náš zriad'ovatel' NSK.

* Aké zámery a plány má knižnica rozpracované pre nadchádzajúce obdobie?
- V tomto roku knižnica pripravila dva väčšie projekty, ktorými sa prihlásila do grantového programu MK SR. Prvý je zameraný na dopl-ňovanie KF a druhý, rozsiah-lejší a finančne náročnejší, je projekt Digitalizácie klasických zvukových a audiovizu-álnych dokumentov. Okrem toho pripravíme v priebehu roka d'alšie projekty, pretože aj týmto spôsobom udržiavame krok s ostatnými knižnica-mi a rýchIejšie zavádzame nové technológie. V rám-ci NSK sme jediná z piatich knižníc, ktorá poskytuje automatizované výpožičné služby. Problém, ktorý nás dlhodobo trápi, je otázka priestorová. Knižnica počas celej svojej histórie nemaIa vlastnú účelovú budovu, na rozdiel od väčšiny regionálnych knižníc na Slovensku. Sídlime v nevyhovujúcich prenajatých priestoroch v budove DK Družba a CK Junior a spravujeme budovu oddelenia beletrie, ktorá potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Knižnica prednedávnom dostala výhodnú ponuku na umiestnenie všetkých na-šich pracovísk, od investora rekonštrukcie bývalých Žižkových kasární, s ktorou oboznámila zriad'ovatel'a. Zatiaľ sme však podporu na vyriešenie priestorových problémov nezískali. Nad'alej sa však nevzdávame myšlienky vybudovania účelovej budovy, ktorú si naša knižnica a jej návštevníci a používatelia, zaslúžia.
M. Sakošová
najviac potešili sprístupnením on-line katalógu. Ten slúži na vyhl'adávanie titulov v našom KF. Návštevník okamžite zistí nielen to, či sa hI'adaný dokument nachádza v našom KF, ale aj to, či je vypožičaný, alebo nie. Ba dokonca si ho môže z domu aj rezervovat'. Zároveň si môže skontrolovať stav svojho konta a prezriet históriu svojich výpožičiek, čo ocenia najmä tí zá-budlivejší.
* Tekovská knižnica v uplynulých mesiacoch skvalitnila ochranu KF sprevádzkovaním systému elektronickej ochrany v oddelení odbomej líteratúry.
- V decembri sme uviedli do prevádzky Systém elektronickej ochrany knižničného fondu v oddelení odbornej literatúry, ktorým sme skvalitnili ochranu KF. Týmto elek-tromagnetickým systémom ochrany sme zvýšili kvalitu fyzickej ochrany KF. Finančné prostriedky na zabezpečenie tohto projektu získala kniž- nica z grantového programu MK SR, projektk financoval
* Aký bol rok 2006 z pohľadu návštevnosti kniž-nice?
- V uplynulom roku nás navštívilo 76 294 návštevní-kov, pričom registrovaných bolo 6 670 používatel'ov, z toho 2 795 detí, čo je až 56,88 % školopovinných deti v Leviciach. Všetci naši po-užívatelia si vypožičali spolu 336 077 knižničných jednotiek. Celkovo sme pripravili 546 podujatí s 23 874 účast-níkmi. Naopak, nízky počet sme zaznamenali v oblasti knižných prírastkov, kniž- ný fond (KF) sme doplnili iba o 2306 nových knižničných jednotiek.
* Začiatkom tohto roka ste sprístupníli svoju webo- vú stránku www.kniznicalevice.sk. Čo všetko tu návštevníci nájdu?
- Návštevníci sa oboznámia s históriou, aktualitami, organizovanými podujatiami, vrátane fotogalérie a archívu. Odbomej verejnosti je venovaná podstránka Obecné knižnice v regióne. Väčši-nu návštevníkov sme určite
Už až na internete
Tekovská knižnica v Leviciach si 2. marca 2007 pripomenula 55. výročie otvorenia a sprístupnenia, vtedy Okresnej ľudovej knižnice. Súčasne v tomto roku oslavuje 80. výročie vzniku prvej slovenskej knižnice v Levi-ciach. Pri tejto príležitosti sme požiadali o rozhovor riaditeľku, Mgr. Janu Holubcovú.


