
 

 

Šesťdesiat rokov v živote kultúrnej 

inštitúcie je doba, ktorá si vyžaduje 

úctu a obdiv. Galantská knižnica za 

roky svojej činnosti dokázala, akú 

významnú úlohu môže zohrať pri 

formovaní národného povedomia 

a pestovania vzdelanosti. Bohatým 

knižničným fondom, ale aj funkciou 

metodického strediska 

a informačného centra prispela 

k vytváraniu pozitívneho vzťahu 

čitateľov k literatúre. 

Knižnice už po stáročia 

predstavujú centrá vzdelanosti 

a kultúry. Pri šírení osvety boli vždy krok pred súčasnosťou, pôsobili ako 

kritik doby a aktívne zohrávali aj svoju spoločenskú a politickú úlohu. Aj 

vďaka ich činnosti sa nám uchovali spomienky na literárnych velikánov 

a pomáhajú naďalej udržiavať bohaté duchovné dedičstvo. Preto si túto 

inštitúciu a prácu jej zamestnancov vysoko vážim. 

Aj dnes v čase svetovej globalizácie je dôležité, aby sa národná 

kultúra a identita neznižovala. Sme však neraz svedkami opačného 

trendu. Je treba v tejto veci urobiť rázny zlom v duchu európskych zásad, 

že vzdelanosť je súčasťou národného života každého kultúrneho národa 

v Európe. Verím, že Galantská knižnica bude v duchu tejto myšlienky na 

svojich čitateľov pôsobiť aj v ďalších rokoch. 

Ing. Tibor Mikuš, PhD. 

predseda Trnavského samosprávneho kraja 
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Desať rokov, ktoré uplynuli od osláv 50. výročia založenia Galantskej 

knižnice môžeme jednoznačne charakterizovať ako obdobie pozitívnych 

zmien a modernizácie Galantskej knižnice ako kultúrno-informačnej 

a vzdelávacej inštitúcie. Vzhľadom na svoje poslanie a stanovené úlohy je 

nevyhnutné, aby rozvoj v oblasti knižnično-informačných služieb dokázal 

udržať krok s rozvojom médií a informačných technológií a zároveň aby 

vychádzal z aktuálnych potrieb a požiadaviek svojich používateľov. Táto 

požiadavka ktorá je kladená na knižnice už od ich vzniku, sa v súčasnosti 

zvyšuje a tým sa mení aj jej význam a opodstatnenosť vo vzťahu 

k rozvoju spoločnosti.  

Odpovedať na otázku, do akej miery dokázala uvedené požiadavky 

splniť Galantská knižnica nie je jednoduché. Čiastočne sa na ňu snaží 

odpovedať predkladaná publikácia, ktorá mapuje obdobie činnosti 

knižnice od roku 2001 do roku 2011. 

 Zostavovateľka 
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 Cesta k modernej kultúrno-vzdelávacej inštitúcii 

V r. 2011 si pripomíname 60. výročie založenia Galantskej knižnice. 

Za 60 rokov sa Galantská knižnica postupne vyprofilovala na silnú 

komunitnú, vzdelávaciu a informačnú inštitúciu nielen s pevným 

vzťahom na mesto Galanta, ale aj s významným postavením v rámci 

celého Galantského okresu, a bez nadsadenia môžeme uviesť, že aj na 

inštitúciu nadregionálneho charakteru. O tejto skutočnosti svedčí, že 

požívateľmi služieb knižnice nie sú len obyvatelia mesta, resp. okresu 

Galanta, ale tiež členovia a návštevníci z iných okresov – napr. Senec, 

Trnava a hlavne z bývalej súčasti okresu Galanta –  z okresu Šaľa.  

Míľniky knižnice od svojho vzniku v r. 1951 boli pomerne podrobne 

rozvedené v publikácii „50 rokov Galantskej knižnice 1951 – 2001“. Aj 

napriek tejto skutočnosti je potrebné sa k niektorým prelomovým 

informáciám v kontexte súčasného postavenia a činnosti knižnice vrátiť.  

Počas celých 60 rokov bola Galantská knižnica významnou kultúrno – 

spoločenskou inštitúciou pre obyvateľov mesta, keď bola a stále zostáva 

jedinou verejnou knižnicou v meste. Zároveň tiež plnila a plní funkciu 

okresnej, resp. regionálnej knižnice. Za 60 rokov svojho pôsobenia prešla 

radom organizačných zmien, keď sa menil jej názov od Okresnej ľudovej 

knižnice cez Okresnú a Dudvážsku knižnicu, až po jej súčasný názov – 

Galantská knižnica. Obdobne tomu bolo aj v prípade zriaďovateľa od 

Povereníctva informácií a osvety, cez Okresný národný výbor, Krajský 

úrad až po súčasnosť, keď zriaďovateľom knižnice je vyšší územný celok 

– Trnavský samosprávny kraj.   

V 90–tych rokoch, po prijatí zákona NR SR č. 518/1990 Zb., bola 

knižnica delimitovaná pod správu Ministerstva kultúry SR, a mestské 

knižnice v Šali a v Seredi, ktoré dovtedy patrili pod riadenie Galantskej 
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knižnice, prešli aj so zamestnancami pod správu príslušných mestských 

úradov. 

Podobne ako v prípade organizačných zmien zriaďovateľa, sa menili 

aj priestory v ktorých bola knižnica umiestnená. Na začiatku v r. 1951 to 

bola budova Kultúrneho domu v Galante. V r. 1970 sa priestorové 

podmienky zlepšili, keď bola knižnica umiestnená v neogotickom kaštieli, 

kde bolo pre jej činnosť vymedzených zo začiatku šesť a neskôr sedem 

miestností. K podstatnému skvalitneniu knižničnej práce došlo v r. 1973 

po dokončení výstavby administratívnej budovy bývalej Okresnej 

odborovej rady. Na výstavbe budovy finančne participoval aj bývalý 

Okresný národný výbor v Galante –  Odbor kultúry. Knižnici boli dané do 

užívania priestory na prízemí s rozlohou 380m2. Aj vďaka tejto 

skutočnosti bolo možné zabezpečiť ďalší rozvoj knižnice, tak 

v kvantitatívnej ako aj kvalitatívnej oblasti.  

Predmetná skutočnosť sa okrem iného odzrkadlila aj v tom, že v 70 –

tych rokoch bola galantská knižnica vyhodnotená ako jedna z najlepších 

okresných knižníc na Slovensku. Ministerstvo kultúry SSR, dňa 

12.06.1973, pri príležitosti 25. ročníka súťaže knižníc „Budujeme vzornú 

ľudovú knižnicu“, udelilo Okresnej ľudovej knižnici v Galante Čestné 

uznanie, ako ocenenie pozitívnej práce knižničných pracovníkov . 

V 80–tych rokoch sa ďalej rozšírili priestory knižnice a tiež sa rozšírili 

poskytované služby pre verejnosť. V 90–tych rokoch knižnica sídlila v 2 

budovách a to v pôvodnej (v ktorej sídli aj v súčasnosti) a v priestoroch 

na Bratislavskej ulici, kde mala prenajaté miestnosti pre oddelenie detí 

a mládeže. Ak začiatkom 70–tych rokov sme mohli povedať, že knižnica 

bola umiestnená do nových, na tú dobu moderných priestorov, 

o necelých 20 rokov už bolo konštatované, že vzhľadom na rozširujúcu sa 

sieť služieb a nárast užívateľov knižnice, sú jej priestory malé, zastarané 

a vôbec nevyhovujú predstavám modernej knižnice. Vychádzajúc z tých 

skutočností bola vypracovaná štúdia o prístavbe a modernizácii knižnice 
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 a bola tiež spracovaná projektová dokumentácia. Žiaľ, zmenou 

spoločensko-ekonomických pomerov v r. 1989 a tým súvisiacich aj 

ďalších zmien, sa myšlienka a zámer rozšírenia knižnice nepodarilo 

premietnuť do reálnej podoby. Aj napriek tomu, že bývalý ONV – Odbor 

kultúry sa približne 1/3 podieľal na financovaní výstavby budovy bývalej 

OOR, v ktorej knižnica sídli, nepodarilo sa vtedajšiemu vedeniu 

Galantskej knižnice presadiť, aby knižnica bola zapísaná do listu 

vlastníctva, resp. spoluvlastníctva. Súčasný stav je taký, že majiteľom 

budovy je právnická osoba, ktorá budovu v r. 2009 kúpila a knižnica v nej 

má užívacie právo, ale len na prízemie. Priestory, v ktorých sa nachádza 

odd. pre deti a mládež patria Štatistickému úradu a knižnica ich užíva od 

roku 2000, keď sa do nich presťahovala z Domu Matice slovenskej. 

V prípade, že majiteľ spomínaných priestorov zmení svoje sídlo môže 

dôjsť k situácii, že pre toto oddelenie nebude v danej budove miesto.  

Koncom 90–tych rokov, rozhodnutím Krajského úradu v Trnave, 

Galantská knižnica získala späť právnu subjektivitu, ktorá jej bola 

odobratá tým, že v r. 1996 sa stala súčasťou Dudvážskeho kultúrneho 

centra riadeného štátnou intendantkou. 

V r. 1995 sa začala postupná automatizácia knižničnej agendy 

a prechod na nový knižnično-informačný systém – Smartlib. Galantská 

knižnica patrila v tomto období k jednej z prvých knižníc na Slovensku, 

ktorá ponúkala čitateľom nový druh platenej služby – prístup na internet.  

Keďže v posledných 20–30 rokoch v súčasných priestoroch knižnice 

nedošlo k žiadnej väčšej úprave, bolo nutné vykonať niektoré 

nevyhnutné zmeny. Vzhľadom k priaznivej finančnej situácii v r. 2005–

2008 a za výdatnej pomoci zriaďovateľa, boli v knižnici realizované 

exteriérové a interiérové úpravy. Postupne počas 2 rokov došlo 

k výmene všetkých okien na prízemí budovy, keď staré, nevyhovujúce 

a hlavne energeticky náročné kovové okná boli nahradené za nové 
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plastové. Komplexnou interiérovou úpravou prešla čitáreň a internetová 

miestnosť. Vďaka grantom z Ministerstva kultúry SR a finančnej pomoci 

zriaďovateľa knižnice, Trnavského samosprávneho kraja, bola postupne 

nahradená zastaraná a hlavne nevýkonná výpočtová technika. Knižnica je 

v súčasnosti vybavená kvalitnou a výkonnou výpočtovou technikou, 

každý zamestnanec má vlastný osobný počítač. Všetky počítače sú 

prepojené sieťou a napojené na internet. Pre klientov knižnice máme 8 

prístupov na internet, počítače sú napojené na reprografickú techniku 

(skener, tlačiareň, kopírka a pod.). Knižnica má vlastnú webovú stránku, 

na ktorej je okrem iného sprístupnený online katalóg, čiže celý knižničný 

fond s možnosťou rezervovania si dokumentov, predlžovania výpožičiek 

a pod.  

Za uplynulých 60 rokov sa knižnica stala významným centrom 

spoločensko-kultúrneho diania nielen v samotnom  meste, ale aj 

v regióne. Zároveň sa stala významným komunitným centrom 

poskytujúcim služby pre všetky kategórie záujemcov. Ak koncom 50-tych 

rokov mala knižnica niečo cez 500 členov, realizovala takmer 8 tis. 

výpožičiek ročne a fond predstavoval 5 075 kníh, tak v r. 2010 mala 

knižnica viac ako 2 900 evidovaných členov, realizovala 166 tis. 

výpožičiek a fond predstavoval viac ako 80 tis. kníh, usporiadalo sa 215 

kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí, na ktorých sa 

zúčastnilo viac ako 3 400 účastníkov. 

Niekoľkými vetami by sme chceli informovať o činnosti a postavení 

Galantskej knižnice za uplynulých 10 rokov. 

Galantská knižnica je príspevkovou organizáciou Trnavského 

samosprávneho kraja. Odbornú činnosť knižnice usmerňuje Slovenská 

národná knižnica – odbor pre knižničný systém SR so sídlom v Martine 

a Knižnica Juraja Fándlyho so sídlom v Trnave.  

Všetky služby knižnice zabezpečuje 15 zamestnancov, z toho 12 

odborných zamestnancov. Za posledných 10 rokov sa výrazne zmenila 
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 vzdelanostná štruktúra. Keď začiatkom r. 2001 mal vysokoškolské 

vzdelanie jeden zamestnanec, ku koncu r. 2010 to boli štyria 

zamestnanci s II. stupňom VŠ a jeden zamestnanec s I. stupňom VŠ s tým, 

že pokračuje v ďalšom štúdiu. Nedostatkom je, že ani jeden zamestnanec 

nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti knihovedy.  

V r. 2001–2003 knižnica dosiahla najvyšší počet zaregistrovaných 

členov (viac ako 3 tis.), ktorý od tohto času klesal, avšak prakticky len 

kopíroval demografický vývoj v regióne. Až v ostatnom čase sa tento 

trend zastavil, a to aj vďaka sústavnej a kvalitnej práci s detským 

čitateľom.  

Napriek tomu, že v počte členov knižnice čísla v ostatných rokoch 

mierne klesali, výrazne priaznivejšie výsledky boli dosiahnuté 

v návštevnosti (r. 2001 – 32 tis., v r. 2010 už takmer 51 tis. osôb). 

Podobne je to aj v oblasti výpožičiek (r. 2001 – 150 tis. výpožičiek, v r. 

2010 – viac ako 166 tis. výpožičiek). Tieto údaje odzrkadľujú záujem 

používateľov knižnice o poskytované služby, ako aj dobrú prácu pri 

doplňovaní fondu o tituly, o ktoré je záujem.  

Z postavenia regionálnej knižnice vyplýva, že jednou z jej prioritných 

úloh a činností je spracúvať a sprístupňovať fond vrátane dokumentov 

miestneho a regionálneho významu. Prechodom knižnice do 

zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja došlo 

k výraznému posunu pri doplňovaní fondu nákupom všeobecne, bez 

rozdielu či išlo o materiály univerzálne, alebo materiály miestneho alebo 

regionálneho charakteru. Osobitne je tento vývoj vidieť za ostatných 4–5 

rokov. Pre ilustráciu v r. 2002 sa na doplňovanie fondu vynaložilo  179 

tis. Sk (5942,- €) , v r. 2004 – 220 tis. Sk (7303,- €), r. 2005 – 135 tis. Sk 

(4481,- €), ale v r. 2006 už viac ako 615 tis. Sk (20414,- €). Tento trend sa 

pohyboval na úrovni medzi 400–500 tis. SK (13280-16600 €) a to aj 

napriek miernemu každoročnému poklesu vzhľadom k celkovej finančnej 
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situácii v spoločnosti. Výrazným posunom pri doplňovaní fondu v období 

rokov 2006 – 2010 sa zlepšila ponuka pre návštevníkov knižnice, čo sa 

v neposlednej miere odzrkadlilo vo všetkých oblastiach činnosti, hlavne 

však v počte návštevníkov a v počte vypožičaných dokumentov. 

Stabilizovaním situácie v doplňovaní fondu sa knižnica postupne 

približuje k odporúčaniu IFLA – dosiahnuť nákup na úrovni cca 1,16 

€/obyv. Skutočnosť Galantskej knižnice r. 2010 bola 0,75 € na obyvateľa. 

Knižnica aj v r. 2001–2010 pokračovala v úzkej spolupráci 

s kultúrnymi, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami ako aj záujmovými 

združeniami regiónu, pri organizovaní kultúrnych a výchovno-

vzdelávacích podujatí. Osobitne vysoko hodnotíme spoluprácu 

s kultúrnymi a výchovno-vzdelávacími zariadeniami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja – Vlastivedným múzeom 

v Galante, Galantským osvetovým strediskom, ale tiež s ostatnými 

zariadeniami pôsobiacimi v meste Galanta, ako aj v galantskom regióne 

(Maticou slovenskou, Csemadokom, Mestským kultúrnym strediskom 

atď.). V neposlednej miere tiež s občianskymi združeniami, hlavne 

združením Galanta literárna.  

Spoločným úsilím s OZ Galanta literárna sa nám podarilo zrealizovať 

niekoľko ročníkov cyklu besied s významnými ženskými osobnosťami 

z prostredia kultúry a vzdelávania pod názvom „Ženský hlas“.    

Knižnica po absolvovaní odbornej prípravy získala štatút Partnerskej 

knižnice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Do svojho fondu 

získava základné dokumenty o NR SR pre rýchle a kvalitné poskytovanie 

informácií pre verejnosť. Ďalej sa knižnica zapojila do vzdelávacieho 

projektu EKO-INFO, ktorý vznikol z iniciatívy organizácie GREENPEACE. 

Úlohou projektu je informovať širokú verejnosť o ochrane životného 

prostredia. 

Knižnica je členom nezávislých profesných organizácií a to Slovenskej 

asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov.  
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 Z pozície mestskej a regionálnej knižnice udržuje Galantská knižnica 

vzájomné kontakty s knižnicami obdobného zamerania a postavenia. 

V rámci dlhodobých kontaktov okresu a mesta Galanta s maďarskou 

župou Győr – Moson – Sopron, naďalej pretrváva partnerská spolupráca 

so župnou knižnicou v Győri i s mestskou knižnicou v Győri, a to na 

úrovni výmeny odborných skúseností, informačných materiálov a pod. Za 

účelom ďalšieho cezhraničného rozvoja boli realizované prvé kontakty 

s ďalšími knižnicami v Maďarsku a Českej republike s mestami, s ktorými 

má družobné styky mesto Galanta, konkrétne s mestami Paks a Mikulov.  

Priaznivo možno za posledných 10 rokov hodnotiť aj celkové 

hospodárenie knižnice. S výnimkou r. 2002-2003 knižnica každoročne 

dosiahla kladný hospodársky výsledok. Finančný výpadok za r. 2002-2003 

bol vyrovnaný v priebehu nasledovných 2 rokov (2004-2005). 

Záverom možno hodnotiť, že knižnica si každoročne stanovené úlohy 

plní. Aj napriek všeobecnému každoročnému poklesu návštevnosti 

v knižniciach na Slovensku, bola Galantská knižnica jednou z mála 

knižníc, ktorá si udržala porovnateľnú úroveň s predchádzajúcimi rokmi. 

Základný zámer knižnice v nasledujúcich rokoch je nielen zachovať 

súčasnú úroveň ponúkaných služieb, ale prechodom na nový knižnično-

informačný systém tretej generácie tieto služby rozširovať. Udržať 

jestvujúci stav v doplňovaní fondu, na čo okrem domácich grantov 

plánuje využiť aj granty zahraničné, postupne opätovne obnovovať 

výpočtovú techniku za novú, rýchlejšiu a výkonnejšiu. Nakoľko Galantská 

knižnica pôsobí v meste ako jediná verejná knižnica a zároveň plní úlohu 

regionálnej knižnice, bude potrebné aj naďalej zohľadňovať potreby 

a požiadavky všetkých kategórií užívateľov.  

V oblasti elektronizácie a informatizácie v nasledujúcom období 

bude prioritnou úlohou poskytovať a skvalitňovať služby v novom 

knižnično-informačnom systéme VIRTUA. Odvíjajúc sa od finančných 
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možností knižnice a jej zriaďovateľa pokračovať v ďalšej interiérovej 

úprave knižnice tak, aby sa Galantská knižnica aj vďaka týmto úpravám 

stala modernou verejnou knižnicou, miestom, ktoré budú naši čitatelia 

radi navštevovať a kde sa budú cítiť dobre. Na to potrebujeme podporu 

čitateľov, návštevníkov knižnice a v neposlednom rade aj jej 

zriaďovateľa. 

 Mgr. Štefan Polák 

 riad. Galantskej knižnice  
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 Úsek knižnično – informačných služieb 

Úsek knižnično – informačných služieb je miestom prvého kontaktu 

s používateľmi, ktorého cieľom je zabezpečovanie služieb smerujúcich 

k uspokojovaniu ich kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb. 

Svojou činnosťou zabezpečuje slobodný a rovnoprávny prístup 

k informáciám. Z uvedeného vyplýva aj prioritná úloha úseku, ktorou je 

podpora všetkých aktivít, ktoré vedú k odbúravaniu informačných bariér 

v prístupe k informáciám, s cieľom vytvárať podmienky pre zmysluplné 

využívanie voľného času a pre celoživotné vzdelávanie.  

V súčasnosti má knižnica nasledovné výpožičné oddelenia: 

- Oddelenie beletrie a náučnej literatúry 

- Oddelenie literatúry pre deti 

- Čitáreň a študovňa 

Úsek knižnično – informačných služieb poskytuje používateľom 

základné a špeciálne služby na základe osobných, písomných, alebo 

telefonických požiadaviek, ako aj požiadaviek zaslaných elektronicky. 

V rokoch 2001 – 2011 prebehli v oddeleniach výpožičných služieb 

rôzne zmeny. Uskutočnila sa menšia rekonštrukcia oddelení pre 

dospelých a pre deti. Menili sa výpožičné pulty, čiastočne regále, 

osvetlenie, maľovka, výmena okien.  

Nastali tu aj personálne zmeny, dve naše kolegyne odišli do 

dôchodku a na ich miesto boli prijaté nové. Od januára 2006 sa 

zautomatizoval výpožičný systém v oddelení pre deti a to v knižničnom 

systéme SMARTLIB. 

V záujme skvalitnenia služieb sa menil knižničný systém na VIRTUA 

KIS3G, ktorý využívajú všetky oddelenia knižnice od 01.01.2011. Okrem 
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iných výhod program umožňuje používateľom vstupovať do on-line 

katalógu knižnice, kontrolovať svoju aktivitu a predlžovať si výpožičky. 

V súčasnosti sú hlavnými úlohami úseku výpožičných služieb: 

- zabezpečovanie absenčných a prezenčných výpožičných služieb 

- poskytovanie poradenské a konzultačných služieb pri výbere 

literatúry a poskytovanie bibliografických a faktografických informácií 

- spolupráca s Ústrednou knižnicou Mateja Hrebendu v Levoči, pri 

zabezpečovaní výpožičiek výmenných súborov zvukových kníh pre 

slabozrakých a nevidiacich 

- vytváranie databázy používateľov 

- organizovanie kultúrno-spoločenských a vzdelávacích aktivít  

- mapovanie požiadaviek používateľov a ich zohľadňovanie pri 

doplňovaní fondu 

- zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby 

- rešeršné služby 

- sprístupňovanie externých informačných zdrojov prostredníctvom 

internetu 

- doplnkové služby (reprografické služby, scanovanie, laminovanie 

a pod.) 

 Bc. Ivana Gálusová 
 Františka Takáčová 

 

Výpožičné oddelenie pre dospelých 

Uplynulých 10 rokov činnosti oddelenia výpožičných služieb pre 

dospelých môžeme zjednodušene charakterizovať ako obdobie 

pozitívnych zmien a rozvoja knižničných služieb poskytovaných nielen 

obyvateľom mesta Galanta, ale aj okresu Galanta. Dané zmeny súviseli 

najmä s rozvojom vysokého školstva a z toho vyplývajúcej potreby 

zabezpečovať uspokojovanie neustále sa zvyšujúceho záujmu o odbornú 
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 literatúru a informácie. Roky 2001 – 2003 boli však poznačené 

nedostatkom finančných prostriedkov na nákup literatúry, čo sa 

odzrkadlilo aj v postupne klesajúcom počte registrovaných používateľov 

a výpožičiek. Tento vývoj sa odrazil v dosiahnutých výsledkoch za roky 

2004 – 2007, kedy bol zaznamenaný najvýraznejší pokles základných 

ukazovateľov. Zároveň však ide o obdobie, počas ktorého sa situácia 

v oblasti pridelených finančných prostriedkov na nákup fondu od 

zriaďovateľa stabilizovala. V tomto období vznikajú aj ďalšie možnosti na 

získavanie finančných prostriedkov na tento účel, jednou z prvých 

možností bol Grantový systém Ministerstva kultúry SR. Postupná obnova 

knižničného fondu priniesla svoje výsledky. V roku 2008 bol 

zaznamenaný výrazný nárast počtu výpožičiek, ktorý aj v nasledujúcich 

rokoch vykazuje mierne narastajúci trend. Porovnanie počtu výpožičiek 

za rok 2001 a 2010 predstavuje nárast o 10%, pričom od roku 2008 

osciluje približne na rovnakej úrovni. V súvislosti s už spomínaným 

rozvojom vysokého školstva je prirodzené, že najvyšší nárast (29%) bol 

zaznamenaný práve vo výpožičkách odbornej literatúry. Zároveň sa 

zvyšuje aj záujem používateľov o vypožičiavanie dokumentov 

prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a o využívanie 

bibliograficko-informačných služieb. 

Výpožičné oddelenie pre dospelých poskytuje svoje služby 

verejnosti 49 hodín týždenne. Okrem toho zabezpečuje aj prevádzku 

v Domove dôchodcov Patria v Galante, ktorý je jednou z pobočiek 

Galantskej knižnice. Poskytované sú tu základné knižnično-informačné 

služby určené výhradne pre klientov zariadenia, čím knižnica 

zabezpečuje slobodný prístup k informáciám pre občanov, ktorí z dôvodu 

veku alebo zdravotného stavu nemôžu využívať služby knižnice v jej 

sídle. Rovnako významnou skupinou používateľov sú aj mladí ľudia, pre 

ktorých pracovníčky oddelenia pravidelne pripravujú hodiny 
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informatickej prípravy. Počas uplynulého obdobia boli vybudované veľmi 

dobré vzťahy s gymnáziami, strednými školami a strednými odbornými 

učilišťami pôsobiacimi na území mesta Galanta. Organizované sú aj rôzne 

besedy so spisovateľmi a podujatia zamerané na aktuálne témy, ako 

napr. problematika závislostí, ekologická výchova a pod.  

 Bc. Ivana Gálusová 

 
 

Oddelenie pre deti a mládež 

Medzi prioritné úlohy všetkých verejných knižníc patrí nepochybne 

práca s deťmi a mládežou. Výnimkou nie je ani Galantská knižnica, ktorá 

ponúka služby oddelenia pre deti a mládež 36 hodín týždenne. 

Demografický vývoj na Slovensku a neustále narastajúca konkurencia 

v podobe médií a internetových služieb spôsobujú, že záujem o knižnicu 

zo strany tejto skupiny používateľov neustále klesá. Zastavenie tohto 

nepriaznivého trendu a návrat detského čitateľa do knižnice si vyžaduje 

širokú škálu aktivít na vysokej úrovni, či už v podobe individuálnej práce 

s deťmi alebo organizovaním rôznorodých kolektívnych podujatí.  

Pri hodnotení činnosti oddelenia pre deti a mládež je potrebné 

vrátiť sa až do roku 2000, kedy bol fond literatúry pre deti a mládež 

presťahovaný do budovy sídla knižnice na Mierovom námestí. Okrem 

priestorov určených pre výpožičné služby sa vytvoril aj priestor na 

zriadenie klubovne, ktorá počas uplynulých 10 rokov ponúkala a stále 

ponúka vďačné a príjemné prostredie pre organizovanie rôznych aktivít 

s deťmi a mládežou. Ťažiskom práce i naďalej zostáva 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.  
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 Do činnosti oddelenia postupne pribúdajú určité prvky komunitných 

aktivít. Medzi prvé lastovičky v tomto smere môžeme zaradiť napr. 

časopis Pod lupou, v ktorom boli uverejňované literárne práce žiakov 

základných škôl. Časopis vychádzal v rokoch 2004 – 2006 v spolupráci 

s úsekom koordinácie a metodiky. Krstným otcom časopisu bol známy 

spisovateľ pre deti a mládež Ján Navrátil. Možnosti zapojiť sa do projektu 

mali všetky základné školy v okrese Galanta.  

Medzi ďalšie osvedčené aktivity, ktoré dokázali osloviť deti a priviesť 

ich späť do knižnice môžeme zaradiť stretnutia s tvorcami detských kníh, 

obľúbené rozprávkové popoludnia (počas letných prázdnin Dobré ráno 

s rozprávkou), tvorivé dielne, kvíz Ako sa vieš orientovať v knižnici, 

alebo anketu Moja najobľúbenejšia kniha. Galantská knižnica 

samozrejme ponúka svojim najmladším používateľom aj možnosť 

prostredníctvom oddelenia pre deti a mládež zúčastňovať sa 

celoslovenských projektov. Medzi najobľúbenejšie nepochybne patria 

Noc s Andersenom, Čítajme s Osmijankom a pod.  

Pracovníčky oddelenia zabezpečujú aj prevádzku pobočky 

v Základnej škole SNP Galanta. Knižnica sa tak dostala bližšie k deťom 

a počas celého obdobia činnosti pobočky si vybudovala kvalitnú základňu 

pre aktívnu spoluprácu s pedagogickými pracovníkmi školy. 

 Bc. Ivana Gálusová 

 

 

Čitáreň a študovňa 

Čitáreň a študovňa poskytuje čitateľom prezenčné výpožičné služby 

odbornej literatúry, absenčné a prezenčné výpožičné služby novín 

a časopisov, absenčné výpožičné služby zvukových kníh a internetové 
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služby. Medzi hlavné činnosti odd. patrí aj poskytovanie bibliografických 

a faktografických informácií, vypracovávanie rešerší a zabezpečovanie 

medziknižničnej výpožičnej služby. 

V roku 2002 bola Galantská knižnica zapojená do projektu 

„Informácie pre občanov“, v rámci ktorého sme sa stali partnerskou 

knižnicou Parlamentnej knižnice NR SR v Bratislave. Cieľom projektu bolo 

zvýšiť a skvalitniť informovanosť o Národnej rade SR a o jej práci medzi 

odbornou aj laickou verejnosťou. V rámci tohto projektu čitáreň rozšírila 

svoje služby o novú knižnično-informačnú službu, ktorou je poskytovanie 

informácií o činnosti parlamentu prostredníctvom internetu, externých 

elektronických databáz, propagačných materiálov o NR SR, rôznych 

informačných brožúr, napr. Ako pracuje parlament, Ústava SR, Rokovací 

poriadok NR SR, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a na 

podporu lokálnej demokracie. Vydaná bola informačná brožúra o tomto 

projekte s názvom „Informácie pre občanov“, letáky „Galantská knižnica 

– partnerská knižnica Parlamentnej knižnice NR SR“, „Európska únia 

a Slovensko (internetové adresy)“. 

Od roku 2002 do roku 2009 sme zaznamenali nárast záujemcov 

o prístup na internet a preto bola nakúpená nová výpočtová technika. 

Namiesto vtedajších troch počítačov, majú dnes záujemcovia k dispozícii 

šesť pripojení na sieť. Tiež je možné písanie vlastných textov 

a scanovanie. V roku 2008 a pravdepodobne aj dnes sme jedinou 

organizáciou v meste, ktorá poskytuje internetové služby pre verejnosť. 

Od roku 2009 zaznamenávame pokles záujmu o túto službu. Tento jav 

spôsobila hlavne finančná kríza, ktorá je príčinou toho, že za prácou do 

firiem v meste a blízkeho okolia už neprichádzajú pracovníci zo 

vzdialenejších regiónov Slovenska a taktiež zo zahraničia, ktorí 

pravidelne využívali internetové služby. Znížený záujem o verejný 
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 Internet je spôsobený aj tým, že už väčšina ľudí vlastní osobný počítač 

s pripojením na internet, ktorý je cenovo dostupný pre širokú verejnosť. 

V spolupráci s Ústrednou knižnicou Mateja Hrebendu v Levoči 

naďalej zabezpečuje výmenné súbory zvukových kníh pre slabozrakých 

a nevidiacich. 

Zvýšeným záujmom o vysokoškolské štúdium – denné aj externé, 

približne od roku 2004, je čoraz viac záujemcov aj o vypracovávanie 

rešerší a to nielen zo slovenských databáz – SNB, ale aj zo zahraničnej 

databázy EBSCO. Pre skvalitnenie tejto služby bola v júli 2009 zverejnená 

na webovej stránke knižnice žiadanka o vypracovanie rešerše. 

Záujemcovia o túto službu si svoje žiadanky môžu posielať aj na mailovú 

adresu čitárne. 

Zoznam novín a časopisov dostupných v knižnici, ako aj zoznam 

zvukových kníh sú dostupné na webovej stránke knižnice a sú 

aktualizované priebežne.  

V priebehu rokov 2006 a 2007 prebehla rekonštrukcia priestoru 

čitárne, ako výmena okien, osvetlenia, regálov, podlahovej krytiny, 

nábytku. V roku 2007 bol inštalovaný bezpečnostný kamerový systém. 

Veríme, že čitáreň je vďačným miestom relaxu pre každého.    

 Mgr. Andrea Pethő 

 

Kultúrno-výchovná činnosť 

Aktivity v oblasti kultúrno-výchovnej činnosti tvoria dôležitú 

a neoddeliteľnú súčasť práce knižnice, ktorej hlavným poslaním je 

poskytovať svojim používateľom možnosti na zmysluplné využívanie 
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voľného času, kultúrne vyžitie, či získavanie nových poznatkov 

a zručností z oblasti informatickej prípravy, ktorá je dôležitá najmä pre 

žiakov a študentov. Cieľom je samozrejme aj propagácia knižnice a jej 

zviditeľnenie sa v povedomí širokej verejnosti. 

V priebehu uplynulých desať rokov zorganizovala knižnica množstvo 

zaujímavých podujatí a aktivít, zapájala sa do medzinárodných 

a celoslovenských projektov, využívala množstvo nových nápadov 

a podnetov, ktorými dokázala osloviť rôzne skupiny ľudí. Najväčšia 

pozornosť bola venovaná deťom a mládeži, vďaka čomu sa podarilo 

zastaviť nezáujem tejto skupiny o knihy a čítanie. Internet a masové 

médiá sa v začiatkoch javili ako veľmi silný súper, avšak nové formy 

práce a využívanie inovatívnych metód a nápadov dokázal osloviť 

množstvo detí a mladých ľudí, pre ktorých sa aj knižnica stala vhodným 

miestom na trávenie voľného času a získavanie vedomostí.  

Množstvo a rôznorodosť vykonávaných aktivít nedovoľuje 

vymenovať všetky, pripomeňme si aspoň tie najzaujímavejšie. Medzi 

najobľúbenejšie podujatia tradične patria práve tie, na ktorých sa 

záujemcovia majú možnosť stretnúť so zaujímavými ľuďmi z oblasti 

tvorby kníh alebo kultúrneho života. Medzi vzácnych hostí, ktorých sme 

v tomto období mali možnosť privítať na pôde Galantskej knižnice patria 

napr. Tomáš Janovic, Ján Navrátil, Roman Brat, Gabriela Futová, Miroslav 

Regítko, Marcela Molnárová, Bibiana Ondrejková, Karol Fellinger, Kazo 

Kanala, Juraj Sarvaš, Kamil Pereraj, Ľubomír Feldek, Milka Zimková 

a mnohí ďalší.  

Medzi najznámejšie podujatia, ktoré oslovili širokú verejnosť celkom 

určite patrí cyklus Ženský hlas, ktorý je spojený s rokom 2005, kedy 

vzniklo Občianske združenie Galanta literárna, ako dobrovoľné združenie 

na podporu tvorby, šírenia a propagácie regionálnej i slovenskej 

literatúry. Od roku 2006 Galantská knižnica v spolupráci s týmto 
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 združením zorganizovala pravidelné stretnutia s významnými 

slovenskými spisovateľkami, publicistkami a novinárkami. V rámci cyklu 

sa uskutočnili stretnutia s Etelou Farkašovou, Oľgou Feldekovou, 

Danielou Kapitáňovou, Elenou Ťapajovou, Beátou Vargovou-

Kuracinovou, Milkou Zimkovou  atď .  

Rovnako obľúbeným a známym je aj Hudobné soirée. Venované je 

tvorbe velikánov vážnej hudby, W.A.Mozarta, Ludvika van Beethovena, 

F. Mendelssohna Bartholdyho. Podujatie je organizované od roku 2007 

v nádherných priestoroch Renesančného kaštiela v Galante a postupne 

sa stalo najviac navštevovaným podujatím Galantskej knižnice. 

Nepochybne najúspešnejším podujatím každoročne organizovaným 

pre deti je tradičná Noc s Andersenom. Ide o medzinárodný projekt, 

ktorým si už od roku 2004 každoročne pripomíname velikána svetovej 

literatúry Hansa Christiana Andersena. Deti sa každý rok tešia na 

možnosť stráviť jednu noc v knižnici a aktívne sa zúčastniť na množstve 

zaujímavých aktivít v spoločnosti svojich „knižničných“ kamarátov. 

Záujmu zo strany detí sa tešia aj ďalšie celoslovenské projekty, medzi 

ktoré môžeme zaradiť napr. súťažné podujatia Čítajme s Osmijankom 

alebo Kráľ čitateľov. 

Obľúbeným a zároveň veľmi originálnym podujatím je zoznámenie 

sa so životom indiánov, ktoré Galantská knižnica zorganizovala pod 

názvom Život indiána v minulosti a súčasnosti. Zaujímavosťou je, že 

iniciatíva na zorganizovanie podujatia prišla od nášho dlhoročného 

čitateľa Ladislava Andu, ktorý na túto tému dokáže veľmi živo a pútavo 

rozprávať. O úspechu podujatia svedčí aj skutočnosť, že o spoluprácu 

požiadali aj školské kluby a organizátori Mestského letného tábora. 

Nezabúdame ani na študentov stredných škôl a stredných 

odborných učilíšť, pre ktorých sme zorganizovali tematicky orientované 



Zborník príspevkov k činnosti Galantskej knižnice v rokoch 2001 – 2011 

 

20 
 

podujatia. Medzi najúspešnejšie môžeme zaradiť Cyklus prednášok pod 

názvom Tolerancia venované spolužitiu s ľuďmi rôznych národností, 

farby pleti, vierovyznania, sexuálnej orientácie a pod. Veľký záujem zo 

strany študentov bol aj o prednášku Doc. Eduarda Chmelára, ktorý 

študentom priblížil problematiku práv a povinností študenta 

v demokratickej spoločnosti.  

Tradične najviac podujatí sa uskutočňuje v rámci Mesiaca knihy, 

kedy ťažiskovým podujatím je súťaž Ako sa vieš orientovať v knižnici. 

Rovnako aj počas celého roka je záujem detí o knihy a knižnicu 

udržiavaný rôznymi aktivitami ako sú napríklad tvorivé dielne pre deti, 

výstavy, pravidelne organizované exkurzie, informatická výchova a pod. 

 Na základe podkladov Edity Hajdušekovej  
 spracovala Bc. Ivana Gálusová 

 

Pracovníci úseku knižnično-informačných služieb od roku 2001 

Bedečová, Katarína 2008 –  

Brezinová, Katarína Mgr. 2006 – 2008  

Fajnorová, Zuzana 2003 –  

Galatová, Alžbeta 1976 – 2006  

Hajdušeková, Edita 2008 – 2011  

Jamrisková, Alena 2002 – 

Katonová, Agáta 1999 – 

Lóciová Pappová, Mária 2001 – 2008 

Pavlovičová, Lívia 1993 –  

Pisárová, Milada 2008 – 2010  

Pethő, Andrea Mgr. 1990 –  

Szabová, Terézia 1988 –  

Takáčová, Františka 1979 – 1991  1999 –  

Zámbóová, Alžbeta 1996 – 2006  2008 – 2009  
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 Úsek knižnično-informačných fondov 

Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany knižničných 

fondov 

Hlavné úlohy oddelenia: 

- budovanie knižničných fondov 
- evidovanie, verifikovanie nadobudnutých prírastkov, vedenie 

prírastkového a úbytkového zoznamu a ostatných pomocných 
evidencií 

- katalogizačné spracovanie nadobudnutých dokumentov 
- zabezpečovanie obsahových previerok fondu a vykonávanie 

revízie knižničného fondu podľa platných predpisov 
- vyraďovanie stratenej-zaplatenej, opotrebovanej, zastaralej 

a nedobytnej literatúry 
- vypracovanie grantov na získanie finančných prostriedkov na 

skvalitňovanie doplňovania knižničných fondov 
- pravidelné aj sporadické služby vo výpožičných oddeleniach 

knižnice. 
Činnosť oddelenia  v rokoch 2001 – 2011: 

V rokoch 2001 – 2003 pracovali na oddelení doplňovania, 

spracovania a ochrany knižničných fondov 2 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 tom čase sa dokončila retrospektívna konverzia katalógov z lístkovej do 

elektronickej podoby 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 1 

pracovníčka Andrea Kosinszká. V roku 2007 začala v oddelení pracovať 
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Mária Lócziová-Pappová. Začiatkom tohto roku sa začali prípravy na 

revíziu knižničného fondu. Revízia knižničného fondu sa dala urobiť len 

manuálne na základe lístkového revízneho katalógu, nakoľko knižnično-

informačný systém SMARTLIB 3.0 nebol prispôsobený na vykonanie 

revízie v elektronickej forme. V 1. polroku sa zrevidovali dokumenty 

umiestnené mimo výpožičných oddelení knižnice t.j. sklady, školská 

knižnica, študovňa a pobočka v Domove dôchodcov Patria v Galante. 

V mesiacoch júl a august 2007 sa zrevidovali dokumenty vo výpožičných 

oddeleniach knižnice. Predmetom revízie bol knižničný fond evidovaný 

k 30.06.2007 v počte 84 564 knižničných jednotiek. 

V r. 2008 odišla z oddelenia Mária Lócziová Pappová a do novembra 

2008 pracovala v oddelení len 1 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 tomto roku sa všetci zamestnanci zúčastnili školení 

k systému VIRTUA v Martine. V novembri  2008 prišla pracovať do 

oddelenia Katarína Bedečová, ktorá ako systémová knihovníčka nového 

programu začala retrospektívnu konverziu kníh, nakoľko by sa naše 

záznamy nedali prokenvertovať zo Smartlibu do nového systému bez 

chýb. Na vkladaní záznamov sa tiež podieľali aj ostatné kolegyne, ktoré 

mali školenie pre katalogizátorov. 

Nové prírastky sa v tom čase evidovali dvojmo, v Smartlibe a zároveň sa 

vkladali aj do systému Virtua. Retrospektívna konverzia bola ukončená 

v septembri 2010. Do nového systému sa vložilo cca. 80 000 záznamov. 

Momentálne prebieha kontrola záznamov, ktorá potrvá minimálne do 

konca roku 2011 v závislosti od nových prírastkov . 

1. januára 2011 sa pristúpilo k požičiavaniu dokumentov v novom 

systéme Virtua vo všetkých výpožičných oddeleniach knižnice okrem 

čitárne a študovne. 
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 Toho času v oddelení pracujú 2 pracovníčky Andrea Kosinszká 

a Katarína Bedečová, ktoré zabezpečujú všetky úkony ktoré sa týkajú 

budovania a ochrany knižničných fondov Galantskej knižnice. 

Prehľad stavu Knižničného fondu v rokoch 2001-2011: 

 Knihy : Ostatné 
dokumenty: 

Knižničný fond 
spolu: 

2001 87 119     768         87 119 
2002 84 553     236         84 789 
2003 84 066     239         84 305 
2004 83 938     242         84 180 
2005 83 704     242         83 946 
2006 84 451     242         84 693 
2007 85 533     245         85 778  
2008 87 328     245          87 573 
2009 87 397     159         87 556 
2010 80 237     159         80 396 
 

 Andrea Kosinszká 

 

Pracovníčky oddelenia v rokoch 2001-2011: 

Petrová, Katarína Mgr.   1972 – 2003 

Kosinszká, Andrea 1989 – 

Lócziová Pappová, Mária  2007 – 2008 

Bedečová, Katarína  2008 – 
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Oddelenie bibliografie a informácií 

Bibliografické oddelenia regionálnych knižníc sa zaoberajú 

predovšetkým doplňovaním a zbieraním regionálnej literatúry 

o príslušnom regióne. Sú to najmä knižné publikácie, články 

v periodikách a zborníkoch, ale aj rôzny druhy špeciálnych dokumentov, 

ktoré prinášajú zaujímavé informácie o regióne. Základnou úlohou 

bibliografov je spracovanie týchto materiálov, aby mohli poskytovať 

seriózne informácie o osobnostiach, podujatiach, inštitúciách, 

zaujímavostiach, pamiatkach a iných oblastiach v jednotlivých regiónoch.  

Galantská knižnica v Galante ako ústredná verejná knižnica 

s regionálnou pôsobnosťou pre okres Galanta už vyše štyri desiatky 

rokov buduje komplexný bibliografický systém – priebežne vytvára 

dokumentovú databázu regionalík.  

Odd. organizačne patrí do úseku knižnično-informačných fondov. 

Fond regionálnych dokumentov tvoria: knihy, monografie miest 

a obcí, zborníky, metodické materiály, mapy, firemná literatúra, 

kalendáriá, katalógy výstav, diplomové práce, stredoškolské práce, 

informačné bulletiny, propagačné materiály, fotografické publikácie, 

encyklopédie, slovníky, výročné správy, štatistické ročenky, bibliografie. 

Fond ďalej obsahuje regionálne periodiká a obecné noviny, drobné tlače, 

regionálne diapozitívy, diafilmy, pohľadnice a elektronické nosiče 

(CD,DVD).  

Regionálne neperiodické dokumenty sa doteraz spracovávali 

klasickým spôsobom, v tomto roku plánujeme prechod na elektronické 

spracovanie v knižničnom systéme VIRTUA.  

Regionálne periodické dokumenty podliehajú analytickému 

spracovaniu jednotlivých článkov od októbra 2004 v knižničnom systéme 
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 VIRTUA (záznamy v začiatkoch boli spracované v lístkovej forme, od roku 

1987 v zošitovej forme, od júla 2001 do konca septembra 2004 

v CDS/ISIS). V súčasnosti elektronická databáza regionálnych článkov 

obsahuje cca. 10 000 záznamov excerpovaných z celoslovenských ako aj 

regionálnych periodík.  

Databáza regionálnych článkov bude dostupná cez online-katalóg 

na internetovej stránke knižnice www.galantskakniznica.sk a cez portál 

Slovenská knižnica  www.kis3g.sk pod logom našej knižnice. 

Všetky regionálne dokumenty sú základom pre poskytovanie 

kvalitných knižnično – informačných služieb našim používateľom.  

Okrem uvedených činností sa poskytujú výpožičné, konzultačné, 

poradenské, bibliograficko – informačné a rešeršné služby. Úlohou 

oddelenia je aj koordinácia a usmerňovanie bibliograficko-informačnej 

činnosti vo vlastnej knižnici i v knižniciach regiónu.  

Regionálny knižničný fond je aj základom edičnej činnosti 

a vydávania tematických súpisov–odborných a personálnych bibliografií, 

bibliografických letákov, ako aj rešerší regionálneho charakteru. Do roku 

2001 sme pravidelne vydávali regionálnu článkovú bibliografiu „Okres 

Galanta v tlači. Články z novín a časopisov“, a regionálnu bibliografiu 

neperiodických dokumentov „Okres Galanta v tlači. Nepriodické 

dokmenty 2002-2003 (2004), 2004-2005 (2006), 2006 (2009)“.  

Ostatná edičná činnosť sa riadi podľa aktuálnych požiadaviek 

používateľov. Zameriava sa predovšetkým na vydávanie personálnych 

bibliografií významných osobností regiónu ako Zoltán Kodály a Galanta – 

Kodály Zoltán és Galánta (2003), Ján Navrátil (2005), Anikó Mikola-

Minarovičová – Minarovičné Mikola Anikó (2006), Jerguš Ferko (2007) a 

Svetloslav Veigl (2010); odborných bibliografií ako Súpis novín 
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a časopisov vychádzajúcich v okrese Galanta za roky 1997-2001 (2003), 

Galantské trhy v článkoch – Galántai Vásár a sajtó tükrében, Židia 

v Galante a okolí – Zsidók Galántán és környékén (2004), Fotoklub pri 

MsKS v Galante (2005, 2010), Bibliografia periodickej tlače okresu 

Galanta za roky 2001-2006 (2007), 40 rokov Vlastivedného múzea 

v Galante (2009), Ochrana prírody v okrese Galanta (2010), Bibliografia 

edičnej činnosti Galantskej knižnice (2011) a Galantská knižnica v tlači 

(2011), odporúčajúcich bibliografií ako Pavel Dvořák (2005, 2009) 

a František Kele (2005), bibliografických letákov ako Ján Feketeházy 

(2002), Vojtech Mihálik (2006), Jubilejný rok Zoltána Kodálya – Jubileumi 

Kodály Zoltán-év (2007), Andrej Sládkovič (2010). Samozrejme, toto je 

len výber edičnej činnosti – podrobný prehľad  oddelenia bibliografie 

a informácií, ako i celej knižnice sa nachádza v ďalšej našej publikácii – 

v Bibliografii edičnej činnosti Galantskej knižnice (2001-2011). 

Jednou z dôležitých úloh každej regionálnej knižnice je okrem 

poskytovania knižničných služieb pripomínať a predstavovať osobnosti, 

ktoré sú s daným regiónom neodmysliteľne späté, teda osobnosti, ktoré 

sa tu narodili, žili, pôsobili, alebo vytvorili hodnoty, ktoré región nejakým 

spôsobom zviditeľnili  a obohatili. K úlohám oddelenia patrí aj 

podchycovať a evidovať údaje o významných osobnostiach regiónu – 

budovať biografickú kartotéku. Kartotéka významných osobností okresu 

Galanta je klasická lístková kartotéka, v ktorej sa používa menné radenie 

záznamov. Pretože sa často vyskytujú požiadavky typu ktoré osobnosti 

majú vzťah k určitému miestu, alebo kto pôsobil v určitom odbore, ktorá 

osobnosť má jubileum ai., sú budované aj pomocné kartotéky: tematická 

(podľa odboru pôsobnosti), geografická (vzťah k miestu), chronologická 

(dátum narodenia/úmrtia). 

Využitie biografickej kartotéky regionálnych osobností je veľmi 

široké – slúži ako informačný prameň od poskytovania informácií 
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 používateľom cez zostavenie personálnych bibliografií, kalendárov, 

biografických slovníkov, zbierok básní až po uverejnenie v periodikách, 

monografiách, elektronických médiách alebo aj prednáškovej činnosti. 

Výber personálnych bibliografií, ktoré sú spracované z tejto kartotéky sú 

uvedené vyššie. Ďalšie využitie kartotéky je pri tvorbe rôznych kalendárií, 

napr.“ Kalencár výročí osobností Galantského okresu 2001, 2002 

a príspevky do Kultúrnohistorického kalendára osobností Trnavského 

samosprávneho kraja (1. a 2. vyd.). Biografický slovník bol spracovaný 

a vydaný doteraz len jediný a to Galéria galantských osobností (2007) pri 

príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Galanta. 

Príspevok v monografii o Galante (2007), mal názov Významné osobnosti 

mesta a bol zostavený z tej istej príležitosti. Aj mnohé iné mestá a obce 

okresu využili biografickú kartotéku pri zostavovaní svojich monografií. 

V regionálnej tlači ako Galantské noviny, Slovo Šaľanom, Obzor, 

Knihovnícky obzor sa pravidelne objavujú kalendáre výročí či medailóny 

o významných osobnostiach. V elektronickej podobe nájdete regionálne 

osobnosti na webovej stránke knižnice Kalendár výročí osobností okresu 

Galanta a v power–pointovej prezentácii Významné osobnosti Galanty, 

ktorá sa využíva pri prednáškach. 

Opodstatnenosť a význam činnosti oddelenia je potvrdzovaná aj 

neustále sa zvyšujúcim záujmom odborných pracovníkov z iných oblastí 

a študentov vysokých a stredných škôl o regionálne informácie 

a dokumenty. 

 Mgr. Judita Kontárová 

Pracovníci oddelenia v rokoch 2001 – 2011  

Czibulová, Etela Mgr. 1988 – 2001 

Fajnorová, Zuzana 2003 – 

Kontárová, Judita Mgr. 1994 – 

Lóciová Pappová, Mária 2001 – 2003 
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Úsek koordinácie a metodiky 

Galantská knižnica plní funkciu regionálnej knižnice, v rámci ktorej 

poskytuje metodické, poradenské a konzultačné služby verejným 

knižniciam a knižniciam iných typov v rámci okresu Galanta, ako aj ich 

zriaďovateľom. Do pôsobnosti úseku koordinácie a metodiky spadajú 2 

mestské knižnice (Sereď a Sládkovičovo), 6 profesionalizovaných 

obecných knižníc (Horné Saliby, Jelka, Pata, Šoporňa, Trstice a Veľké 

Úľany) a 24 neprofesionalizovaných obecných knižníc. Medzi základné 

úlohy oddelenia v tejto oblasti patrí sledovanie legislatívnych zmien 

z oblasti knihovníctva a ich implementácia v praxi. Metodická činnosť 

smeruje najmä k plneniu úloh smerujúcich k dosiahnutiu odbornej 

úrovne činnosti verejných knižníc. Túto úlohu plní hlavne vykonávaním 

metodicko-inštruktážnych návštev, konzultáciami, organizovaním porád 

a vydávaním metodických materiálov.  

V rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní vykonáva 

Ministerstvo kultúry SR každoročne štatistické zisťovanie činnosti 

verejných, vedeckých a špeciálnych knižníc v SR. Úlohou úseku 

koordinácie a metodiky Galantskej knižnice je zabezpečiť zber údajov, ich 

spracovanie a vyhodnotenie pre 33 spravodajských jednotiek 

spadajúcich do jeho metodickej pôsobnosti. Táto činnosť je vykonávaná 

v súčinnosti so Slovenskou národnou knižnicou v Martine a metodickým 

oddelením Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Údaje získané z uvedeného 

štatistického zisťovania sú podkladom pre vypracovanie rôznych 

analytických a hodnotiacich správ, ktoré sú vypracovávané na základe 

požiadaviek rôznych inštitúcií a organizácií, napríklad Slovenskej 

národnej knižnice v Martine, Štatistického úradu SR, Centra vedecko-

technických informácií, Trnavského samosprávneho kraja a pod.  
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 Edičná činnosť zahŕňa pravidelné vydávanie metodicko-

inštruktážneho časopisu 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 bude vydaný už 27. ročník tohto časopisu. V roku 2008 

vyšlo posledné číslo Štatistického prehľadu verejných knižníc okresu 

Galanta, ktorý bol spracovávaný na základe Ročného výkazu o knižnici 

(KULT (MK SR) 10 – 01) za predchádzajúci rok. Určený bol pre 

pracovníkov verejných knižníc a zriaďovateľov týchto knižníc v okrese 

Galanta. Jeho úlohou bolo podať ucelenú informáciu o činnosti 

a dosiahnutých výsledkoch verejných knižníc v našom okrese. Od roku 

2009 sú tieto informácie súčasťou Knihovníckeho obzoru. Oba 

spomínané časopisy sú prístupné aj 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.  

Potreba neustále rozširovať a skvalitňovať služby sa premietla aj 

v oblasti elektronických služieb. V roku 2006 bol zakúpený redakčný 

systém na tvorbu webových stránok, čím sa rozšírili aktivity úseku 

koordinácie a metodiky aj o činnosti spojené s tvorbou a realizáciou 

webového sídla a napĺňaním obsahu internetovej stránky. 

Prostredníctvom svojej webovej stránky www.galantskakniznica.sk 

pravidelne informuje verejnosť o aktuálnom dianí v jednotlivých 

oddeleniach knižnice, pripravovaných podujatiach, legislatívnych 

novinkách a aktualitách z oblasti knihovníckej praxe. V spolupráci s inými 

oddeleniami knižnice je pravidelne zverejňovaná bibliografia osobností 
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galantského regiónu, zoznam zvukových kníh pre slabozrakých 

a nevidiacich, publikované sú materiály vydané v rámci edičnej činnosti 

Galantskej knižnice, vnútorné dokumenty a smernice a pod. Od roku 

2010 je pre verejnosť prístupná žiadanka o vypracovanie rešerše ako aj 

žiadanka pre medziknižničnú výpožičnú službu, ktorá je určená pre 

knižnice. V januári 2011 bol sprístupnený verejnosťou dlho očakávaný 

on-line katalóg Galantskej knižnice. Záujemcovia o služby majú možnosť 

prostredníctvom internetu získať informácie nie len o fonde knižnice, ale 

aj o dostupnosti jednotlivých titulov s možnosťou predlžovania svojich 

výpožičiek.  

Cieľom činnosti úseku koordinácie a metodiky bude aj naďalej plniť 

všetky stanovené úlohy a v súčinnosti s inými organizačnými zložkami 

zabezpečovať neustály rozvoj a skvalitňovanie odborných činností 

a služieb knižnice, ako moderného centra informácií a kultúry. 

 Bc. Ivana Gálusová 

 

Pracovníci oddelenia v rokoch 2001 – 2011  

Gálusová, Ivana Bc. 2000 –  
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 Úsek ekonomicko–technickej činnosti 

Galantská knižnica je príspevkovou organizáciou vyššieho územného 

celku, na ktorého rozpočet je zapojená finančnými vzťahmi. Hospodári 

podľa zriaďovateľom schváleného rozpočtu, ktorého hlavné príjmy 

predstavujú príspevky od zriaďovateľa na príslušný rozpočtový rok ako aj 

vlastné zdroje – výnosy z poskytnutých služieb čitateľom a návštevníkom 

knižnice. Okrem týchto príjmov mala organizácia v posledných desiatich 

rokoch aj príjmy z dotácií na podporu projektov z Ministerstva kultúry 

SR, finančné dotácie od Mesta Galanty ako aj od zahraničného partnera 

– Szulőfold Alap Iroda z MR. Tieto finančné prostriedky boli použité 

v súlade s ich určením, v prevažnej miere na nákup literatúry a doplnenie 

knižničného fondu, príp. na obnovu technického vybavenia.  

Z kapitálových príjmov, ktoré poskytol zriaďovateľ organizácii  v 

priebehu r. 2007 – 2009 bola financovaná dodávka a montáž všetkých 

plastových okien v priestoroch knižnice na prízemí budovy. 

Za komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania 

a financovania zodpovedá ekonómka organizácie, ktorou do r. 2005 bola 

pani Alžbeta Ivánová,  od r. 2005 – 2011 Ing. Mária Kuruczová a od r. 

2011 Ing. Kornélia Šoková. Okrem rozpočtovania  a financovania sa na 

úseku ekonomicko – technickej činnosti zabezpečuje celá účtovnícka 

agenda – mzdové a finančné účtovníctvo, evidencia zásob a majetku, 

ďalej personalistika v priamom prepojení na problematiku odmeňovania, 

správa hnuteľného a nehnuteľného majetku. 

 Ing. Mária Kuruczová 

Pracovníci úseku v rokoch 2001 – 2011  

Ivánová, Alžbeta 1977 – 2005  

Kuruczová, Mária Ing. 2005 –  

Šoková, Kornélia Ing. 2011 –  
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Zamestnanci knižnice v rokoch 2001 – 2011  

Riaditelia 

Gabrišová, Lívia Mgr.  1993 – 2003  

Ivánová, Alžbeta 2003 – 2004  

Polák, Štefan Mgr. 2004 –  

Pracovníci knižnice v rokoch 2001 – 2011  

Bedečová, Katarína 2008 –  

Brezinová, Katarína Mgr. 2006 – 2008  

Czibulová, Etela Mgr. 1988 – 2001  

Fajnorová, Zuzana 2003 –  

Galatová Alžbeta 1976 – 2006  

Gálusová, Ivana Bc. 1986 – 1995  2000 –  

Hajdušeková, Edita 2008 – 2011  

Ivánová, Alžbeta 1977 – 2005  

Jamrisková, Alena 2002 – 

Katonová, Agáta 1999 – 

Kontárová, Judita Mgr.  1979 –  

Kosinszká, Andrea  1984 –  

Kuruczová, Mária Ing. 2005 – 2011 

Lóciová Pappová, Mária 2001 – 2008 

Pavlovičová, Lívia 1993 –  

Pisárová, Milada 2008 – 2010  

Pethő, Andrea Mgr. 1990 –  

Petrová, Katarína Mgr. 1972 – 2003 

Szabová, Terézia 1988 –  

Šoková, Kornélia Ing. 2011 – 

Takácsová, Alžbeta 1984 –  

Takáčová, Františka 1979 – 1991  1999 –  

Zámbóová, Alžbeta 1996 – 2006  2008 – 2009  
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Prehľad základných ukazovateľov v Galantskej knižnici  

2001 – 2010 

 

Rok knižn. fond čitatelia výpožičky návštevníci 

2001 87.887 3.316 150.332 32.237 

2002 84.789 3.321 157.735 33.356 

2003 84.305 3.184 160.523 38.424 

2004 84.180 3.138 160.956 37.540 

2005 83.946 3.071 159.975 46.042 

2006 84.693 3.030 158.654 46.485 

2007 85.778 2.903 157.089 41.203 

2008 87.573 2.921 166.404 46.981 

2009 87.556 2.906 165.358 51.055 

2010 80.396 2.905 166.583 50.817 
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Resumé 

60 rokov Galantskej knižnice  

Galantská knižnica je verejná knižnica s regionálnou pôsobnosťou a teda 

plní funkciu mestskej i okresnej knižnice, je významným komunitným 

centrom poskytujúcim služby pre všetky kategórie obyvateľov. Jej 

zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Všetky činnosti knižnice 

zabezpečuje 15 pracovníkov, z toho 12 odborných, piati majú 

vysokoškolské vzdelanie. V rokoch 2001-2010 sa realizovali interiérové 

a exteriérové úpravy knižnice: došlo k výmene okien, komplexnej 

interiérovej úprave čitárne a internetovej miestnosti, čiastočne aj 

ostatných priestorov. Bola nahradená aj zastaralá výpočtová technika, 

každý pracovník má osobný počítač, pre používateľov internetu je 8 

prístupov a knižnica má vlastnú webovú stránku s on-line katalógom. 

V roku 2010 mala knižnica viac ako 2.900 registrovaných používateľov, 

realizovala 166.000 výpožičiek, knižničný fond obsahoval viac ako 80.000 

knižničných jednotiek, usporiadalo sa 215 kultúrno-spoločenských 

a výchovno-vzdelávacích podujatí pre 3.400 účastníkov. Najvyšší počet 

registrovaných čitateľov ma knižnica v rokoch 2001-2003 v počte 3.300 

a 32.000 návštevníkov, v roku 2010 počet registrovaných používateľov 

dosiahol ukazovateľ 2.900 a knižnicu navštívilo 51.000 osôb. Na 

doplňovanie knižného fondu sa vynaložilo v roku 2002 6.000 €, v roku 

2100 už 20.500 €. Finančné prostriedky na nákup knižničných jednotiek 

sa pohybovali na úrovni 13-16 000 €. Knižnica úzko spolupracovala aj 

s kultúrno-výchovnými a vzdelávacími inštitúciami, záujmovými 

združeniami. Získala štatút Partnerskej knižnice Národnej rady Slovenskej 

republiky, zapojila sa do vzdelávacieho projektu EKO-INFO. Je členom 

nezávislých profesijných organizácií Slovenskej asociácie knižníc a Spolku 

slovenských knihovníkov. Udržuje medzinárodné kontakty so Župnou 



60 rokov Galantskej knižnice 
 

35 
 

 knižnicou Károlya Kisfaludyho a Mestskou knižnicou v Győri, Mestskou 

knižnicou v Paksi (Maďarsko) a Mestskou knižnicou v Mikulove (Česko). 

Úsek knižnično-informačných služieb tvorí z oddelenie beletrie 

a náučnej literatúry pre dospelých, oddelenie literatúry pre deti a mládež 

a z čitáreň–študovňa. Hlavnými úlohami úseku sú zabezpečenie 

absenčných a prezenčných výpožičných služieb, medziknižničnej 

výpožičnej služby, poskytovanie poradenských a konzultačných služieb, 

bibliograficko-faktografických informácií, vytváranie databázy 

používateľov, organizovanie kultúrno-spoločenských a výchovných 

aktivít, rešeršné služby, sprístupňovanie externých informačných zdrojov 

prostredníctvom internetu a doplnkové služby (reprografia, scanovanie, 

laminovanie ai.). Prebehla aj menšia úprava priestorov ako maľovka, 

výmena osvetlenia, výpožičných pultov a čiastočne aj knižné regále. Pri 

svojej práci využívali knižničný systém SMARTLIB, k 1.1.2011 prešla celá 

knižnica na nový knižničný systém VIRTUA. Výpožičné oddelenie pre 

dospelých poskytuje svoje služby 49 hod. týždenne a prevádzkuje 

pobočku v Domove dôchodcov Patria.  

Oddelenie detí a mládeže ponúka svoje služby deťom a mládeži 36 hod. 

týždenne. Následkom demografického vývoja a konkurencie médií klesá 

počet detských používateľov. Na zastavenie tohto nepriaznivého trendu 

sa využíva široká škála aktivít v rámci individuálnej práce s používateľom 

alebo organizovaním kolektívnych podujatí ako besied s autormi kníh, 

rozprávkových popoludní, tvorivých dielní, kvízov, ankiet, účasti na 

celoslovenských a medzinárodných projektoch. Výpožičný systém je 

automatizovaný od roku 2006 (SMARTLIB), od začiatku tohto roku prešli 

na knižničný systém VIRTUA. Prevádzkujú pobočku na Základnej škole 

SNP v Galante. 
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Čitáreň-študovňa poskytuje prezenčné výpožičné služby odbornej 

literatúry, absenčné a prezenčné výpožičky novín a časopisov, zvukových 

kníh, bibliograficko-faktografické informácie, vypracovávanie rešerší, 

medziknižničnú výpožičnú službu a verejný internet. V roku 2002 bola 

zavedená nová služba – poskytovanie informácií o činnosti parlamentu  

(partnerská knižnica) a spracované informačné brožúry, letáky k tomuto 

projektu. V rokoch 2002-2009 bol zaznamenaný nárast záujemcov 

o prístup na internet, dokúpila sa aj nová výpočtová technika. 

Spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu 

v Levoči, zabezpečuje výmenné súbory zvukových kníh pre slabozrakých 

a nevidiacich. So zvýšeným záujmom a vysokoškolské štúdium sa zvyšuje 

i počet požiadaviek na vypracovanie rešerší a to z domácich 

a zahraničných databáz. V rokoch 2006-2007 prebehla kompletná 

rekonštrukcia priestorov, bol inštalovaný bezpečnostný kamerový 

systém. 

Kultúrno-výchovná činnosť je rôznorodá, pripomeňme tie 

najvýznamnejšie: stretnutia so zaujímavými osobnosťami,  tvorcami kníh. 

Cyklus Ženský hlas sa uskutočňuje v spolupráci s Občianskym združením 

Galanta literárna – sú to pravidelné stretnutia so slovenskými 

spisovateľkami. Hudobné soirée je venované tvorbe velikánov vážnej 

hudby a patrí medzi najnavštevovanejšie podujatia knižnice. 

Najúspešnejším podujatím pre deti je medzinárodný projekt Noc 

s Andersenom, celoslovenské súťažné podujatie Čítajme s Osmijankom, 

alebo Kráľ čitateľov. Pre študentov stredných škôl boli zorganizované 

tematicky orientované prednášky ako cyklus Tolerancia, práva 

a povinnosti študenta, Európska únia. Pravidelne sú organizované tvorivé 

dielne pre deti, výstavy detských prác, exkurzie a informatická príprava. 
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 Úsek knižnično-informačných fondov  

Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany fondov – jej úlohou je 

budovanie knižničných fondov, tj. evidencia a katalogizačné spracovanie 

nadobudnutých dokumentov, jej revízia a vyraďovanie. V rokoch 2001 –

2003 sa uskutočnila retrospektívna konverzia lístkových katalógov do 

elektronickej podoby v knižnično-informačnom systéme SMARTLIB 3.0, 

a následne sa celý výpožičný proces zautomatizoval. V roku 2007 bol 

manuálne zrevidovaný knižničný fond v počte 84.500 knižničných 

jednotiek. V rokoch 2008 – 2010 bol zaviedený knižnično-informačný 

systém VIRTUA, kedy sa začala retrospektívna konverzia kníh, v počte 

80.000 záznamov. V roku 2011 prebieha kontrola vložených záznamov. 

Oddelenie bibliografie a informácií – činnosť vychádza z postavenia 

Galantskej knižnice ako ústrednej verejnej knižnice regiónu. Buduje fond 

regionálnych dokumentov, ktoré tvoria neperiodické dokumenty (knihy, 

zborníky, monografie, metodické materiály, katalógy výstav, štatistické 

ročenky, bibliografie, elektronické dokumenty ai.) a periodické 

dokumenty (noviny a časopisy, ročenky). Neperiodické dokumenty boli 

spracovávané doteraz klasickým spôsobom, v elektronickej podobe ich 

začneme spracovávať v tomto roku. Fond regionálnych dokumentov 

tvorí základ edičnej činnosti a vydávania bibliografií, bibliografických 

letákov, kalendárií, rešerší regionálneho charakteru. Do roku 2001 sme 

vydávali regionálnu článkovú bibliografiu Okres Galanta v tlači, ktorá sa 

teraz spracováva v elektronickej podobe a do roku 2006 aj regionálnu 

bibliografiu neperiodické dokumenty. V oblasti personálnych bibliografií 

sa zameriavame na regionálne osobnosti, v odborných na regionálne 

tematiky. K úlohám oddelenia patrí aj evidencia významných osobností 

regiónu – budujeme klasickú biografickú kartotéku. Okrem uvedených 

činností sa poskytujú výpožičné, konzultačné, poradenské, bibliograficko-

informačné a rešeršné služby. 
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Úsek koordinácie a metodiky – poskytuje metodické, poradenské 

a konzultačné služby verejným knižniciam a knižniciam iných typov 

v rámci okresu, ktoré vykonáva formou metodicko-inštruktážnych 

návštev, konzultáciami, organizovaním porád a vydávaním metodických 

materiálov. Zabezpečuje každoročne štatistické zisťovanie činnosti 

verejných knižníc v okrese Galanta, ktoré spracúva aj vyhodnocuje. 

Edičná činnosť zahŕňa pravidelné vydávanie metodicko-inštruktážneho 

časopisu Knihovnícky obzor. Do roku 2009 bol vydávaný štatistický 

prehľad o činnosti knižníc. V rámci vnútornej metodiky spolupracuje 

a ostatnými organizačnými útvarmi knižnice, participuje aj na pri tvorbe 

interných dokumentov a smerníc, plánov práce knižnice. 

Prostredníctvom webovej stránky pravidelne informuje verejnosť 

o činnosti knižnice, legislatívnych novinkách, aktualitách z knihovníctva. 

Úsek ekonomicko-technickej činnosti – Galantská knižnica je 

príspevkovou organizáciou vyššieho územného celku a hospodári podľa 

zriaďovateľom schváleného rozpočtu ako aj z vlastných zdrojov – 

výnosov získaných z poskytovaných služieb používateľom knižnice. Ďalšie 

príspevky získala aj z dotácií Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 

Mesta Galanty aj od zahraničného partnera z Maďarska (Szülőföld 

Alapítvány). Zabezpečuje účtovnícku agendu, personalistiku a správu 

hnuteľného a nehnuteľného majetku. 
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 A Galántai Könyvtár 60 éve  

A Galántai Könyvtár nyilvános könyvtárként városi és regionális 

hatáskörrel rendelkezik, jelentős művelődési központ a lakosság minden 

rétegének szóló szolgáltatásokkal. Alapítója és fenntartója  

a Nagyszombati Kerület Önkormányzata (Trnavský samosprávny kraj).  

A könyvtár dolgozóinak összlétszáma 15, ebből 12 szakdolgozó és 5 

egyetemi végzettséggel rendelkezik. 2001-2010 – es időszakban 

a könyvtár külső és belső terében kisebb-nagyobb felújításokra került 

sor: az ablakok cseréjére, az olvasóterem teljes felújítására, részben 

a többi helységek is felújításra kerültek. Fokozatosan lecseréltük az 

elöregedett számítástechnikai eszközöket, ma már minden dolgozónak 

saját számítógépe van internet csatlakozással. A nyilvános 

internethasználók számára 8 csatlakozási lehetőség van, a könyvtárunk 

saját honlappal és on-line katalógussal rendelkezik.  

2010-ben a könyvtárunknak mintegy 2900 olvasója, 166 000 

dokumentumkölcsönzése, 80 000-es könyvtári állománya és 215 

rendezvénye volt 3400 résztvevővel. A beiratkozott olvasók száma 2001-

2003-ban volt a legmagasabb, 3 300, látogatóink száma pedig 32 000, 

2010-ben 2 900 beiratkozott olvasónk volt, látogatóink száma viszont 

emelkedett, elérte 51 000-et. A könyvtári állomány feltöltésére 2002-

ben 6000 eurót, 2010-ben már 20 500 eurót költöttünk.  

Könyvtárunk  szorosan együttműködött a más kulturális, nevelési és 

művelődési intézményekkel is. Megszerezte a Szlovák Nemzeti Tanács 

társkönyvtárának rangját (Partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej 

republiky), bekapcsolódott az EKO-INFO művelődési projektbe is. Tagja 

független szakmai szervezeteknek a Szlovák Könyvtárak Szövetségének 

(Slovenská asociácia knižníc) és a Szlovák Könyvtárosok Egyesületének 

(Spolok slovenských knihovníkov). Nemzetközi kapcsolatokat tart fenn 
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a győri Megyei Kisfaludy Károly Könyvtárral, a Városi Könyvtárral,  a Paksi 

Városi Könyvtárral (Magyarország) és a  Mikulovi Városi Könyvtárral 

(Csehország).  

A könyvtári– és információs szolgáltatások részlege szép- és 

szakirodalmi osztályból, gyermek- és ifjúsági osztályból, valamint az 

olvasóteremből áll. Fő feladai a dokumentumok kölcsönzése, 

könyvtárközi kölcsönzések, irodalom ajánlása, tanácsadás, 

szaktájékoztatás, rendezvények szervezése, irodalomkutatás, külső 

információs adatbázisok hozzáférhetősége internet által és egyéb 

szolgáltatások pl. fénymásolás. Helységeiben kisebb változások, 

felújítások is folytak, mint az ablakok cseréje, mázolás, világítótestek, 

kölcsönzőpultok és könyvesolcok cseréje. Munkánk során a SMARTLIB 

3.0 számítógépes rendszert, 2011.január 1-től kezdve pedig a VIRTUA 

számítógépes rendszert használjuk. A szép- és szakirodalmi osztály 

hetente 49 órán át tart nyitva, fiókkönyvtárunk a Patria 

nyugdíjasotthonban található. 

A gyermek-és ifjúsági osztály heti 36 órában biztosítja a gyerekek 

könyvtári ellátását. A demográfiai fejlődés, valamint a média  hatására 

csökkenőben van a gyerekolvasók száma. E trend megállítása érdekében 

az aktivitások széles skáláját alkamazzuk úgy az individuális, mint 

a csoportos foglalkozások terén író-olvasó találkozók, mesedélutánok, 

alkotóműhelyek, vetélkedők, ankétok szervezésével, országos és 

nemzetközi projektekbe kapcsolódva. Az adminisztrációt 2006-tól 

SMARTLIB 3.0 számítógépes rendszerben, 2011.január 1-től a VIRTUA 

számítógépes rendszerben végezzük. A SNP Lakótelepi Alapiskolán 

fiókkönyvtárunk van. 

Az olvasóteremben helyben használható szakirodalom, kézikönyvek, 

újság – és folyóiratolvasó, hangos könyvek, szaktájékoztatás, 

irodalomkutatás, könyvtárközi kölcsönzés és nyilvános internet van. 
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 2002-ben  új szolgáltatást vezettünk be, a parlamenti könyvtárral 

együttműködve információs pontot hoztunk létre, ismeretterjesztő 

kiadványokat készítettünk. 2002-2009 között egyre növekedett az 

internethasználók száma, bővíteni kellett a számítástechnikai 

eszközöket, internetcsatlakozással. A lőcsei Szlovákiai Vakok Matej 

Hrebenda Könyvtárával (Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 

Hrebendu v Levoči) együttműködve hangos könyvek kölcsönzését is 

biztosítjuk vakok és gyengénlátók számára. A főiskolai és egyetemi 

tanulmányokat folytatók számának növekedésével  egyre nagyobb az 

érdeklődés az irodalomkutatás, szaktájékoztatás iránt, honi és külföldi 

adatbázisokból. Könyvtárhasználóinknak térítéses kiegészítő 

szolgáltatást is nyújtunk. 2006-2007-ben az olvasóterem és a nyilvános 

internet helyiségei teljes felújításon mentek keresztül, biztonsági 

kamerarendszert is felszereltek.  

A könyvtári rendezvények különfélék, csak a jelentősebbeket említjük: 

író-olvasó találkozók érdekes személyiségekkel, könyvalkotókkal. A Női 

Hang sorozat az Irodalmi Galánta Polgári Társulással  együttműködve jött 

létre – rendszeres találkozók szlovák írónőkkel. A komolyzene nagyjairól 

szóló zenei estjeink a leglátogatottabb rendezvények egyike.  

Legsikeresebb gyermekrendezvényünk a nemzetközi „Éjszaka 

Andersennel“ projekt, az országos szintű  „Olvassunk Osmijankoval“, 

vagy az Olvasók Királya. 

Középiskolás diákok számára tematikus előadássorozatokat szerveztünk 

ismert előadókkal a toleranciáról,  diákok jogairól, az Európai Unióról stb. 

A gyerekeket továbbá alkotóműhelyek, gyermekrajz- és kézimunka 

kiállítások, vetélkedők, könyvtárlátogatások várják. 

Az állománygyarapítási – és feldolgozó osztály  feladata a könyvtári  

állomány gondozása - gyarapítása, állománybavétele és védelme. 2001-
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2003-as években a cédulás katalógusokat  fokozatosan elektronikus 

adatbázisba tápláluák SMARTLIB 3.0 rendszerben, mely lehetővé tette az 

„elektronikus katalógus“ használatát, a könyv – és 

dokumentumkkölcsönzést. 2007-ben következett be  84 500 könyvtári 

egységet tartalmazó  könytárállomány revíziója. 2008-2010- ben VIRTUA 

számítógépes rendszerbe tápláltuk át az egész könyvállományt, azóta az 

új szerzeményeket is ebben dolgozzuk fel. Jelenleg az adatbázisba vitt 

adatok ellenőrzése folyik.  

A bibliográfiai- és helyismereti osztály a helyismereti gyűjtemény 

gondozója - könyvek, gyűjteménykötetek, monográfiák, módszertani 

anyagok, kiállítási katalógusok, évkönyvek, bibliográfiák, elektronikus 

dokumetumok, újságok, folyóiratok, aprónyomtatványok stb. alkotják, 

mely egyben publikációs tevékenységünk alapjául is szolgál. Személyi, 

tematikus és ajánló bibliográfiákat, bibliográfiai röplapokat, 

kalendáriumokat állítunk össze, regionális irodalomkutatást végzünk. 

2001-ig nyomtatásban jelentettük meg a Galántai járás 

sajtóbibliográfiáját, ma már VIRTUA számítógépes rendszerben 

dolgozunk. Az időszaki kiadványok bibliográfiája 2006-ig szintén 

nyomtatásban jelent meg, az idén térünk át a számítógépes 

adatbázisban való feldolgozására. Az osztály feladataihoz tartozik a helyi 

személyek információanyagának gyűjtése – tesszük ezt biográfiai 

katalógus formájában. Az említett tevékenységeken kívül prézens 

kölcsönzéssel, szaktájékoztatással, tanácsadással, irodalomkutatással is 

foglalkozunk. 

A módszertani részleg feladata a járásunkban található nyilvános és nem 

nyilvános könyvtárak szakmai felügyelete, segítése módszertani 

látogatások, konzultációk, értekezletek, és módszertani kiadványok 

formájában. Évente felméréseket végez a régió nyilvános könyvtárainak 

tevékenységéről statisztikai adatgyűjtéssel, majd feldolgozza és kiértékeli 
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 azt. A részleg publikációs tevékenységéhez tartozik a módszertani-

szakmai folyóirat, a statisztikai évkönyv szerkesztése és kiadása. 

Módszertanilag együttműködik könyvtárunk egyes osztályaival, részt 

vesz dokumentumok, irányelvek, munkatervek kidolgozásában. 

Honlapunkon rendszeresen tájékoztatja a nyilvánosságot könyvtárunk 

tevékenységéről,  könyvtárosainkat a szakmai újdonságokról. 

A gazdasági és üzemeltetési részleg – a fönntartó által jóváhagyott 

költségvetés és saját szolgáltatásból szárnazó bevételeinkből 

gazdálkodik. Többszöri anyagi  támogatást  kaptunk még a Szlovák 

Kulturális Minisztériumtól, Galánta városától, valamint magyarországi 

alapítványoktól (Szülőföld Alap). Feladata  még a könyvelés, 

perszonalisztika, az ingó- és ingatlan vagyon kezelése. 

 


