibliográfiák
egész sora látott napvilágot ebben az időben. 1981-től a regionális személyiségek
cédulakatalógusa is kiépítésnek indult, folyamata pedig a mai napig tart. 1994-ben
a részleg újabb taggal bővült. A már felsorolt tevékenységek mellé társult a bibli-
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ográfus munkáját széles körben népszerűsítő írások megjelentetése. A mindennapi teendők elvégzését jelentősen megkönnyítette a regionális témájú újságcikkek
elektronikus feldolgozása. Jelentős az elmúlt évek publikációs tevékenysége is.
Ennek áttekintése megtalálható a könyvtár honlapján. Itt jelenik meg havi rendszerességgel a Galántai járáshoz köthető hírességek kalendáriuma. Személyi bibliográfiák szokványosan kerek jubíleum apropóján készülnek. Példaként említhetnénk Štefan Prokop (2013) akadémiai festő, Talamon Alfonz (2014), Rudolf Čizmárik
(2014) írók, a barlangkutató Ján Majko (2016) vagy éppen a nemzetközileg elismert
zeneszerző, karmester Kodály Zoltán (2003) munkásságát feldolgozó írásokat. Intézmények megalakulásának évfordulóit örökítik meg leggyakrabban a részlegen
készülő szakbibliográfiák (a Galántai Fotóklub 40 és 45 éve 2015-ben, valamint
2020-ban; a Galántai Városi Művelődési Központ 50. évfordulója 2017-ben íródott).
Röplap-bibliográfiák tucatjai foglalkoznak a régiót is érintő történelmi események
(bársonyos forradalom, szlovák nemzeti felkelés), jeles évfordulók (Vojtech Michálik, Cirill és Metód, J. M. Štefánik), kultúrrendezvények dokumentálásával. Az
Irodalmi Galánta Polgári Társulással együttműködve jelent meg 2019-ben a Pocta
Ladislavovi Kubinyimu – Kubinyi László tisztelete címet viselő kiadvány.

Úsek koordinácie a metodiky
Galantská knižnica plní úlohu regionálnej knižnice, v rámci ktorej poskytuje metodické, poradenské, konzultačné a aj vzdelávacie služby nielen pre pracovníkov
obecných knižníc a ich zriaďovateľov, ale aj pre knižnice iných typov v rámci okresu
Galanta. V súčasnosti úsek metodiky Galantskej Knižnice zastrešuje 25 verejných
knižníc v okrese Galanta - 1 regionálna (Galantská knižnica), 2 mestské (Sereď, Sládkovičovo), 2 profesionálne (Šoporňa, Trstice) a 20 neprofesionálnych verejných
knižníc, z toho sú tri stagnujúce.
Úroveň jednotlivých obecných knižníc je priamo závislá od solventnosti jednotlivých obcí, ako aj od záujmu zriaďovateľa venovať knižnici náležitú pozornosť.
Knižnice majú možnosť podávať projekty na nákup kníh, malú infraštruktúru
knižnice alebo na kultúrne podujatia. V minulosti sa podávali projekty na Ministerstvo kultúry SR, od roku 2016 sa podávajú na Fond na podporu umenia (FPU) alebo na Fond na podporu kultúry národnostných menšín (KULT MINOR). Okrem GK,
ktorá projekty podáva pravidelne, sa úspešne zapojili i mnohé obecné knižnice, čím
si zmodernizovali svoje priestory alebo zatraktívnili fond kúpou nových kníh.
Jednou z úloh úseku metodiky je zber štatistických údajov, ich spracovanie a vyhodnotenie. Keďže aj Galantská knižnica ako regionálna knižnica potrebuje určité
údaje o obecných knižniciach v jej pôsobnosti, zasiela im a zbiera od nich vyplnený
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formulár Prehľad o činnosti knižnice za rok...
Úsek metodiky sa podieľa aj na edičnej činnosti Galantskej knižnice. Pravidelne
vydáva metodicko-inštruktážny časopis Knihovnícky obzor, v ktorom informuje
pracovníkov verejných knižníc galantského okresu o činnosti knižníc, zaujímavých
podujatiach, zmenách a novinkách v legislatíve a pod. V tomto roku (2021) vyjde už
38. ročník tohto časopisu.
V rámci vnútornej metodiky spolupracuje oddelenie s ostatnými organizačnými
útvarmi knižnice, zabezpečuje prieskumovú činnosť a jej vyhodnocovanie. Rovnako
participuje aj pri tvorbe interných dokumentov a smerníc, koncepčných materiálov,
rozborov činností a plánov práce Galantskej knižnice.

Módszertani részleg
A Galántai Könyvtár regionális könytárként módszertani, tanácsadói, konzultációs,
illetve művelődési funkciót tölt be, segítve ezzel a vidéki könyvtárak és fenntartóik
hatékony működését a Galántai járásban. Jelenleg 25 közkönyvtár tartozik a részleg metodikai hatáskörébe – Galántai Könyvtár, 2 városi könyvtár (Diószeg, Szered), valamint 22 falusi intézmény (közülük három stagnáló).
A vidéki bibliotékák színvonala az egyes falvak anyagi helyzetétől, vagy éppen
a fenntartó intézményhez fűződő viszonyától függ. Az utóbbi években többféle
pályázati lehetőség nyílt meg a könyvtárak előtt. Támogatást nyerhet állománybővítést, korszerűsítést de rendezvényszervezést célzó beadvány is. 2016-tól
a Művészetet Támogató Alap (FPU) a beszerzési projektek hivatalos fóruma,
régebben ezt a feladatot a Kulturális Minisztérium látta el. Örömteli tény, hogy
a rendszeresen pályázó Galántai Könyvtár mellett egyre több vidéki könyvtár él
ezzel a lehetőséggel.
A módszertani részleg fontos feladata a statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása
és értékelése. E célból a könyvtár minden évben megszólítja a feladatkörébe tartozó könyvtárakat, hogy azok űrlap kitöltésével adjanak számot működésükről.
A részleg idén már 38. alkalommal jelenteti meg módszertani tájékoztató füzetét
Knihovnícky obzor címmel. A kiadvány tartalmazza a könyvtárvilág aktuális híreit,
beszámol a vidéki intézmények műkődéséről, rendezvényekről.
Belső módszertani egységként a szekció aktívan részt vesz a könyvtár munkájában.
Kimutatásokat készít, valamint útmutatók, irányelvek kidolgozását is segíti.
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Automatizácia v knižnici a využitie informačných technológií
v marketingu knižnice
Galantská knižnica buduje tzv. hybridnú knižnicu, čiže pre používateľov poskytuje
služby klasické, resp. tradičné, ale i elektronické.
Knižnica ešte v roku 1993 nevlastnila žiadnu výpočtovú techniku. Akýmsi predvojom automatizácie bol elektronický písací stroj Robotron s 6130, ktorý sa používal
pri katalogizovaní fondu. Vtedy knižnica vlastnila aj prvý kopírovací stroj SHARP.
Začiatky automatizácie siahajú do roku 1994, kedy bol zakúpený knihovnícky program Smartlib 3.0, 3 počítače (2 ks PC AT 486DX2 a 1 ks PC AT 386), 1 tlačiareň Epson
LQ 570.
Od roku 1995 boli využitím softvéru Smartlib 3.0 postupne automatizované agendy
akvizície, katalogizácie, databáza čitateľov nad 15 rokov a v roku 2000 aj výpožičný
systém v oddelení pre dospelých. Nevýhodou systému Smartlib bolo, že ho dodávateľ prestal inovovať, a preto neumožňoval rozšírenie automatizovaných služieb
o ďalšie agendy.
V marci roku 1995 rozšírila knižnica svoje služby o ponuku zvukových kníh pre
nevidiacich a slabozrakých.
V roku 1997 v auguste vzniklo multimediálne pracovisko. Knižnica v tomto roku,
ako jedna z prvých verejných knižníc na Slovensku, zavádza nový druh platenej
služby – využitie internetu. Okrem internetu sa v multimediálnom pracovisku nachádzali CD ROM databázy – Zbierka zákonov od 1945 – 1998, Finančný spravodaj,
obchodný vestník, slovenská a česká národná bibliografia od roku 1976 a iné.
V roku 2001 bol v knižnici inštalovaný softvér CDS/ISIS 3.08, pomocou ktorého
sa začala budovať elektronická databáza regionálnych článkov. Tento systém sa
v knižnici používal do septembra 2004. Galantská knižnica od septembra 2007
na analytické spracovanie článkov využívala systém Virtua a články sa v ňom
spracovali spätne do roku 2004. V roku 2008 vstúpila Galantská knižnica spoločne
s regionálnymi knižnicami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK do Projektu KIS3G
(Knižnično-informačný systém tretej generácie), ktorý združuje subjekty používajúce
integrovaný knižnično-informačný systém Virtua. Implementácia tohto systému
v knižnici sa ukončila k 1. januáru 2011. Uskutočňuje sa v ňom katalogizačná činnosť,
tvorba databázy používateľov knižnice, tvorba databázy regionálnej literatúry,
výpožičný proces.
V roku 2014 Galantská knižnica má vytvorenú internetovú miestnosť, kde poskytuje
na 6 počítačových zostavách internetový prístup pre širokú verejnosť.
V roku 2016 priestory Galantskej knižnice sa po prvý raz pokryli WiFi pripojením.
V súčasnosti pre verejnosť je k dispozícii 5 počítačov s internetovým pripojením
a reprografická technika.
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V roku 2001 bola spustená prvá webová stránka Galantskej knižnice. V roku 2004
bolo prelomom v oblasti elektronických služieb zverejnenie katalógu knižnice na
internete. Tento katalóg bol predchodcom dnešného online katalógu.
Po kratšej prestávke bola začiatkom novembra 2006 opäť sprístupnená webová
prezentácia Galantskej knižnice www.galantskakniznica.sk.
Nová webová stránka bola už zameraná predovšetkým na potreby používateľa, ale
nachádzali sa tu aj aktuálne informácie pre knihovníkov verejných knižníc v okrese
Galanta.
V novembri 2013 sa uskutočnil redizajn webstránky. Najdôležitejšia bola potreba
aktualizácie zodpovedajúca súčasným technickým požiadavkám. Využitý bol na
to redakčný systém webmin. Stránka bola dvojjazyčná a v rámci zmeny dizajnu sa
ústrednou farbou stala fialová, ktorá zodpovedá farbe loga knižnice. Prioritou bolo
aj sprístupnenie stránky pre nevidiacich a slabozrakých. Novinkou bol kalendár
podujatí a modul ankety s možnosťou hlasovania. Vynovená bola fotogaléria.
K dispozícii bol zoznam nových kníh, kultúrno-historický kalendár, vydané
bibliografie, online verzie našich časopisov – Knihovnícky obzor a detský časopis
Pod lupou.
V roku 2020 bola štruktúra webovej stránky modernizovaná a prepracovaná na
prehľadnejšiu, aby návštevníci rýchlejšie našli informácie, ktoré hľadajú. Základ tvoril redakčný systém Drupal 7. Nová stránka je dvojjazyčná (slovenský jazyk a maďarský jazyk). Dominantná je opäť fialová farba. Má responzívny design a inteligentne
sa prispôsobí veľkosti obrazovky návštevníka webu. Má tiež tzv. SSL certifikát,
ktorý chráni návštevníkov.
Samozrejmosťou webstránky knižnice je online katalóg, ktorý v približne súčasnej
podobe používa knižnica od r. 2008. Jeho nespornou výhodou okrem vyhľadávania a rešeršovania dokumentov je aj to, že návštevník katalógu získa prehľad nielen o fonde Galantskej knižnice, ale aj o fonde vo všetkých knižniciach združených
v projekte KIS 3G, ktoré využívajú systém Virtua.
Snahy používať vlastné logo ako svoju identifikačnú značku prejavovala knižnica
už v roku 2003. Súčasnú podobu loga používame od roku 1. apríla 2006. Autorom
víťazného návrhu bol Tomáš Orbán, študent polygrafie, ktorý určil až 4 významové
roviny (motýľ, listy stromu, štvorlístok, skratka názvu knižnice) svojho súťažného
projektu.
Významným marketingovým nástrojom v poslednom období sa stávajú aj sociálne
siete. Na facebookovej stránke publikujeme aktuálne informácie, propagujeme literatúru, knižničný fond, aktivity knižnice, vyhlasujeme online vedomostné súťaže.
Na Instagrame pridávame obrázky a videá zo života knižnice, aktuality, oznamy.
Prvý FB profil knižnice bol založený v júli 2012. FB stránka v súčasnej podobe pracuje od 13. marca 2018. Najnovší je zatiaľ instagramový účet, ktorý používame od 14.
februára 2020.
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Automatizáció és marketing a Galántai Könyvtárban
A Galántai Könyvtár mint ún. hibrid könyvtár olvasói számára tradicionális (nyomtatott könyvtári) források mellett elektronikus szolgáltatásokat is biztosít.
Teszi ezt úgy, hogy 1993-ban mindössze egy, a katalogizálást segítő elektronikus
írógép és egy SHARP fénymásoló állt rendelkezésére. Az automatizáció tényleges
kezdete 1994-re tehető. Ekkor került megvételre a Smartlib 3.0 speciális program,
valamint 3 számítógép (2 db PC AT 486DX2 a 1 db PC AT 386) és egy Epson LQ 570
nyomtató. 1995-től a már említett Smartlib szoftver segítette a gyűjteményszervezés,
katalogizálás, részben a kölcsönzési rendszer és a felhasználói adatbázis kiépítését.
Fejlesztés hiányában azonban a program hamar elavult.
1995 márciusától a hátránnyal élőkre gondolva, a könyvtár hangoskönyv-kölcsönzéssel bővítette kínálatát.
1997-ben került kialakításra a multimediális olvasóterem. Ugyanebben az évben itt
indult be az új térítéses szolgáltatás - az internethasználat, mely akkor úttörő lépésnek számított a szlovákiai közkönyvtárak körében. A világhálóhoz való hozzáférés
mellett, szintén ebben a helyiségben kerültek elhelyezésre a CD-ROM adatbázisok
(Törvénytár az 1945 – 1998 évekből, „Pénzügyi Tudósító“, „Kereskedelmi Közlöny“,
szlovák és cseh nemzeti bibliográfia, stb.). 2001-ben a könyvtár CDS/ISIS 3.08 név
alatt új programot kapott. Ebben kerültek feldolgozásra a régiót érintő újságcikkek egészen 2004 szeptemberéig. 2007-től ezt a feladatot már a Virtua könyvtári
információs rendszer látta el, ahová visszamenőlegesen bekerültek a 2004 – 2007
között keletkezett írások is. Hivatalosan a Galántai Könyvtár a többi Nagyszombati kerület hatáskörébe tartozó könyvtárral együtt 2008-ban csatlakozott a Virtua
rendszer felhasználóit tömörítő KIS3G megnevezésű projekthez. A program implementálása 2011. január 1-ig tarott, és máig itt valósul meg a katalogizálás, kölcsönzés és adatbázis-építés jelentős része.
2014-ben a könyvtár már 6 asztali számítógéppel és internet-hozzáféréssel várta az
érdeklődőket. 2016-tól pedig a WiFi fedettség is megvalósult. Jelenleg 5 számítógép
és természetesen nyomdatechnika áll a látogatók rendelkezésére. 2001-ben indult
el a könyvtár első honlapja, 2004-ben pedig használatba került az első könyvtári
keresőprogram, mely a mai online katalógus ősének mondható. Rövid szünet után
2006-tól újra elérhetővé vált az intézmény weboldala – www. galantskakniznica.sk.
Az új verzió koncentráltan felhasználóbarát lett, de helyet kaptak itt a járásbeli
könyvtárakat érintő aktualitások is.
A honlap újratervezésére 2013 novemberében került sor. Lényeges elvárásként
mutatkozott a kor technikai kihívásainak teljesítése. Erre a feladatra legmegfelelőbbnek a webmin honlapszerkesztő bizonyult. A weboldal két nyelven adott tájékoztatást, látványában pedig a logó lila árnyalatát idézte. Fontos kritérium volt
a gyengénlátók egyedi igényeinek számbavétele is. Újdonságként szerepeltek
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a rendezvénynaptár, illetve a válaszadást lehetővé tevő ankétok telepítése. Megújult a fényképgaléria. Kínálatba kerültek a könyvújdonságok listája, kultúrtörténeti
kalendárium, bibliográfiák és folyóiratok – Nagyító alatt, Knihovnícky obzor – online változatai egyaránt.
2020 óta ismét megújult honlappal jelentkezik a könyvtár. Ezúttal a Drupal 7
szerkesztőprogram jelentette a kiindulópontot. A weboldal az előzőhez hasonlóan
kétnyelvű (magyar és szlovák), tervezésénél pedig ismét a lila szín dominált.
Megjelenésében sokkal átláthatóbb, modernebb külsővel rendelkezik, reszponzív
designjának köszönhetően rugalmasan alkalmazkodik különböző böngészők
képernyőméretéhez. SSL tanúsítványa biztonságos hátteret kínál a zavartalan
időtöltéshez. Az új honlap természetes tartozéka az online katalógus, mely 2008
óta szinte változatlan lehetőségekkel vehető igénybe. Elvitathatalan előnye,
hogy a Galántai Könyvtár gyűjteményén kívül betekintést enged a KIS3G Virtua
rendszerében működő további könyvtárak könyvkollekciójába is.
Már 2003-ban felmerült a saját logo megtervezésének szükségessége. A máig
használt „cégér“ azonban csak 2006-ban készült el. A győztes pályázat megalkotója Orbán Tomáš poligráfia szakos hallgató lett, aki munkája „megfejtéseként“
4 értelmezési sík jelenlétét vonultatja fel (pillangó, falevél, négylevelű lóhere,
a könyvtár nevének rövidítése).
Az elmúlt időszakban a közösségi hálózatok marketingszerepe felértékelődőtt.
A Facebook felületet biztosít a különböző tartalmak – aktualitások, propagáció,
könyvújdonságok, kvízek terjesztéséhez és megosztásához. Képek és a könyvtár
életének mozzanatait megörökítő videófelvételek az Instagramon érhetők el.
A Galántai Könyvtár első Facebook profilja 2012 júliusában lett bejegyezve. Mai változatában 2018. március 13. óta működik. Ennél frissebb az Instagram-fiók, mely
2020. február 14-től követhető.
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