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I. Úlohy a miesto kniţnice, vzájomná koordinácia a kooperácia
Tekovská kniţnica v Leviciach ako verejná regionálna kniţnica plnila v roku 2008
všetky funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2008. Kniţnica
pôsobí na území mesta Levice a zároveň je koordinačným, bibliografickým, metodickým,
vzdelávacím a informačným centrom kniţníc v levickom regióne.
Na území regiónu Tekovská kniţnica (TK) koordinovala činnosť 91 kniţníc a 4
pobočiek a uţšie spolupracovala s 20 obecnými kniţnicami.
Oveľa viac ako v predchádzajúcom období kniţnica spolupracovala s rôznorodými
organizáciami a inštitúciami. Okrem tradičných materských, základných a stredných škôl,
Základnej umeleckej školy, Mestského kultúrneho strediska, Centra voľného času,
Mestskej polície, Tekovskej hvezdárne kniţnica nadviazala spoluprácu s novými partnermi
- Regionálnym osvetovým strediskom, spoločnosťou Tesco a Linkou detskej istoty z
Bratislavy, holandskou spoločnosťou Leaf, či obcou Hontianske Trsťany. Aj
prostredníctvom takejto spolupráce sa kniţnica zviditeľňuje v našom regióne.
Všetky odborné činnosti vrátane poskytovania kniţnično-informačných sluţieb sú
v Tekovskej kniţnici plne automatizované a všetky oddelenia sú aj napriek nevhodnému
umiestneniu v troch objektoch v rôznych častiach mesta sieťovo prepojené mikrovlnným
pripojením, čím je zabezpečené komplexné poskytovanie kniţnično-informačných sluţieb pre
čitateľov TK.
V tomto roku kniţnica opäť rozšírila KIS sfunkčnením novej digitálnej sluţby
„Spýtajte sa knižnice“, ktorú má verejnosť k dispozícii na webovej stránke kniţnice.
TK sa aj v tomto roku zapojila do 9. ročníka celoslovenského podujatia „Týždeň
slovenských knižníc“, počas ktorého pripravila mnoţstvo podujatí pre všetky vekové
kategórie pouţívateľov a návštevníkov. Kniţnica potešila verejnosť nezvyčajnou dţezovou
Hudobnou cestou okolo sveta, ktorú pripravila v spolupráci s pánom Ladislavom Némethom
a uţ tradične otvorila TSK hudobným podujatím. Kniţnica tieţ pripravila stretnutia so
spisovateľmi a autorské besedy s Ľubošom Juríkom a Jozefom Banášom, či spisovateľkou
Petrou Dţerengovou-Nagyovou. Pre deti kniţnica pripravila stretnutia s ich obľúbenými
autormi s Gabrielou Futovou a Romanom Bratom. Vyvrcholením celého TSK bol pre deti
24–hodinový rozprávkový maratón v knižnici. Tento celodenný program venovala kniţnica
dvom rozprávkovým velikánom. Deň ľudovej rozprávky sa konal pri príleţitosti nedoţitých
180. narodenín slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského v mnohých kniţniciach na
Slovensku. V rámci prípravy celodenného programu naša kniţnica spolupracovala
s materskou školou. Pre deti MŠ si pani učiteľky pripravili dramatizáciu rozprávky Tri
prasiatka. Tento deň kniţnica venovala najmä rozprávkam a rozprávkarom, ale tieţ
vzdelávacím a zábavným podujatiam, vedomostným súťaţiam a kvízom. A keď sa v kniţnici
zotmelo, slovenského rozprávkara Dobšinského vystriedal dánsky rozprávkar Hans Christian
Andersen. Kniţnica sa v tomto roku uţ po piatykrát zapojila do medzinárodného projektu Noc
s Andersenom. Tento rok v kniţnici nocovala celá trieda detí (28) spolu s pani učiteľkou.
Keďţe kniţnicu navštívili aj rodičia detí, aj pre nich sme pripravili niekoľko „zákerných“
literárnych otázok, ktoré preverili ich vedomosti. Počas dlhej noci sa v kniţnici a jej okolí
vystriedali mnohí atraktívni hostia. Najskôr sa predviedli malí nocľaţníci pásmom o ţivote
a tvorbe H. Ch. Andersena a vzápätí im zahrali starší kamaráti z hudobnej skupiny The lie die.
V kniţnici sa veľa čítalo a rozprávalo a deti sa toho veľa dozvedeli. Kniţnicu navštívili aj
dopravní policajti, ktorí potom deťom asistovali pri ich nočnej skúške odvahy v neďalekom
parku. No a aká by to bola noc, keby sa nezjavil aspoň duch pána Andersena? Ten prišiel
presne o polnoci a pobudol s deťmi, aţ kým ich napokon neuspal.
V roku 2008 TK slávnostne vyhodnotila 16. ročník medzitriednej čitateľskej súťaţe
Čítam, čítaš, čítame, do ktorej sa v školskom roku 2007/2008 zapojilo 44 tried s počtom 920

detí. Kniţnica odmenila 3 víťazné triedy kniţnými odmenami a ostatných 6 triednych
kolektívov vecnými cenami.
Aj v tomto roku kniţnica pokračovala v podujatiach pre mládeţ s protidrogovým
zameraním s názvom „Nový začiatok“. Išlo o spoločné stretnutia stredoškolských študentov
s členmi klubu abstinujúcich alkoholikov.
Rovnako ako v predchádzajúcom období sa kniţnica prezentovala pred verejnosťou
prípravou krstov a prezentácií kníh známych spisovateľov Andreja Chudobu a Miroslava
Piusa, regionálnych autorov Juraja Cintulu, Jozefa Hikla, mladej a talentovanej autorky
Aneţky Szabóovej, aţ po autorov prvotiny Miroslava Slivku a Pavla Kuku. Tieto naše
prezentácie vysoko hodnotia nielen samotní autori, ale tieţ prizvaní hostia z rôznych kútov
Slovenska, čo nás o to viac teší.
Kniţnica v tomto roku vypracovala 2 samostatné projekty. Úspešný bol projekt
z grantového programu MK SR Nové knihy čitateľom, ktorý MK SR podporilo sumou
130.000,- Sk. Aj to bol jedným zdôvodov, ţe kniţnica dokázala doplniť kniţničný fond
v celkovej sume 607.045,50 Sk. Sumou 250.000,- Sk prispelo na nákup KF zastupiteľstvo
NSK príspevkom na odbornú činnosť a 66.000,- Sk získala kniţnica z kultúrnych poukazov.
Ostatné finančné prostriedky na doplňovanie KF vykryla kniţnica z vlastných zdrojov.
V rámci ochrany KF kniţnica uskutočnila revízia KF hudobného kabinetu.
Pre detských návštevníkov a školské kolektívy pripravila kniţnica prezentáciu
o spisovateľovi pre deti „Daniel Hevier“. Priblíţenie našej dlhoročnej úspešnej súťaţe
pripravila kniţnica vo forme rovnomennej prezentácie „Čítam, čítaš, čítame“.
V tomto roku kniţnica doplnila technické vybavenie o päť počítačov, notebook,
farebné kopírovacie zariadenie, farebnú tlačiareň, dve laserové tlačiarne, skener, digitálnu
videokameru, záloţné zdroje k dvanástim počítačom, viazací stroj na hrebeňovú väzbu,
gramofón, veţu a sofvéry pre nevidiacich a slabozrakých Jaws a Magic.
V roku 2008 sa podarilo definitívne vyriešiť problém prechodu kniţnice na nový
kniţničný program. Napriek našim snahám, zabezpečeniu preškolenia pracovníkov kniţnice
a tieţ investovaniu do konverzie programu Libris na program Virtua, sa ani po roku čakania
nepodarilo Slovenskej národnej kniţnici prekonvertovať kniţničný fond našej kniţnice.
Z toho dôvodu sa kniţnica rozhodla v auguste 2008 prejsť na iný kniţničný softvér
DAWINCI. Po prezentácii programu, podpísaní zmluvy a zaškolení odborných pracovníkov
bola 17.11.2008, do troch mesiacov od definitívneho rozhodnutia spustená ostrá prevádzka
v novom kniţničnom programe.
Priestorové problémy kniţnice sa, bohuţiaľ, nepodarilo vyriešiť ani v tomto roku.
Zatiaľ nie je definitívne rozhodnuté o perspektívnom umiestnení kniţnice napriek
intenzívnym snahám kniţnice o nájdenie vhodného riešenia ako pre kniţnicu, tak pre úrad aj
zastupiteľstvo. Budova v správe kniţnice potrebuje nevyhnutnú opravu a okrem vlastných
priestorových problémov kniţnice pribudol v máji list primátora mesta o investičnom zámere
v centre mesta, spojeného s rekonštrukciou budovy DK Druţba v roku 2009, v ktorej má
kniţnica umiestnené oddelenie odbornej literatúry. V najbliţšom období sa má zastupiteľstvo
mesta rozhodnúť o spôsobe prestavby, či prípadného odstránenia tejto budovy. V kaţdom
prípade dovtedy bude potrebné rozhodnúť o definitívnom umiestnení kniţnice. V priebehu
roka kniţnica pripravila niekoľko podkladov s analýzou súčasného stavu a návrhom riešenia
priestorovej situácie, s ktorými oboznámila Úrad NSK, Odbor školstva, mládeţe, športu
a kultúry NSK, Odbor majetku a podnikateľských aktivít NSK, ako aj Komisiu kultúry
Zastupiteľstva NSK. Okrem toho kniţnica pripravila stretnutie poslancov Zastupiteľstva NSK
za okres Levice, ktorí mali moţnosť posúdiť oprávnenosť poţiadavky na nové umiestnenie
kniţnice priamo v súčasných kniţničných priestoroch. Vedenie kniţnice absolvovalo mnoho
neoficiálnych i oficiálnych jednaní s firmami, projektantmi, pracovníkmi MsÚ a ďalšími.
Zatiaľ je však riešenie v nedohľadne.

Napriek tomu, ţe má kniţnica dlhodobo neriešené priestorové problémy, aj v tomto
roku dokázala profesionálne zvládnuť všetky naplánované úlohy, prejsť na nový kniţničný
program a celkovou svojou činnosťou a realizovanými podujatiami dôstojne reprezentovať
Nitriansky samosprávny kraj. Výsledky, ktoré kniţnica dosiahla, mohla dosiahnuť jedine
vďaka nadšeniu a flexibilite svojich pracovníkov.

II. Základné činnosti kniţnice
1. Kniţničný fond
Prírastok KF

2008

2007

Plán prírastku
Prírastok KF

3 000
3 522

3 000
2 092

V roku 2008 kniţnica po dlhom čase pouţila na nákup KF aţ 607.045,50 Sk
(+202.348,50 Sk). Kniţnica kúpila periodiká v sume 72.235,10 Sk (-13.244,90) a knihy
a ostatné dokumenty v sume 534.810,40 Sk (+215.512,90). V apríli 2008 získala kniţnica zo
zastupiteľstva NSK účelový príspevok na odbornú činnosť vo výške 250.000,- Sk,
z grantového programu MK SR na doplňovanie KF dostala finančnú podporu v objeme
130.000,- Sk a z kultúrnych poukazov získala 66.000,- Sk. Z vlastných zdrojov pouţila
kniţnica na nákup KF 161.045,50 Sk.
Napriek čiastočnému zlepšeniu situácie ani v tomto roku kniţnica nemala dostatok
finančných prostriedkov na doplňovanie KF. Kniţnica dlhodobo trpí nedostatkom finančných
prostriedkov na plnenie základného poslania kniţnice - budovania KF. Chýbajúce finančné
prostriedky neprispievajú k budovaniu imidţu kniţnice ako dôveryhodnej informačnej
inštitúcie a nevyčerpateľnej pokladnice slova. Nedostatočný nákup KF sa dlhodobo prejavuje
vo všetkých oddeleniach TK, poskytujúcich kniţnično-informačné sluţby a rovnako ako
v predchádzajúcom období aj v tomto roku ovplyvnil všetky hlavné ukazovatele činnosti.
Spôsob nadobudnutia KF

2008

2007

Kúpa
Dar
Náhrada
Povinný výtlačok
Prírastok spolu

2 376
979
166
1
3 522

1 419
559
113
1
2 092

V roku 2008 kniţnica doplnila KF o 3 522 kn. j. (+1430), čo bolo oproti plánu viac
o 522 kn. j., pričom zaevidovala kúpou 2 376 kn. j. (+957). Náhradou získala kniţnica 136 kn.
j. (+68). Nahradeniu kn. j. predchádzal súhlas pracovníkov príslušného oddelenia.
TK získala prírastok KF v sume 17,03 (+5,79) Sk v prepočte na obyvateľa. Kniţnica
pouţila údaj o počte obyvateľov 35 655 k 30.6.2008 zo ŠÚ SR.
Priemerná cena nakúpených kniţničných dokumentov bola v tomto roku 225,08 Sk
(+0,13 Sk).
Kniţnica aj v tomto roku vyuţila akcie jednotlivých vydavateľstiev a distribúcií a
rovnako ako v predchádzajúcom období spolupracovala s osvedčenými dodávateľmi, ktorí
kniţnici poskytli zľavy na nákup v rozpätí aţ do 50%. Väčšinu darovaných kn. j. kniţnica
získala od svojich pouţívateľov, od Občianskeho zdruţenia Hlas kniţnice, od kaviarne Na
kus reči a od členov Literárneho klubu Dúha.
Štruktúra prírastku KF
odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti
ostatné dokumenty

2 008

2007

28,90%
30,64%
11,07%
25,84%
3,55%

31,98%
34,51%
8,08%
22,56%
2,87%

Najväčší percentuálny nárast prírastku kniţnica zaznamenala v počte prírastku krásnej
literatúry pre deti (+3,28 %), vzrástol aj prírastok odbornej literatúry pre deti (+2,99%)
a mierne aj prírastok ostatných dokumentov (+0,68%). Naopak k najväčšiemu poklesu
prírastku došlo u krásnej literatúry pre dospelých (-3,87%) napriek celkovo najväčšiemu
prírastku a poklesol tieţ prírastok odbornej literatúry pre dospelých (-3,08%). Napriek
najvyššiemu nárastu prírastku odbornej literatúry tento je absolútne nepostačujúci najmä
vzhľadom k zastaranému KF v tomto oddelení a vzhľadom k dennodenným poţiadavkám
a potrebám čitateľskej verejnosti.
Ani v tomto roku sa kniţnici nedarilo získavať regionálne dokumenty darom.
Získavanie povinných výtlačkov regionálnych dokumentov je dlhodobo problematické kvôli
nerešpektovaniu platnej legislatívy vydavateľmi. Problémy tieţ súvisia s absenciou centrálnej
evidencie dokumentov vydávaných na území okresu Levice.
Počet získaných periodík
Počet titulov periodík
Počet kúpených titulov
Počet darovaných titulov
Počet exemplárov periodík
Počet kúpených exemplárov
Počet darovaných exemplárov

2 008

2 007

92
72
20

104
75
29

104
82
22

115
81
34

Rovnako ako v predchádzajúcom roku TK opäť prehodnocovala odoberanie
jednotlivých titulov periodík. Kniţnica opäť zrušila najmenej vyuţívané periodiká a súčasne
robila ich presuny medzi oddeleniami. Zároveň objednala čitateľmi najhľadanejšie periodiká a
doplnila niektoré chýbajúce periodiká darmi. TK zníţila počet titulov periodík na 92 (-12)
a počet exemplárov na 104 (-9).
Úbytok KF
Úbytok KF

2008

2007

Plán úbytku
Úbytok KF

2 025
1 066

2 494
1 861

Počet vyradených kn. j. 1 066 (-795) je oproti plánu niţší o 959 kn. j. z dôvodu
dôkladnej očisty KF v prechádzajúcich rokoch.
Od roku 2005 má kniţnica automatizovaným spôsobom kompletne spracovaný KF,
čím dosiahla úplné automatizované spracovanie celého kniţničného fondu TK.
Kniţnica uskutočnila v rámci ochrany KF plánovanú revíziu KF hudobného kabinetu.
Revíziou kniţnica zistila, ţe počet chýbajúcich kn. j. 47 (-16) od predchádzajúcej revízie KF
vďaka interným opatreniam na ochranu KF opäť klesol.
Stav KF
Plán stavu KF
Stav KF

2008

2007

114 000
115 650

113 300
113 025

Stav KF 115 650 kn. j. (+2 456) sa v tomto roku zvýšil vďaka zvýšenému prírastku
a zníţenému úbytku, čo je dobrým signálom, pretoţe v predchádzajúcich rokoch úbytok
v príslušnom roku prevyšoval prírastok.
Index obratu KF sa v tomto roku zníţil na 2,48 (-0,31).

V tomto roku sa zvýšil počet kn. j. na 1-ho obyvateľa mesta na 3,24 (+0,10) kn. j.
Kniţnica pouţila údaj o počte 35 655 obyvateľov k 30.6.2008 zo ŠÚ SR.
Zvýšil sa aj počet kn. j. na 1-ho pouţívateľa kniţnice na 18,56 kn. j. (+0,58).

2. Kniţnično-informačné sluţby
Uţ v roku 2007 kniţnica skvalitnila, zrýchlila a rozšírila bezplatné poskytovanie
neobmedzených internetových sluţieb pouţívateľom. To sa odzrkadlilo aj v počte
poskytnutých internetových sluţieb v roku 2008, kedy tieto sluţby vyuţilo 17 189 (+6 358)
pouţívateľov. Kniţnica zaznamenala opätovný nárast počtu pouţívateľov internetu aţ do tej
miery, ţe bolo potrebné zaviesť obmedzujúce opatrenia kvôli uspokojeniu poţiadaviek
pouţívateľov. Kniţnica aj v tomto roku vyuţívala okrem klasických kniţnično-informačných
sluţieb a sluţieb realizovaných prostredníctvom webovej stránky kniţnice najmä elektronickú
formu prezentácie odborných činností, ale aj kniţnično-informačnej výchovy.

2.1 Pouţívatelia
Používatelia KIS

2008

2007

Plán registrovaných pouţívateľov
Počet používateľov

6 250
6 231

6 500
6 286

Z toho plán pouţívateľov do 15 r.
Z toho používateľov do 15 r.

2 470
2 430

2 700
2 488

V roku 2008 TK získala 6 231 (-55) registrovaných pouţívateľov, čo je mierny
pokles oproti predchádzajúcemu roku a aj oproti plánu o 19 pouţívateľov. Zníţenie počtu
pouţívateľov najviac ovplyvnilo nesplnenie plánu detských pouţívateľov, ktorých sa rodí
čoraz menej. V Leviciach opäť poklesol počet školopovinných detí, ktorých bolo 4 104 (-99).
Z uvedeného počtu TK získala 2 130 (-123) detských pouţívateľov, čo je 51,90% (-1,7)
školopovinných detí. Z celkového počtu pouţívateľov tvoria deti 39,00% (-0,58).
K 30.6.2008 počet obyvateľov mesta Levice opäť poklesol na 35 655 (-346).
Z uvedeného počtu je 17,48% (-0,02) obyvateľov pouţívateľmi kniţnice.
Počet pouţívateľov vo veku 16-19 rokov bol 870 (-106), čo je oveľa väčší pokles, ako
v predchádzajúcom období.
Kniţnično-informačné sluţby TK vyuţívali v uplynulom roku aj pouţívatelia so
špeciálnymi potrebami, najmä so zrakovým, telesným a mentálnym postihnutím. V rámci
komplexného poskytovania KIS kniţnica zabezpečovala pravidelnú donáškovú sluţbu
v Domove sociálnych sluţieb v Leviciach, ale aj na poţiadanie imobilným pouţívateľom
individuálne. V priebehu roka kniţnicu navštevovali pravidelne aj deti zo špeciálnej základnej
školy internátnej, z detského domova a z internátu pre deti so špeciálnymi potrebami. Naša
kniţnica sa venuje aj týmto deťom, ktoré kniţnicu rady navštevujú a pripravuje pre ne
špeciálne typy hudobných a iných podujatí, primeraných ich chápaniu.
Pre potreby nevidiacich a slabozrakých pouţívateľov kniţnica v tomto roku kúpila
nové PC s kompletným softvérovým vybavením s programom JAWS a MAGIC (veľké pímo
a hlasový výstup). Počet zrakovo postihnutých pouţívateľov, ktorí vyuţívali sluţby kniţnice
bol 16 (-4), pričom pokles spôsobili úmrtia našich ďalších dlhoročných pouţívateľov.
Bohuţiaľ, počet týchto pouţívateľov nám kaţdoročne klesá. Napriek tomu kniţnica naďalej
propaguje tento typ sluţieb. Kniţnica poskytla aj niekoľko súborov audiálnych dokumentov
Ústavu sociálnych sluţieb v Krškanoch na terapeutické a relaxačné účely.

Návštevníci
Plán návštevníkov v roku 2008
Počet prítomných návštevníkov
Počet virtuálnych návštevníkov
Počet návštevníkov spolu

2008

2007

75 000
67 459
17 303
84 762

75 000
73 526
9 527
83 053

V uplynulom roku kniţnica zaznamenala 84 762 (+1 709) návštevníkov. Z toho
67 459 (-5 797) bolo fyzických návštevníkov a 17 303 (+7 776) virtuálnych návštevníkov
(návštevníkov webovej stránky). Počet fyzických návštevníkov kniţnice síce klesá, ale títo sa
presúvajú na našu webovú stránku a vyuţívajú virtuálne prostredie kniţnice. Prostredníctvom
webu pouţívatelia najčastejšie vyuţívali moţnosť vyhľadávania kniţničných dokumentov a
ich rezervácie, ako aj overovanie výpoţičnej doby.
Upomienky

2008

2007

I. upomienka
II. Upomienka
III. Upomienka
Pokus o zmier

2 698
858
293
87

2 397
721
322
152

Počet upomienok

3 936

3 592

V tomto roku kniţnica zaznamenala 3 936 písomných upomienok (+344). Celkový
nárast počtu upomienok bol spôsobený prechodom kniţnice na nový výpoţičný systém
koncom roku. Z počtu 87 (-65) pokusov o zmier zostalo nevybavených iba 20 (-84), t. z.
77,01%-nú (+7,27) úspešnosť. To je pozitívny výsledok dôslednej práce kniţnice a jej
spolupráce s Mestskou políciou.
Výpoţičný čas kniţnice v roku 2008 bol 49 hodín týţdenne pre čitateľskú verejnosť
plus 4 hodiny pre organizované podujatia podľa potreby v oddelení literatúry pre deti.

2.2 Výpoţičky
Výpožičky

2008

2007

Plán absenčných výpoţičiek
Absenčné výpožičky

263 000
237 270

277 000
263 321

Plán prezenčných výpoţičiek
Prezenčné výpožičky

50 000
49 324

53 000
51 847

313 000
286 594

330 000
315 168

Plán počtu výpoţičiek
Počet výpožičiek spolu

Celkový pokles počtu výpoţičiek bol uţ koncom tohto roku výrazne ovplyvnený
novým kniţničným softvérom, ktorý precíznejšie vykazuje jednotlivé výpoţičky a najmä
korektnejšie vykazuje predlţovanie výpoţičiek pouţívateľov. Dosiahnutý počet 286 594 (-28
574) výpoţičiek bol o 26 406 niţší oproti plánu. Z celkového počtu výpoţičiek bolo 237 270
(-26 051) absenčných, čo je o 25 730 menej oproti plánu a 49 324 (-2 523) prezenčných, čo je
o 676 výpoţičiek menej oproti plánu. Aj v tomto roku pokračoval klesajúci trend počtu
výpoţičiek, ktorý súvisí najmä s dlhodobo nedostatočným doplňovaním KF a tieţ
s kaţdoročne klesajúcim počtom pouţívateľov. Dôleţitým faktorom, ktorý ovplyvňuje nielen
kvalitatívne, ale aj kvantitatívne ukazovatele je tieţ nevhodné umiestnenie oddelení sluţieb
kniţnice v nehygienických a v lete nadmerne prehriatych (nad 35 ºC) a v zime teplotne
výrazne poddimenzovaných prenajatých priestoroch (pod 17 ºC).

Napriek všetkým uvedeným problémom a prekáţkam sa pracovníci TK snaţia
vychádzať maximálne v ústrety pouţívateľom a poskytujú čo najkvalitnejšie KIS.
Počet výpoţičiek na 1-ho pouţívateľa kniţnice klesol oproti predchádzajúcemu roku
na 45,95 (-4,19) výpoţičiek.
Počet výpoţičiek na 1-ho obyvateľa mesta poklesol na 8,04 (-0,71) výpoţičiek.
Zloženie výpožičiek
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti
Periodiká
Z toho špeciálne dokumenty

2 008

2 007

26,56%
33,58%
6,68%
18,16%
15,02%

25,33%
33,52%
7,17%
18,73%
15,25%

2,98%

2,89%

Percentuálne sa zloţenie výpoţičiek v tomto roku oproti predchádzajúcemu zmenilo
najmä v prospech odbornej literatúry, ktorej sa vypoţičalo 26,56% (+1,23). Mierne sa zvýšil
počet výpoţičiek beletrie na 33,58% (+0,06) a rovnako aj špeciálnych dokumentov na 2,98%
(+0,09). Klesol počet výpoţičiek literatúry pre deti na 24,84 % (-1,06) a tieţ počet výpoţičiek
periodík na 15,02% (-0,23). Výpoţičky periodík klesli najmä z dôvodu prechodu na nový
KIS. Pokiaľ v starom programe sa literatúra typu „love story“ vypoţičiavala ako periodiká,
v novom programe to nebolo moţné. To znamená, ţe tento typ literatúry je potrebné
spracovať v novom programe ako kniţný dokument a aţ potom bude moţné ich
vypoţičiavanie. Výpoţičky špeciálnych dokumentov mierne vzrástli na 2,98% (+0,9).
MVS
Počet MVS ţiadaniek
Počet vybavených MVS žiadaniek
Úspešnosť vybavenia
MMVS
MVS iným knižniciam

2 008

2 007

1 291
1 196
92,64%

644
534
82,92%

0

0

800

1 488

V roku 2008 kniţnica zmenila miesto poskytovania medzikniţničných výpoţičných
sluţieb a začlenila ho do hudobného kabinetu, vedľa oddelenia bibliografie a informácií, ktoré
spracováva rešerše. Tým sa zvýšil počet MVS ţiadaniek na viac neţ dvojnásobok na 1 291
(+647). Vybavovanie elektronických ţiadaniek výrazne časovo skrátilo proces objednávania
ţiadaných kniţničných dokumentov a dôsledným pátraním po čitateľmi objednaných
kniţničných dokumentoch sa významne zvýšilo aj percento vybavených MVS na 92,64% (+
9,72). Zo svojho KF kniţnica poskytla iným kniţniciam 800 MVS (-688).
Kniţnica rovnako ako v minulom ani v tomto roku nezaznamenala ţiadnu poţiadavku
na medzinárodnú MVS.

2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
V roku 2008 kniţnica opäť pripravila mnoţstvo podujatí, pričom vzdelávacie
a kultúrno-spoločenské podujatia organizovala s minimálnymi finančnými nákladmi.
Zámerom kniţnice bolo pritiahnuť do kniţnice čo najviac ľudí a prezentovať im kniţnicu ako
centrum komunitných činností nášho regiónu. Cieľom pripravených podujatí bolo zlepšenie
kniţnično-informačnej gramotnosti pouţívateľov, propagácia literárnej tvorby renomovaných,

ale aj začínajúcich autorov. Kniţnica kládla dôraz na spoznávanie regionálnych špecifík, ale
aj na prevenciu sociálno-patologických javov.
V roku 2008 kniţnica pripravila veľký počet podujatí 560 (-53), ktorých počet oproti
plánu prekročila o 60. Kniţničných podujatí sa zúčastnilo 13 282 (-1 205) účastníkov.
Podujatia
Plán podujatí
Počet podujatí
Z toho pre deti
pre mládeţ
pre dospelých
Počet účastníkov

2008

2007

500
560
489
52
19

450
613
514
75
24

13 282

14 487

Oveľa viac ako v predchádzajúcom období kniţnica spolupracovala s rôznorodými
organizáciami a inštitúciami, nielen na území mesta. Okrem tradičných materských,
základných, stredných škôl a ZUŠ to boli aj mestské a regionálne inštitúcie Mestské kultúrne
stredisko, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, Mestská polícia, Tekovská
hvezdáreň, Tekovské múzeum, Krajské osvetové stredisko a Regionálne osvetové stredisko.
Kniţnica nadviazala spoluprácu s novými partnermi - spoločnosť Tesco a Linka detskej
istoty, holandská spoločnosť Leaf so sídlom v priemyselnom parku, či obec Hontianske
Trsťany. Aj prostredníctvom takejto spolupráce sa kniţnica zviditeľnila.
Po prvýkrát sa na Slovensku uskutočnil Deň ľudovej rozprávky, do ktorého sa naša
kniţnica zapojila podujatím Noc Dobšinského prostredníctvom pobočky Vinohrady a
v spolupráci so 7. ZŠ. Do tohto podujatia sa zapojilo aţ 60 detí a nocovalo 30 detí. V rámci
podujatia sa predovšetkým veľa čítalo, ale aj zabávalo. Odznelo mnoho rozprávok,
uskutočnila sa Rozprávková čitariáda troch generácií, prišla aj víla Svetlanka a Huncútko
a potom spali deti aţ do rána. V úzkej spolupráci so VII. ZŠ kniţnica spoluorganizovala
tradičné jarné „Vynášanie Moreny“. Kniţnica pripravila pre deti jarné zvyky a tradície, ktoré
si spoločne pripomenuli.
TK sa aj v tomto roku zapojila do 9. ročníka celoslovenského podujatia Týţdeň
slovenských kniţníc (10.3.–16.3.2008), počas ktorého tradične pripravila podujatia pre
všetky vekové kategórie pouţívateľov.
Kniţnica tentokrát otvorila TSK v trojdňovom predstihu
autorskou besedou
s najobľúbenejšou detskou autorkou Gabrielou Futovou.
Oficiálne začal TSK v našej kniţnici rovnako ako v predchádzajúcich rokoch
hudobnou lahôdkou „Hudobná cesta okolo sveta“. Hudobný expres cestovnej kancelárie
„Music Tours“ kniţnica vypravila vďaka úzkej spolupráci s hudobným a najmä dţezovým
nadšencom a našim dlhoročným spolupracovníkom Ladislavom Némethom.
Návštevníci kniţnice mali moţnosť vybrať si niektorú z pripravených autorských
besied. Petra Nagyová-Dţerengová oslovila predovšetkým čítajúce ţeny. Mimoriadne
vydarené bolo stretnutie s politikmi a spisovateľmi Ľubošom Juríkom, ktorý zaujal najmä
témou svojej najnovšej knihy Slovenský bigbít a Jozefom Banášom, ktorý prezentoval knihu
Idioti v politike. Obaja páni však verejnosť nemenej zaujali rozprávaním a svojimi bohatými
záţitkami zo zákulisia „veľkej“ politiky.
Ako kaţdý rok, najviac si na svoje prišli deti. Navštívil ich obľúbený spisovateľ
Roman Brat, ktorý prezentoval knihu roka 2007 Môj anjel sa vie biť.
Tento rok vyvrcholil TSK „24-hodinovým rozprávkovým maratónom“. Celodenný
rozprávkový program navštívilo mnoho detí z Levíc a blízkeho okolia. Kniţnica pripravila pre
deti „Deň ľudovej rozprávky“. Počas dňa pripravila TK pre deti doslova maratón pekného
a múdreho slova, venovaný slovenským ľudovým rozprávkam a Pavlovi Dobšinskému a

mnoho ďalších vzdelávacích a zábavných podujatí. S naplnením celodenného programu
kniţnici pomohli aj učiteľky MŠ, ktoré deťom zahrali rozprávku o troch prasiatkach
„Zahrajme sa na rozprávku“.
Celodenný rozprávkový maratón sa plynule prehúpol do rozprávkovej noci. Kniţnica
sa uţ po piatykrát zapojila do Noci s Andersenom. Tento rok sa nocovalo na 664
zaregistrovaných miestach v Strednej Európe s 27 092 účastníkmi – v Českej republike,
v Poľsku a Slovensko reprezentovalo 76 kniţníc a škôl.
Tento rok v našej kniţnici nocovala celá jedna trieda 28 detí, spolu s pani učiteľkou.
Naše pozvanie na otvorenie „noci v kniţnici“ však prijali aj rodičia a súrodenci nocľaţníkov.
Nocujúce deti si pripravili pásmo venované dánskemu rozprávkarovi a jeho knihám a potom
im uţ zahrala novučičká kapela „The lie die“, ktorá pôsobí v Centre voľného času. To ešte
rodičia detí netušili, ţe aktérmi „noci“ sa stanú aj oni. S väčšou, či menšou pomocou svojich
ratolestí však zvládli aj nástrahy literárnych rébusov a hádaniek. S postupujúcim časom sa
deti nechali vtiahnuť do rozprávkovej noci, počas ktorej zaţili veľa dobrodruţstiev. Okrem
čítania kníh a chatovania s kamarátmi, ktorí sa tento rok zúčastnili Noci s Andersenom na
Slovensku, zaţili toho deti neúrekom. Hostia a zamestnania detí sa striedali a z noci pomaly
ubúdalo. Najskôr sa deti stretli s dopravnými policajtami, ktorí okrem mnoţstva praktických
rád a predvádzania výstroja nakoniec pomohli deťom do neďalekého parku na pripravenú
skúšku odvahy. Vonku boli pre deti pripravené aj ďalekohľady pracovníkov Tekovskej
hvezdárne, kvôli zlej viditeľnosti však pozorovanie hviezd a planét tentokrát nevyšlo. Cestou
z parku sa deti zastavili v počítačovej miestnosti Centra voľného času. A potom sa veľa čítalo,
počúvalo a tvorilo, aţ kým o polnoci neprišlo strašidlo. Aţ v skorých ranných hodinách sa
deti uloţili spať a počúvali, čo si kniţky na policiach rozprávajú...
Kniţnica slávnostne vyhodnotila uţ XVI. ročník súťaţe Čítam, čítaš, čítame, do
ktorého sa zapojilo 44 triednych kolektívov s 920 (-75) deťmi. Deti víťazných tried boli
odmenené krásnymi knihami a ostatní umiestnení vecnými cenami, ktoré kniţnica zabezpečila
sponzorsky. Do XVII. ročníka súťaţe sa zapojilo 43 tried.
TK participovala na podujatí Tesco charita roka, ktoré obchodný reťazec pripravil
v spolupráci s Linkou detskej istoty. Kniţnica spoluorganizovala maratón čítania detí.
Kniţnica spoluorganizovala s MsKS v Leviciach zábavno-súťaţné podujatie
Šarkaniádu.
Pri príleţitosti MDD kniţnica pripravila pre deti zamestnancov holandskej spoločnosti
Leaf zábavno-súťaţné popoludnie Hradnú kniţnicu.
Pre milovníkov hudby pripravila PhDr. Zuzana Vitálová, CSc. predstavenie
hudobného velikána „Franz Lehár – hľadanie krajiny úsmevov“. Podujatie pripravila TK
v spolupráci s Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky v Bratislave a stretlo sa s veľkým
obdivom milovníkov tohto hudobného ţánru..
Kniţnica aj v tomto roku pokračovala v podujatiach pre mládeţ s protidrogovým
zameraním. TK v tomto roku nadviazala spoluprácu s PhDr. Soňou Kosorínovou,
psychoterapeutkou Klubu abstinentov “Nový začiatok“ v Leviciach. Pre študentov PaSA
v Leviciach a Gymnázia v Ţeliezovciach kniţnica pripravila spoločné stretnutia s členmi
klubu abstinujúcich alkoholikov.
Podujatím „Exkurzia za informáciou“ sa kniţnica snaţila zlepšiť informačné
vedomie budúcich stredoškolákov.
Kniţnica uţ niekoľko rokov úspešne spolupracuje s literárnym klubom Dúha.
Vzájomná spolupráca je výhodná pre obidve strany. Kniţnica sa stala miestom pravidelných
stretnutí členov klubu. Práve na pôde kniţnice sa potom pripravujú a realizujú prezentácie
a krsty kníh na jednej strane renomovaných autorov, ktorí v literatúre uţ niečo dokázali, ale aj
mladých, či začínajúcich autorov, ktorým kniţnica pomáha otvárať dvere do sveta literatúry.

Rovnako rôznorodé sú aj prezentované ţánre literatúry od intímnej poézie, satiry, cez prózu,
literatúru faktu, aţ po reprezentatívne publikácie.
V tomto roku kniţnica pripravila prezentáciu 2. vydania reprezentatívnej publikácie
Od Tekova vietor veje autorov fotografa Milana Hlôšku a spisovateľa Andreja Chudobu,
ktorú predstavila šéfredaktorka regionálneho týţdenníka Pohronie PhDr. Oľga Prekopová.
Knihu Čakanskí bronzoví bojovníci autora Miroslava Piusa prezentovala kniţnica na
svojej pôde napriek krstu, ktorý autor predtým absolvolal v Tlmačoch. Knihu vydalo Mestské
kultúrne stredisko v Tlmačoch a na ţelanie autora knihu predstavila riaditeľka MsKS
v Tlmačoch Alena Senešiová.
Z úplne inej oblasti bola prezentovaná kniha Polom autora Jozefa Hikla, ktorý
v knihe priblíţil víchricu vo Vysokých Tatrách. Kniha vyšla vo vydavateľstve SB Press
v Tlmačoch. Knihu predstavila riaditeľka vydavateľstva PhDr. Monika Nemčeková.
Prezentácie sa zúčastnili Ing. Pavel Fabián, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u
a Ing. Mikuláš Michelčík, bývalý riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u.
Mladých autorov reprezentovala levická rodáčka Aneţka Szabóová. Kniţnica
prezentovala jej knihu Modré nebo, svieţi denník pre tínedţerky, ktorá vyšla vo
vydavateľstve Regent. Prezentácie sa zúčastnila pani redaktorka vydavateľstva Eva
Hornišová a pán spisovateľ Ladislav Švihran, ktorý knihu predstavil.
Poézia mala zastúpenie v prezentácii básnickej tvorby Juraja Cintulu v zbierkach
Diptych a Sen Rebela a satira v jeho najnovšej knihe Osy.
Poslednou prezentovanou bola útla kniţočka autorov Pavla Kuku a Miroslava Slivku
Drieň. Povesť alebo miesto zázraku? Toto útle dielko predstavili šéfredaktorka týţdenníka
Pohronie PhDr. Oľga Prekopová, spisovateľ Andrej Chudoba a dekan Rímsko-katolíckej
cirkvi vo Zvolene ThDr. Pavol Párničan.
V tomto roku pripravila kniţnica pre verejnosť aj niekoľko výstav. Najväčšou z nich
bola výstava Slovenský spisovateľ a výtvarník Jozef Cíger Hronský, ktorú kniţnica
pripravila v spolupráci s Doc. PhDr. Augustínom Maťovčíkom, Dr.Sc., riaditeľom Národného
biografického ústavu Slovenskej národnej kniţnice v Martine. V spolupráci s Klubom
fotopublicistov pri Slovenskom syndikáte novinárov pripravila kniţnica výstavu Najkrajší
kalendár Slovenska 2008. Priestory kniţnice sme poskytli aj absolventke SPŠ odevnej
v Trenčíne Lille Tóthovej, ktorá sa prezentovala výstavou maturitných prác odevov Egypt.
V roku 2008 z celkového počtu 560 podujatí TK pripravila 174 (-2) dramatizácií
rozprávok, ktorými dokáţe deti pritiahnuť do kniţnice a zároveň propagovať klasické
i moderné rozprávky a literatúru vôbec. O tento typ podujatí majú záujem nielen deti a
učitelia materských škôl, ale aj I. stupňa základných škôl. Najviac reprízované boli
dramatizácie kníh: Brémski muzikanti, Ježko Jožko a krtko Rudko, Domček. domček, kto
v tebe býva, O Pichuľkovi, Svetluške a mravcoch Pobehajcoch. Z mnoţstva ďalších
podujatí, ktoré kniţnica pre deti pripravila patrili medzi najviac reprízované literárne kvízy,
zamerané na kniţnično-informačnú výchovu Čo som čítal, Ako poznám knihy a knižnicu, či
literárne a hudobné podujatia Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových rozprávok,
Exkurzia za informáciou, Veľká noc – zvyky a tradície a Zvieratká v hudbe.
Propagácia knižnice

2008

2007

Hromadné návštevy
Počet návštevníkov

435
9 659

453
10 811

Výstavy
Nástenky
Kniţničné plagáty
Rozhlasové relácie
Televízne vysielanie

78
24
8
1
5

65
25
8
1
7

V tomto roku navštívilo kniţnicu prostredníctvom 435 hromadných návštev 9 659
účastníkov, kniţnica pripravila 78 výstav k výročiam literárnych osobností, 24 tematických
násteniek, 8 knižničných plagátov a 1 rozhlasovú reláciu. V rámci propagácie svojej činnosti
sa kniţnica objavila aj na televíznej obrazovke regionálnej káblovej televízie, ktorá
odvysielala 5 televíznych záznamov z podujatí kniţnice.
Kniţnica rovnako ako v predchádzajúcom období pripravila a uskutočnila mnoţstvo
kvalitných a na profesionálnej úrovni pripravených podujatí od malých komorných, aţ po
veľké so stovkami účastníkov pre všetky vekové kategórie svojich pouţívateľov, príp.
verejnosť. Mnohé z kniţnicou realizovaných podujatí nedokáţu pripraviť v iných kniţniciach
na Slovensku.

III. Bibliograficko-informačná činnosť
Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov
V roku 2008 TK doplnila databázu regionálnych dokumentov o 44 kn. j. (-99). Aj
v tomto roku naďalej pretrvávali problémy s ich získavaním.
Od 1.1.2008 kniţnica začala spracovávať elektronickú regionálnu článkovú databázu v
programe Virtua, ktorú doplnila o 515 záznamov (-397). V porovnaní s programom Biblis
mala Virtua nevýhodu v komplikovanejšom rešeršovaní. Navyše rešeršovanie bolo
namáhavejšie z dôvodu vyhľadávania záznamov z dvoch odlišných databáz – Virtua + Biblis.
Kvôli problémom s konverziou sa spracovávanie záznamov na čas prerušilo a začalo sa aţ v
novembri s cvičnou prevádzkou v novom kniţničnom programe DAWINCI.
V oblasti bibliograficko-informačnej činnosti kniţnica poskytovala informácie
a reagovala na potreby a poţiadavky pouţívateľov. V roku 2008 kniţnica vyuţívala rešeršný
systém KIS3G. Napriek obrovskému záujmu pouţívateľov o webovú stránku kniţnice TK aj
v tomto roku zaznamenala mnoţstvo poţiadaviek o informácie, poskytla mnoţstvo inštrukcií
a konzultácií a najmä rešeršných sluţieb.
Bibliograficko-informačné služby
bibliografické a faktografické informácie
rešerše (elektronické)
inštrukcie a konzultácie

2008

rok 2007

21 695
188/3 872
248

23 150
141/2 641
335

Na základe potrieb a poţiadaviek pouţívateľov v roku 2008 kniţnica poskytla celkom
21 695 (-1455) faktografických a bibliografických informácií a poskytla 248 (-87)
inštrukcií a konzultácií. Kniţnica vypracovala 188 (+47) rešerší, čo bol obrovský nárast
oproti predchádzajúcemu roku.

Spracované rešerše v roku 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Druhy a funkcie sankcií v práve (21 zázn.)
Uplatnenie mentálne postihnutých ľudí na trhu práce (19 zázn.)
Záškoláctvo (30 zázn.)
Senior v systéme sociálno-výchovnej starostlivosti (27 zázn.)
Maďarské priezviská, ich funkcionálna a spoločenská úloha v slovenských
románoch 19. a 20. storočia (5 zázn.)
Pojmotvorný proces vo vyučovaní matematiky na 1. stupni ZŠ (19 zázn.)
Obsahové zameranie záujmovej činnosti detí a mládeţe v ZŠ (47 zázn.)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (21 zázn.)
Výchovné aspekty v rodine s dieťaťom s postihnutím (15 zázn.)
Verbálna a neverbálna interpretácia výtvarného diela (18 zázn.)
Čítanie vo výučbe anglického jazyka na stredných školách (5 zázn.)
Ţivotný štýl a zdravotný stav detí a mládeţe (25 zázn.)
Rodové stereotypy vo výchove (33 zázn.)
Poruchy pozornosti a hyperaktivita (33 zázn.)
Prevencia drogovej závislosti mladistvých (31 zázn.)
Dizajn internetových stránok (www-dizajn) (32 zázn.)
Detský domov, jeho problémy a perspektívy (32 zázn.)
Analýza rizík pri sústruţení (21 zázn.)
Vzťah človeka k prírode (24 zázn.)
Ústne hodnotenie ako motivácia na 1. stupni ZŠ (24 zázn.)
Literárno-estetický pohľad na dielo Benigna Smrtníka (6 zázn.)
Faktory ovplyvňujúce výkonnosť pracovníkov (22 zázn.)
Preklad geografických názvov z AJ do SJ a naopak (7 zázn.)
Ochrana dreva nátermi (19 zázn.)
História účtovníctva (13 zázn.)
Klíma triedy (24 zázn.)
Optimálna komunikácia z etického hľadiska (23 zázn.)
Kariérny postup v ošetrovateľstve (17 zázn.)
Profesijná etika právnika (12 zázn.)
Alkoholici – komunikácia – asertivita (24 zázn.)
Rozprávač Ivan Horváth (32 zázn.)
Santovka – rekreačné stredisko (14 zázn.)
Nadané a problémové dieťa (15 zázn.)
Miesto IKT v ţivotnom štýle mladých ľudí (24 zázn.)
Spojkové lamely (1 zázn.)
Detské domovy, špeciálne základné školy a rodina (10 zázn.)
Ochrana záhradného nábytku nátermi (6 zázn.)
Moţnosti spolupráce materskej školy s okolím (21 zázn.)
Vplyv vzdelávania na formovanie názorov o postihnutí (25 zázn.)
Oslobodenie Československa sovietskou armádou (16 zázn.)
Rodinné podnikanie a typy rodinných podnikov (15 zázn.)
Vyuţitie IKT v hudobnej výchove na 1. stupni ZŠ (23 zázn.)
Probácia a jej význam v prevencii kriminality (27 zázn.)
Marketingovo-komunikačné modely zaloţené na priamom pôsobení (15 zázn.)
Vývoj účtovníctva v Česku, USA, Anglicku, Francúzsku a v Nemecku (7 zázn.)
Prepis biblických textov do podoby TV večerníčkov (14 zázn.)
Podpora a rozvoj tvorivého myslenia vychovávateľom (17 zázn.)
Sociálne zručnosti mentálne postihnutých ţiakov (21 zázn.)
Peter Jaroš – Tisícročná včela (33 zázn.)
Sociálne zvyklosti v minulosti a dnes (13 zázn.)
Poľnohospodárstvo a hospodárstvo okresu Levice (93 zázn.)
Biomedicínske zariadenia na prekvapkávanie liekov (10 zázn.)
Kompetencie sociálneho pracovníka vo vybranej sociálnej inštitúcii (15 zázn.)
Manaţment konfliktov medzi sociálnym pracovníkom a dospelým klientom (18
zázn.)
Analýza marketingových komunikátov z aspektu tvorivosti (22 zázn.)
Médiá a komunikácia (24 zázn.)

Integrácia ţiakov s poruchami učenia (22 zázn.)
Podporné sluţby v systéme integrácie ţiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (17 zázn.)
59.
Tabakizmus na stredných školách (17 zázn.)
60.
Zefektívňovanie samosprávneho orgánu na škole (Rada školy) (18 zázn.)
61.
Prevencia porúch učenia (17 zázn.)
62.
Inovačné trendy vo výchovno-vzdelávacom procese s akcentom na motiváciu
ţiakov (15 zázn.)
63.
Uplatňovanie prvkov diferenciácie v mimoškolskej výchove (19 zázn.)
64.
Aspekty multikultúrnej výchovy (19 zázn.)
65.
Arteterapia (21 zázn.)
66.
Funkcia školského manaţmentu pri optimalizácii vzťahu školy k spoločnosti
a k hospodárstvu (19 zázn.)
67.
Zmeny v hodnotovej orientácii (19 zázn.)
68.
Determinácia cieľov výchovy (25 zázn.)
69.
Perspektívy rozvoja malého a stredného podnikania (18 zázn.)
70.
Ľudové zvyky v okrese Levice (15 zázn.)
71.
Vplyv rizikových faktorov na vznik rakoviny hrubého čreva (26 zázn.)
72.
Psychologické aspekty odmien a trestov ţiakov (11 zázn.)
73.
Uplatňovanie personálneho manaţmentu na ZŠ (22 zázn.)
74.
Problematika laterality na 1. stupni ZŠ (17 zázn.)
75.
Sociálna práca s dlhodobo evidovanými nezamestnanými na Slovensku (20 zázn.)
76.
Spolupráca sociálneho pracovníka detského domova s inými odborníkmi
v detskom domove (21 zázn.)
77.
Spolupráca sociálneho pracovníka detského domova s inými odborníkmi mimo
detského domova (22 zázn.)
78.
Voľný čas detí mladšieho školského veku (35 zázn.)
79.
Vplyv prostredia na výchovu detí a mládeţe (39. zázn.)
80.
Systém technického vzdelávania a trh práce na Slovensku (20 zázn.)
81.
Dôchodková reforma a starobné dôchodkové sporenie (52 zázn.)
82.
Moţnosti vyuţitia chránených dielní u mentálne postihnutých (14 zázn.)
83.
Učebné pomôcky pre 2. stupeň ZŠ z matematiky (26 zázn.)
84.
Uplatnenie metód hodnotenia a výchova v súčasnej rodine (17 zázn.)
85.
Teleológia, výchovné ciele (7 zázn.)
86.
Psychohygiena ako súčasť vychovávateľov v ŠKD (21 zázn.)
87.
Bezpečnostné poţiadavky na zdvíhacie zariadenia (25 zázn.)
88.
Výchovno-vzdelávacia činnosť a práca odsúdených vo výkone trestu (11 zázn.)
89.
Smrekove „Cválajúce dni“ a Bergsonov Elan Vital (21 zázn.)
90.
Dimenzie pedagogickej práce s nadanými ţiakmi (18 zázn.)
91.
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce na Slovensku (21 zázn.)
92.
Motivácia detí a mládeţe k výberu záujmovej činnosti (18 zázn.)
93.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vyučovaní (13 zázn.)
94.
Očné vady a ich liečba u detí v materskej škole (24 zázn.)
95.
E-learning ako progresívna metóda vzdelávania v informačnej spoločnosti
(19 zázn.)
96.
Formáty multimediálnych súborov (10 zázn.)
97.
Úzkosť, tréma a strach ţiakov na vyučovaní a ich prekonávanie (17 zázn.)
98.
Projekt tvorivej dramatiky v práci v predškolskom zariadení (19 zázn.)
99.
Anton Točík a archeologický výskum Slovenska (22 zázn.)
100. Riadenie kvality v podmienkach agropotravinárskeho subjektu (21 zázn.)
57.
58.

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

Ekonomicko-právne aspekty reklamy v agropotravinárskom sektore (24 zázn.)
Činitele ovplyvňujúce utváranie optimálnej klímy v učebnej skupine (15 zázn.)
Vplyv multimediálnych prostriedkov na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho
procesu (19 zázn.)
Kvet trnky (6 zázn.)
Stres a jeho vplyv na duševné zdravie (17 zázn.)
Učebné pomôcky – význam, všeobecná charakteristika (12 zázn.)
Hmotná núdza ako súčasť sociálneho zabezpečenia (19 zázn.)
Komletná ošetrovateľská starostlivosť u pacienta s nádorovou bolesťou (23 zázn.)
Dejiny Rómov, dejiny Bosny a Hercegoviny a charakteristika Islamu (17 zázn.)
Hravé činnosti v podmienkach materskej školy (15 zázn.)
Návrh a vyhotovenie učebnej pomôcky k učivu „Poslušnosť sluţobného psa“ (9
zázn.)
Osobnostné črty učiteľa (17 zázn.)
Tradícia verzus súčasnosť v odeve (14 zázn.)
Efektívna komunikácia – prejav zrelej osobnosti (18 zázn.)
Kvalita jedincov s detskou mozgovou obrnou (16 zázn.)
Ústne a písomné hodnotenie ţiakov z pozície učiteľa (29 zázn.)
Prejavy násilia a agresie ţiakov ZŠ a SŠ voči pedagógom a ich prevencia (11
zázn.)
Problematika odborného vzdelávania v krajinách Európskej únie (33 zázn.)
Úloha empatie vo vzťahu k deťom (20 zázn.)
Analýza kapitálovej štruktúry (27 zázn.)
Podnik a podnikanie v trhovej ekonomike (23 zázn.)
Formovanie komunikačných kompetencií súčasnej školy (41 zázn.)
Obsahové látky v druhu Prunus spinosa (35 zázn.)
Duševné poruchy v dnešnom modernom svete (13 zázn.)
Rodina a jej vplyv na vývoj človeka (19 zázn.)
Prvopočiatky účtovníctva (13 zázn.)
Miera nezamestnanosti v regióne (38 zázn.)
Prevencia drogových závislostí na stredných školách (21 zázn.)
Depresia ako civilizačná choroba (22 zázn.)
Plánovanie práce učiteľa (27 zázn.)
Správanie človeka a zvládanie záťaţe v náročných ţivotných situáciách (16 zázn.)
Príčiny strachu detí zo školy (15 zázn.)
Úloha sociálneho pracovníka na oddelení sociálno-právnej ochrany a kurately detí
(26 zázn.)
Moţnosti rozvoja grafomotoriky u detí predškolského veku (17 zázn.)
Rodinné prostredie a jeho vplyv na vývin osobnosti dieťaťa (19 zázn.)
Kultúra regiónu Orava (30 zázn.)
Didaktické materiálové prostriedky v odbornom predmete (14 zázn.)
Domáca príprava ţiaka (17 zázn.)
Opravné prostriedky v správnom konaní (19 zázn.)
Asertivita v komunikácii (31 zázn.)
Vzťahy medzi EÚ a svetovou ekonomikou (22 zázn.)
Vplyv vstupu Slovenska do EÚ na nezamestnanosť (20 zázn.)
Právne formy podnikania v SR (19 zázn.)
Rozbor výkonnosti vybranej firmy (19 zázn.)
Systém a účel trestov a ich efektívnosť v spoločenskej praxi (27 zázn.)
Hodnotová orientácia vo vzťahu k voľnému času (21 zázn.)

147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
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157.
158.
159.
160.
161.
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163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

Sexuálne zneuţívanie dieťaťa v rodine a jeho dôsledky (17 zázn.)
Vplyv rozvodu na predstavy dieťaťa o rodine (30 zázn.)
Zhodnotenie plánovania v podniku a vyuţívanie internetu v podniku (23 zázn.)
Sociálna práca so zanedbávaným dieťaťom v dysfunkčnej rodine (25 zázn.)
Učenie nadaných detí (21 zázn.)
Dominik Tatarka (34 zázn.)
Šikanovanie ţiakov na školách (24 zázn.)
Slovenská próza po roku 1945 (11 zázn.)
Ivan Gall (11 zázn.)
Literárna moderna - charakteristika (11 zázn.)
Slovensko-maďarské vzťahy v 20. storočí (22 zázn.)
Kvalita ţivota dialyzovaného pacienta (19 zázn.)
Miera nezamestnanosti v regióne a moţnosti jej zniţovania (38 zázn.)
Analýza stravovacích zvyklostí detí školského veku vo vzťahu k nadváhe a obezite
(25 zázn.)
Dopravná výchova ako súčasť technického vzdelávania (28 zázn.)
Idea deľby moci u Johna Locka (12 zázn.)
Šahy – dejiny, kultúra a prírodné pamiatky (56 zázn.)
Filozofia Ch. L. Montesquie (5 zázn.)
Levice – dejiny, kultúra (46 zázn.)
Ekonomická analýza všeobecne (18 zázn.)
Ekonomická analýza vo verejnej správe (16 zázn.)
Vplyv miestnych daní na hospodárenie miest a obcí (29 zázn.)
Maďarovská kultúra (16 zázn.)
Aktuálne aspekty uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní v oblasti
samosprávy (18 zázn.)
Vychovávateľ ako jeden z činiteľov formovania hodnotovej orientácie ţiaka (21
zázn.)
Progresívne spôsoby výroby práškovou metalurgiou (10 zázn.)
Rýchlorezná a nástrojová oceľ (15 zázn.)
Stres – zvládanie záťaţových situácií (17 zázn.)
IKT a psychologické aspekty ich vyuţitia (24 zázn.)
Problematika plagiátorstva v študentskom prostredí (13 zázn.)
Pracovnoprávne vzťahy v Slovenskej republike (22 zázn.)
Zdravotná sestra a spirituálne potreby pacientov (19 zázn.)
Voľný čas stredoškolskej mládeţe a jeho vyuţitie (21 zázn.)
Osobnosť – skupina a jej význam pri formovaní osobnosti (19 zázn.)
Interpersonálne a intrapersonálne konflikty vo vzťahu (19 zázn.)
Vyuţitie IKT na stredných školách (22 zázn.)
Výchova ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu (20 zázn.)
Príčiny nezamestnanosti absolventov vysokých škôl ( 23 zázn.)
Finančné poradenstvo (23 zázn.)
Vzdelávanie nadaných detí (16 zázn.)
Zabezpečenie počítača (28 zázn.)
Celoţivotné vzdelávanie vo verejne správe (29 zázn.)

V roku 2008 kniţnica začala so zhromaţďovaním materiálov k pripravovanej
bibliografii Ľudové zvyky a obyčaje, ktoré bude pokračovať aj v nasledujúcom období,
pokiaľ nezhromaţdí dostatok vhodných dokumentov na vydanie.

IV. Metodická a poradenská činnosť
4. 1 Koordinácia a kooperácia činnosti kniţníc v regióne
Koncom roku 2007 kniţnica personálne posilnila Oddelenie akvizície a metodiky
a z toho dôvodu v roku 2008 mohla poskytovať metodickú pomoc a usmernenie kniţniciam
v okrese nielen na základe poţiadaviek starostov obcí regiónu, príp. knihovníkov obecných
kniţníc. TK uskutočnila 19 (+8) metodických návštev, čo je oproti plánu o 21 menej. Väčšinu
metodických návštev uskutočnila TK v 1. polroku, pretoţe od septembra sa kniţnica
intenzívne pripravovala na prechod na nový kniţničný program. Čoraz menej je potrebné
kniţnice osobne navštevovať, pretoţe stále viac obecných kniţníc a úradov vyuţíva najmä
elektronické a telefonické formy komunikácie.
Formy metodickej činnosti
Plán metodických návštev
Počet metodických návštev
Plán metodických konzultácií
Počet metodických konzultáciií

2008

2007

40
19
170
175

40
11
120
174

Na území regiónu TK koordinovala činnosť 91 kniţníc a 4 pobočiek a uţšie
spolupracovala s 20 obecnými kniţnicami. Počet kniţníc v metodickej pôsobnosti TK bol
rovnaký ako v roku 2007, rovnaký bol aj počet spolupracujúcich kniţníc. V regióne pracuje:
 1 regionálna kniţnica s 1 pobočkou
 3 mestské kniţnice s 2 pobočkami
 9 obecných profesionalizovaných kniţníc (-1) s 1 pobočkou
 78 obecných neprofesionalizovaných kniţníc (+1)
V roku 2008 sa zníţil počet profesionalizovaných kniţníc na 9 (-1) s 1 pobočkou
obmedzením pracovného úväzku v Ock v Tupej na 0,5. Tým sa zvýšil počet obecných
neprofesionalizovaných kniţníc na 78 (+1).
V tomto roku poskytovali internetové sluţby verejnosti uţ v 11 kniţniciach nášho
regiónu.
Metodicko-poradenskú činnosť kniţnica zamerala hlavne na:
 zabezpečenie kompletného servisu knihovníkom v regióne prostredníctvom webovej
stránky TK
 prenos aktuálnych informácií
 zverejnenie vzorových tlačív a aktualít na webovej stránke TK
 pomoc pri novom spôsobe vyplňovania Ročných výkazov o kniţnici
 pomoc pri vypracovaní grantov
 riešenie aktuálnych problémov obecných kniţníc
 doplňovanie KF
 uplatňovanie nových legislatívnych dokumentov v kniţničnej praxi
 uzatváranie dohôd o spolupráci
 zavádzanie automatizovaných kniţnično-informačných systémov
V roku 2008 TK zaznamenala:
 personálne zmeny v 5 Ock – Turá, Bátovce, Sazdice, Horné Turovce a Zbrojníky

 priestorové zmeny v 1 Ock – Bátovce (kniţnica bola presťahovaná do vhodnejších
priestorov ZŠ)
Veľkú pomôcku pre knihovníkov pripravila kniţnica prostredníctvom svojej webovej
stránky uţ v roku 2007, ktorú v tomto roku dopĺňala a pravidelne aktualizovala. Kniţnica
prostredníctvom webu zverejnenila všetky základné vzorové dokumenty, mnoţstvo
potrebných materiálov, tlačív a aktuálnych informácií pre knihovníkov a zásadne tým zmenila
spôsob a periodicitu komunikácie s knihovníkmi. Nakoľko väčšina obecných kniţníc uţ má
prístup k internetu (aj prostredníctvom OcÚ), pracovníci kniţníc získavajú všetko potrebné
priamo z webovej stránky kniţnice. Kniţnica pravidelne informovala starostov obcí aj
knihovníkov o aktualitách aj prostredníctvom e-mailov o termínoch podávania ţiadostí do
grantových programov a pod. Napriek menšiemu počtu metodických návštev v porovnaní
s predchádzajúcimi obdobiami je kniţnica v pravidelnejšom kontakte s knihovníkmi
obecných kniţníc ako predtým a operatívnejšie rieši vzniknuté problémy. Dôkazom toho je aj
vysoký počet telefonických, osobných, ale aj elektronických konzultácií.
V roku 2008 TK uzavrela s obecnými úradmi rovnako ako v predchádzajúcom roku 20
dohôd o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecných kniţníc. V rámci koordinovaného
doplňovania zabezpečila TK nákup a spracovanie kn. j. pre 6 (-3) obecných kniţníc v počte
189 kn. j. v hodnote 26 802,60 Sk. Obecné kniţnice vybavené kniţničným softvérom sú na
rozdiel od predchádzajúceho obdobia samostatnejšie nielen v nakupovaní, ale aj spracovávaní
KF. V tomto roku poţadovali katalogizáciu uţ iba 2 (-4) kniţnice.
Do grantového systému MK SR sa v tomto roku okrem TK zapojilo 9 (-1) kniţníc.
Do podprogramu 2.1 Kniţnice a kniţničná činnosť sa prihlásilo 7 (+1) kniţníc. Úspešné boli
projekty Ock Farná a Ock Hronské Kľačany. Do programu 2.5 Akvizícia vo fondových
inštitúciách – kniţnice sa prihlásilo 9 (+2) kniţníc, z ktorých bola úspešná okrem našej
kniţnice MsK Pukanec.
V tomto roku TK poskytla odbornú pomoc aj knihovníkom školských kniţníc.
Kniţnica pomáhala pri spustení programu PROFLIB v ZŠ sv. Vincenta a programu
CLAVIUS v Zdruţenej strednej škole na ulici sv. Michala.
Zo všetkých výkazov, ktoré knihovníci poslali do TK bolo len 39 správne vyplnených.
51 nesprávne vyplnených výkazov musela metodička prácne ručne nahrávať do databázy MK
SR.
Výsledky činnosti verejných kniţníc v regióne za rok 2007 spracovala TK
v Dokumentácii 2007.

4.2 Rozborová, analytická a prieskumová činnosť
V roku 2008 TK vypracovala Vyhodnotenie činnosti za rok 2007, Vyhodnotenie
činnosti za 1. polrok 2008 a analýzu činnosti verejných kniţníc v regióne Dokumentácia
2007.

4.3 Ďalšie vzdelávanie kniţničných pracovníkov
V roku 2008 kniţnica pripravila pre knihovníkov obecných kniţníc ako učebnú
pomôcku vo forme prezentácie „Základný knihovnícky kurz pre začínajúcich knihovníkov“,
ktorú prezentovala dvakrát.
V rámci odborného vzdelávania TK v roku 2008 uskutočnila:
 knihovnícke vzdelávanie pre pracovníkov obecných kniţníc so zameraním na
vyplňovanie štatistických výkazov za rok 2007 (10.1.2008)
 školenie pre začínajúcich knihovníkov – 2 knihovníčky (8.7.2008)

 školenie pre začínajúcich knihovníkov – 8 knihovníkov (26.11.2008)
Pracovníci TK sa zúčastnili týchto odborných podujatí:
-

Výpoţičky a MVS v systéme Virtua – odborný seminár a pracovná porada – v SNK v
Martine (marec)
Prezentácia novej budovy CVTI – v CVTI v Bratislave (apríl)
KIS MASK – odborné školenie – v kniţnici Karola Kmeťka v Nitre (apríl)
KIS 3G Virtua a KIS MASK – celoslovenský odborný seminár - v ŠVK Banská
Bystrica (apríl)
Konkurencieschopný štát s konkurencieschopnými knihovníkmi – slávnostná
konferencia v Parlamente v Budapešti (máj)
Virtua v praxi regionálnych kniţníc – odborný seminár – v Kniţnici Antona Bernoláka
v Nových Zámkoch (máj)
Komunitná kniţnica – medzinárodný odborný seminár – v Podtatranskej kniţnici
v Poprade (jún)
The New Library – workshop o inováciách – v Univerzitnej kniţnici v Bratislave (jún)
Prezentáciu KIS Proflib – prezentácia Ing. Pavly Stančíkovej – v TK v Leviciach (júl)
KIS DAWINCI – prezentácia Ing. Jána Grmana – v KK K. Kmeťka v Nitre (júl)
Meranie výkonov a benchmarking v kniţniciach – medzinárodná konferencia –
v CVTI v Bratislave (september)
Exkurzia knihovníkov Krajskej pobočky SSK do Masarykovy veřejné knihovny –
Vsetín (september)
Školenie pracovníkov v programe DAWINCI – v TK v Leviciach (september –
október)
Len čítať z pier nestačí – odborný seminár zameraný na prácu so sluchovo
znevýhodnenými pouţívateľmi v Novohradskej kniţnici v Lučenci (október)
Exkurzia do kniţnice v Dunaharasti – podujatie v rámci spolupráce s Katona Lajos
Városi Könyvtár vo Váci (október)
Knihovnícke minimum CVTI SR – odborný knihovnícky kurz – v CVTI v Bratislave
(október-november)
Knihovník, kniţnica a vzdelávanie – odborný seminár – v SNK v Martine (december)
účasť na odborných poradách knihovníkov a ekonomických pracovníkov

4.4 Príprava a spracovanie koncepčných programov, programov
rozvoja kniţníc
V roku 2008 TK vypracovala Plán činnosti na rok 2008 a v priebehu roka predkladala
a tieţ pripomienkovala podľa potreby materiály, týkajúce sa odbornej činnosti kniţníc.
Kniţnica v tomto roku vypracovala aj podklady pre SNK v Martine k stretnutiu zástupcov
kniţníc so zástupcami ZMOS.

4.5 Edičná a publikačná činnosť
4.5.1 Edičná činnosť
1. Tomusová, Katarína: Dokumentácia 2007. Vyhodnotenie činnosti verejných kniţníc v
okrese Levice podľa hlavných ukazovateľov činnosti za rok 2007. Levice, Tekovská
kniţnica 2008. 9 s.

2. Holubcová, Jana: Vyhodnotenie činnosti za rok 2007. Levice, Tekovská kniţnica 2008.
33 s.
3. Holubcová, Jana: Vyhodnotenie činnosti za 1. polrok 2008. Levice, Tekovská kniţnica
2008. 26 s.
4. Holubcová, Jana: Plán činnosti Tekovskej kniţnice v Leviciach na rok 2008. 9 s.
4.5.2 Publikačná činnosť
1. Obzretie sa za Týţdňom slovenských kniţníc/ Eva Bajanová. – In: Pohronie. – Roč. 63, č.
11 (2008), s. 4.
2. 24-hodinový rozprávkový maratón v kniţnici/ Vlasta Kollárová. – Fotogr. In: Prima. –
Roč. 16, č. 15 (2008), s. 4.
3. Hovorili o sebe/ Eva Bajanová. – Fotogr. In: My. Týţdeň na Pohroní. – Roč. č. 17/5, č. 48
(2008), s. 14.
Okrem uvedených edičných titulov pripravila TK v rámci propagácie kniţničných sluţieb:
- diplomy k vyhodnoteniu súťaţe Čítam, čítaš, čítame
- propagáciu podujatí tlačenými letákmi a pozvánkami v rámci Týţdňa slovenských
kniţníc, ako aj ďalších kniţničných podujatí aj v regionálnych médiách
- zverejňovanie a propagáciu podujatí na wwwj stránke a knihovníckom portáli INFOLIB

V. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie
Stav automatizácie TK v roku 2008 napriek očakávaniam dynamického rozvoja
v prvom polroku bolo moţné označiť za stagnáciu. Viac neţ rok sa kniţnica intenzívne
pripravovala na prechod na nový kniţničný program KIS 3G. Napriek tomu, ţe kniţnica
splnila všetky poţiadavky Slovenskej národnej kniţnice na plynulý prechod na nový program
– príprava konverzie dát a ich vyexportovanie, preškolenie všetkých pracovníkov kniţnice
(školenie, skúšky, certifikácia), SNK nedokázala prekonvertovať našu databázu. V programe
Virtua začala kniţnica spracovávať iba článkovú produkciu. V priebehu troch mesiacov od
rozhodnutia vedenia kniţnice o prechode na kniţničný softvér DAWINCI, kniţnica spustila
v novembri ostrú prevádzku v novom programe.
Všetky činnosti kniţnice sú plne automatizované. Kniţnica má automatizovaným
spôsobom spracované takmer všetky kniţničné jednotky (s výnimkou cca. 300 záznamov) zo
všetkých čiastkových prírastkových zoznamov, čím dosiahla úplné automatizované
spracovanie kniţničného fondu.
Hoci sa kniţnica nachádza v troch od seba vzdialených objektoch, všetky budovy má
prepojené prostredníctvom mikrovlnnej siete. Kniţnica má zabezpečený prístup k internetu
garantovanou rýchlosťou 4 000 kb/s bez agregácie. Od r. 2007 poskytuje kniţnica
automatizované KIS aj na pobočke Vinohrady. Od novembra 2008 začala kniţnica
poskytovať on-line sluţby pouţívateľom aj na pobočke.
Všetky oddelenia odboru sluţieb TK poskytujú internetové sluţby pre verejnosť, ktoré
od roku 1998 prešli dynamickým vývojom. Od roku 2007 kniţnica rozšírila počet PC pre
verejnosť na 14 ks bezplatne vďaka projektu "Informatizácia knižníc - Verejný internet
v knižniciach Slovenskej republiky" ( 8 PC).
Prevádzku a beţnú údrţbu výpočtovej techniky zabezpečuje správca siete, iba
v prípade väčších porúch, prípadne potrebnej výmeny súčiastok kniţnica vyuţíva sluţby
servisu výpočtovej techniky.
V roku 2008 získala TK technické vybavenie v hodnote viac neţ 750.000,- Sk, ktoré
obstaral NSK a okrem toho doplnila ďalšie technické vybavenie aj zo svojich prostriedkov.

TK má k dispozícii 30 ks PC (+5) – 5 ks PC CPU Intel Core 2 Duo, 11 ks PC AMD
(z toho 1 ks server, ktorým sú sieťovo prepojené všetky 3 budovy), 13 ks PC Intel Celeron
a 1 ks PC 386. Pouţívateľom kniţnice slúţi 14 PC (z nich 8 je majetkom SNK), na ktorých
poskytuje verejnosti internetové sluţby a sluţby on-line katalógu. Okrem toho má kniţnica 1
nový notebook Travelmate. Kniţnica má k dispozícii 18 (+7) ks laserových lačiarní (z nich
1 je majetok OZ a 1 je majetkom SNK, z toho 3 (+2) farebné tlačiarne, (jedna z nich je
multifunkčným zariadením s telefónom a faxom), 7 ks ihličkových tlačiarní a jednu
atramentovú tlačiareň. Okrem toho má kniţnica 3 (+1) skenery, 6 (+1) kopírovacích
zariadení (z ktorých jedno je farebné a jedno je multifunkčným zariadením s tlačiarňou)
digitálnu videokameru a multimediálny projektor, ktorý vyuţíva kniţnica na prezentáciu
sluţieb a na realizáciu odborných podujatí.
Oddelenie literatúry pre deti je vybavené výpočtovou technikou, novým
multimediálnym projektorom (ktorý je majetkom OZ Hlas kniţnice), rádiomagnetofónom
s CD prehrávačom a TV prijímačom. Okrem toho je v tomto oddelení k dispozícii
videorekordér. Oddelenie poskytuje internetové sluţby pouţívateľskej verejnosti na 3 PC s 1
laserovou tlačiarňou, ktorá je majetkom OZ. Na sluţobné účely majú pracovníci k dispozícii
3 PC (+1) s 3 laserovými tlačiarňami (z nich 2 farebné) a 1 ihličkovú tlačiareň. Aj 1
kopírovacie zariadenie v tomto oddelení je majetkom OZ. V tomto roku doplnila kniţnica
vybavenie oddelenia o mikrosystém Sony.
Hudobný kabinet je vybavený výpočtovou technikou a TV prijímačom z roku 1999,
zastaraným audiomodulom, dvomi hi-fi veţami a DVD rekordérom. Servis a údrţbu
zariadení realizuje kniţnica prostredníctvom servisných pracovísk v Leviciach. Zo Slovenskej
kniţnice pre nevidiacich v Levoči má kniţnica PLEXTALK, ktorý umoţňuje nevidiacim
a slabozrakým pouţívateľom hlasné čítanie CD-romu priamo v kniţnici, prípadne po jeho
vypoţičaní aj doma. Na sluţobné účely majú pracovníci k dispozícii 1 PC s 1 laserovou a 1
ihličkovou tlačiarňou. V tomto roku doplnila kniţnica vybavenie kabinetu o gramofón
Smarton s USB výstupom a o 1 PC a softvér pre nevidiacich a slabozrakých pouţívateľov
JAWS a MAGIC.
Oddelenie beletrie je zároveň centrom poskytovania kniţnično-informačných sluţieb
pre telesne postihnutých. Prostredníctvom tohto oddelenia kniţnica zabezpečuje komplexné
sluţby pre znevýhodnených pouţívateľov. Oddelenie je vybavené výpočtovou technikou,
kopírovacím zariadením, ktoré je majetkom OZ a rádiomagnetofónom s CD prehrávačom.
Oddelenie poskytuje internetové sluţby pouţívateľskej verejnosti na 3 PC s 1 laserovou
tlačiarňou, na sluţobné účely má k dispozícii 2 PC s 1 laserovú tlačiareň.
Oddelenie odbornej literatúry je vybavené kopírovacím zariadením, skenerom,
multimediálnym projektorom s prenosným plátnom a rádiomagnetofónom s CD prehrávačom.
Oddelenie poskytuje internetové sluţby pouţívateľskej verejnosti na 8 PC a 1 laserovej
tlačiarni, ktoré sú kniţnici prepoţičané zo Slovenskej národnej kniţnice. Na sluţobné účely
majú pracovníci k dispozícii 4 (+1) PC s 3 (+1) laserovými tlačiarňami a 1 ihličkovou
tlačiarňou. V tomto roku kniţnica doplnila vybavenie oddelenia o 1 PC, 1 notebook a 1
laserovú tlačiareň.
Pobočka Vinohrady je vybavená 1 PC na sluţobné účely a internetom s 1 laserovou
a 1 ihličkovou tlačiarňou. Pobočka je vybavená aj rádiomagnetofónom s CD prehrávačom.
Oddelenie bibliografie a informácií je vybavené 2 (+1) PC s 2 (+1) laserovými
tlačiarňami (z toho 1 farebná). Oddelenie je ďalej vybavené 1 kopírovacím zariadením, 2
skenermi (+1), fotoaparátom a novou videokamerou. V tomto roku kniţnica doplnila
vybavenie oddelenia o digitálnu videokameru, skener a stroj na hrebeňovú väzbu.
Oddelenie akvizície a metodiky je vybavené 2 PC s 1 laserovou a 1 ihličkovou
tlačiarňou.

Ekonomické oddelenie je vybavené 2 PC (+1) a 1 (+1) laserovou tlačiarňou. V tomto
roku kniţnica doplnila vybavenie oddelenia o 1 PC a 1 laserovú tlačiareň.
Riaditeľstvo je vybavené 2 PC s 2 laserovými tlačiarňami, z ktorých 1 je
multifunkčným zariadením (telefón a fax).

VI. Priestorové podmienky, výstavba, rekonštrukcia
Celková plocha knižnice
Celková plocha knižnice
Výpoţíčné miesta, študovne, čitárne
Depozitár
Pobočka
Neverejné priestory

Pomer voľného a viazaného výberu:

2008

2007

1298, 60 m²
812,81 m²
45,60 m²
77,50 m²
362,69 m²

1298, 60 m²
812,81 m²
45,60 m²
77,50 m²
362,69 m²

90:10%

V roku 2008 dostala kniţnica po prvýkrát pridelené kapitálové výdavky na riešenie
priestorových problémov kniţnice. Kniţnica dostala schválenú sumu 8.616.000,- Sk na 1.
etapu riešenia priestorových problémov. V priestorových podmienkach TK však v roku 2008
nenastali ţiadne zmeny. V najbliţšom období bude potrebné doriešiť definitívne umiestnenie
kniţnice, pretoţe v roku 2009 by kniţnica mala opustiť prenajaté priestory DK Druţba,
v ktorom má kniţnica umiestnené jedno zo svojich oddelení.
TK sa nachádza v troch od seba navzájom vzdialených budovách. V dvoch budovách
je kniţnica v podnájme, v jednej budove je správcom majetku Nitrianskeho samosprávneho
kraja. V budove v správe kniţnice sa nachádza oddelenie beletrie a centrum kniţničnoinformačných sluţieb pre telesne postihnutých, pretoţe budova je kompletne debarierizovaná.
V tejto budove však vlhnú steny a je v nej poškodená dlaţba. Tento havarijný stav trvá uţ od
povodní na jar v roku 2000 a kniţnici sa zatiaľ nepodarilo odstrániť tento váţny problém.
Oddelenie literatúry pre deti je umiestnené v budove CK Junior a vstup do oddelenia
je bezbariérový, zabezpečený nájazdovou rampou. V tej istej budove na 4. poschodí je
umiestnené oddelenie bibliografie, informácií a automatizácie a hudobný kabinet, odbor
sluţieb, oddelenie akvizície a metodiky, ekonomické oddelenie a riaditeľstvo. Všetky tieto
oddelenia sú prístupné výťahom. Vo všetkých oddeleniach a kanceláriách na poschodí počas
horúcich letných dní vystupuje teplota vysoko nad 30 °C, niekedy dosahuje aţ 40 °C, pretoţe
v týchto priestoroch nie je klimatizácia. Tieto priestory sú pre pracovníkov a návštevníkov
hygienicky nevyhovujúce a neúnosné v posledných rokoch takmer polovicu roka.
Oddelenie odbornej literatúry sa nachádza v budove DK Druţba na 2. poschodí bez
výťahu a bez akejkoľvek moţnosti odstránenia bariér. Poloha a celkový vzhľad tohto
oddelenia nezodpovedá základným hygienickým, bezpečnostným, ani estetickým
poţiadavkám. Aj v tomto oddelení teplota v letných mesiacoch dosahuje aţ 40°C.
Dlhodobým problémom je tieţ netesnosť okien a strechy a s tým spojené zatekanie do
priestorov oddelenia v čase väčších daţďov. Naopak v zimnom období klesá teplota v tomto
oddelení výrazne pod 17°C. V oddelení je nevyhovujúca podlaha v podobe zastaraného
a poškodeného linolea. Hygienická maľovka v tomto oddelení nebola vykonaná od roku 1974,
kedy sa kniţnica do týchto priestorov nasťahovala.
Priestorové problémy TK sa komplexne vyriešia jedine presťahovaním kniţnice do
nových priestorov v širšom centre mesta, ktoré by spĺňali kritériá modernej kultúrnej
inštitúcie. To však kniţnica nedokáţe zabezpečiť bez pochopenia a pomoci zriaďovateľa. Aj
v roku 2008 kniţnica pripravila mnoţstvo podkladov s analýzou súčasného stavu a návrhom
riešenia priestorovej situácie, s ktorými oboznámila Úrad NSK, Odbor školstva, mládeţe,

športu a kultúry, Odbor majetku a podnikateľských aktivít, ako aj Komisiu kultúry. Vedenie
kniţnice
absolvovalo
mnoho
neoficiálnych
i oficiálnych
jednaní
s firmami,
projektantmi, pracovníkmi MsÚ a pod. Nakoľko v tomto roku nedošlo k zásadnému
vyriešeniu priestorových problémov, kniţnica musela vrátiť finančné prostriedky NSK.
Od čias, kedy pred 82 rokmi vznikla na území mesta Levice prvá slovenská
kniţnica, kniţnica ešte nikdy nemala svoju vlastnú účelovú budovu!

VII. Personálna oblasť
V personálnej oblasti kniţnica v roku 2008 zníţila celkový počet pracovníkov o 1
neodborného pracovníka na 25 (-1).
V kniţnici sa v roku 2008 uskutočnilo niekoľko personálnych zmien. K 11.7.2008
kniţnica ukončila pracovný pomer s dlhoročným knihovníkom z dôvodu úmrtia a k 15.9.2008
ukončila pracovný pomer dohodou jedna neodborná pracovníčka. K 1.10.2008 nastúpila nová
odborná pracovníčka. Prepočítaný stav pracovníkov sa zníţil na 25,5 (- 0,25) úväzku.
Stav pracovníkov

2008

2007

Počet pracovníkov
Prepočítaný počet pracovníkov

25
25,5

26
25,75

Priemerná mzda v roku 2008 bola 16.993,46 Sk (+1.125,47 Sk).
Kvalifikačná štruktúra pracovníkov

2008

2007

Počet pracovníkov

25

26

Počet odborníkov-knihovníkov

21

21

Z toho počet VŠ
Z toho počet SŠ
Počet ostatných pracovníkov

4
17
4

4
17
5

4

5

Z toho počet SŠ

Priemerný vek odborných pracovníkov k 31.12.2008 bol 44,86 (-0,43) rokov.
Priemerný vek všetkých pracovníkov k 31.12.2008 bol 45,64 rokov.

VIII. Finančné zabezpečenie (Príl. č. 2)
Rozpočet
Pôvodný rozpočet
Upravený rozpočet

2008

2007

8.986.000,- Sk
9.528.000,- Sk

8.435.000,- Sk
8.715.000,- Sk

V roku 2008 mala kniţnica pôvodný rozpočet navýšený o sumu 250.000,- Sk na
odbornú činnosť, o 130.000,-Sk na projekt doplňovania KF z MK SR, o 75.000,- Sk na
poistenie majetku, o 67.000,- Sk na kultúrne poukazy a o 20.000,- Sk na zvýšenie vlastných
príjmov.
Dotácia
Pôvodná dotácia
Upravená dotácia

2008

2007

8.386.000,- Sk
8.711.000,- Sk

7.735.000,- Sk
8.015.000,- Sk

Pôvodný rozpis dotácie od zriaďovateľa vo výške 8.386.000,- Sk (+ ) bol upravený
zastupiteľstvom NSK vo výške 250.000,- Sk na odbornú činnosť a o 75.000,- Sk na poistenie
majetku. Oproti predchádzajúcemu roku bola celková dotácia vyššia o 696.000,- Sk.
Nákup KF

2008

2007

Plán nákupu KF
Skutočnosť

480.000,00 Sk
607.045,50 Sk

600.000,00 Sk
404.697,50 Sk

Z toho nákup kníh
Z toho nákup periodík

534.810,40 Sk
72.235,10 Sk

319.217,50 Sk
85.480,00 Sk

V roku 2008 kniţnica vynaloţila na doplňovanie KF spolu 607.045,50 Sk, čo je
o 202.348,- Sk väčší objem finančných prostriedkov ako v predchádzajúcom roku. V tomto
roku kniţnica získala grant na doplňovanie KF z grantového systému MK SR vo výške
130.000,- Sk, ktorý čerpala v 2. polroku. Z celkového objemu finančných prostriedkov
kniţnica kúpila periodiká v sume 72.235,10 Sk a knihy a ostatné dokumenty v sume
534.810,40 Sk.
Na doplňovanie KF pouţila kniţnica finančné prostriedky určené na odbornú činnosť
vo výške 250.000,- Sk, z grantového programu vo výške 130.000,- Sk, z kultúrnych poukazov
vo výške 66.000,-Sk a rozdiel vo výške 161.045,50 Sk vykryla z vlastných zdrojov.
Kapitálové výdavky
Kniţnica pôvodne dostala kapitálový rozpočet na rok 2008 vo výške 121.000,- Sk na
spolufinancovanie projektu EÚ na elektronickú ochranu KF, ktorý sa nerealizoval. Kapitálový
rozpočet bol neskôr zvýšený o ďalšie účelové prostriedky vo výške 9.387.000,- Sk, z toho
8.616.000,- Sk na:
- kniţnica ako komunitné, informačné a vzdelávacie centrum regiónu
a 771.000,- Sk na technické vybavenie:
- kompletná PC zostava
5 ks
- notebook
1 ks
- farebné kopírovacie zariadenie 1 ks
- skener
1 ks
- digitálna videokamera
1 ks
- softvér JAWS pre nevidiacich 1 ks
- farebná tlačiareň
1 ks
V 2. polroku bol kapitálový rozpočet na technické vybavenie kniţnice zníţený
o 771.000,- Sk, pretoţe vybavenie obstaral VÚC a zvyšné kapitálové prostriedky na budovu
kniţnica nečerpala.

IX. Granty, nadácie, sponzorské príspevky
V roku 2008 sa kniţnica obrátila so ţiadosťami o sponzorské príspevky a granty na
podnikateľské subjekty, spoločnosti, inštitúcie i jednotlivcov. Kniţnica vypracovala 2
samostatné projekty na skvalitnenie kniţničnej práce. Projekt „Digitalizácia klasických
zvukových a audiovizuálnych dokumentov“ s celkovým objemom finančných prostriedkov
vo výške 97.200,- Sk prihlásila kniţnica do grantového programu MK SR podprogramu 2.1,
pričom však nebol finančne podporený. Podporený bol projekt „Nové knihy čitateľom“

s objemom 300.000,- Sk, ktorý kniţnica prihlásila do podprogramu 2.5. Tento projekt bol
podporený sumou 130.000,- Sk.
Z Občianskeho zdruţenia Hlas kniţnice získala kniţnica v tomto roku technickú aj
materiálovú podporu v hodnote 44.275,- Sk. OZ Hlas kniţnice darovalo kniţnici knihy,
predplatilo detský časopis a prepoţičalo 2 kopírovacie zariadenia s kancelárskym papierom,
z toho 1 je multifunkčným zariadením so skenerom.
Kniţnica tieţ získala ďalšie drobné sponzorstvo v podobe občerstvenia, drobných
reklamných predmetov a cien pre deti do súťaţe a na Noc v kniţnici s Andersenom.

X. Kniţnice a spolková činnosť
TK je od roku 2000 členom medzinárodnej organizácie kniţníc Unesco Network of
Associated Libraries – UNAL.
Kniţnica je kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej
asociácie kniţníc. Kniţnica je aj členom Slovenskej národnej skupiny Medzinárodného
zdruţenia hudobných kniţníc, archívov a dokumentačných stredísk (IAML). Pracovníci
kniţnice sa zúčastňovali všetkých podujatí, organizovaných obidvomi profesnými
organizáciami.
TK sa tieţ aktívne zapájala do činnosti Krajskej pobočky SSK v Nitre, v ktorej má
kniţnica zastúpenie vo výbore. Deviati pracovníci kniţnice sa zúčastnili exkurzie do
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.
.

XI. Medzinárodná kniţničná spolupráca
V roku 2008 sa v rámci cezhraničnej spolupráce na základe podpísanej dohody medzi
NSK a maďarskou ţupou Komárom-Esztergom neuskutočnilo ţiadne spoločné podujatie. Dve
pracovníčky našej kniţnice sa zúčastnili Exkurzie do kniţnice v Dunaharasti. Táto exkurzia
sa uskutočnila na základe spolupráce našej kniţnice s kniţnicami Pesti Megye na pozvanie
Katona Lajos Városi Könyvtár vo Váci.

Mgr. Jana Holubcová, v. r.
riaditeľka Tekovskej kniţnice v Leviciach

V Leviciach, 31.1.2008

Príloha č.1
PREHĽAD UKAZOVATEĽOV ZA ROK 2008
V POROVNANÍ S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM
UKAZOVATEĽ
STAV KNIŢNIČNÝCH

Merná

Skutočnosť

Plán

Skutočnosť

jednotka

2007

2008

2008

kn.j.

FONDOV

"

113 025

z toho - odborná literatúra

"

40 762

41 299

- beletria

"

46 405

46 293

- odborná literatúra pre deti

"

5 984

6 767

- beletria pre deti

"

19 874

21 291

"

5 207

5 171

Počet kn.j. na 1-ho obyvateľa

"

3,14

3,24

Počet kn.j. na 1-ho pouţívateľa

"

17,98

18,56

index

2,79

2,48

104

92

115

104

kn.j.

2 092

3 522

"

1 861

1 066

Sk

11,24

17,03

osoby

6 286

6 250

6 231

z toho - do 15 rokov

"

2 488

2 470

2 430

% registrovaných pouţívateľov

"

z počtu obyvateľov

"

17,46

počet návštevníkov

"

83 053

"

10 831

17 189

"

9 527

17 303

z toho - ostatné dokumenty

Index obratu KF
Počet titulov odoberaných periodík
Počet exemplárov odoberaných
periodík
Prírastky KF spolu
Úbytky KF spolu
Sk na 1-ho obyvateľa
POUŢÍVATELIA

počet prístupov pouţívateľov na
internet v kniţnici
počet návštev internetovej stránky
kniţnice
VÝPOŢIČKY - spolu

x

115 650

17,48
75 000

kn.j.

315 168

"

79 835

76 118

- beletria

"

105 654

96 234

- odborná literatúra pre deti

"

22 610

19 159

- beletria pre deti

"

59 021

52 042

- periodiká

"

48 048

43 041

z toho ostatné dokumenty

"

9 113

8 530

z toho - absenčné

"

263 321

237 270

- prezenčné

"

51 847

49 324

Počet výpoţičiek na 1-ho obyvateľa

"

8,75

8,04

Počet výpoţičiek na 1-ho pouţívateľa

"

50,14

45,99

z toho - odborná literatúra

313 000

84 762

286 594

Merná

Skutočnosť

Plán

Skutočnosť

jednotka

2007

2008

2008

POČET OBYVATEĽOV

k 30.6.2007

k 30.6.2008

osoby

36 001

35 655

informácie

23 150

21 695

tituly

141

188

konzultácie

335

248

metodické návštevy

met.návšt.

11

40

19

konzultačné sluţby

konzultácie

174

170

175

ŠPECIALIZOVANÉ
KNIŢNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŢBY
Bibliografické a faktografické
informácie
Rešerše
Bibliografické konzultácie
PORADENSKÉ SLUŢBY
KNIŢNICIAM

odb.semináre, školenia,exkurzie
Informačné dni

podujatia

1

3

"

0

0

KNIŢNIČNÉ PODUJATIA
vzdelávacie a kultúrno-spoločenské

"

Exkurzie

"

16

výstavy

65

78

41

38

2

4

Výstavy (ky)
Ostatné propagačno-informačné
sluţby
EDIČNÁ ČINNOSŤ

tituly

500

560

0

8

Príloha č. 2

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Názov podujatia:
Autorská beseda so slovenskou spisovateľkou, autorkou
kníh pre deti Gabrielou Futovou
Nový začiatok (stretnutie stredoškolskej mládeţe
s členmi klubu abstinentov zamerané na prevenciu
konzumácie alkoholu)
Hudobná cesta okolo sveta (stretnutie s hudbou
a sprievodným slovom Ladislava Németha)
Autorská beseda s úspešnou slovenskou spisovateľkou
Petrou Nagyovou – Dţerengovou
Jarné zvyky a tradície našich predkov (podujatie spojené
s vynášaním Moreny)
Noc Dobšinského (rozprávkové trávenie noci v kniţnici
pri príleţitosti 180.výr. narodenia P. Dobšinského)
Autorská beseda so slovenským spisovateľom, autorom
kníh pre deti Romanom Bratom
Stretnutie s politikmi a spisovateľmi Ľubošom Juríkom
a Jozefom Banášom
Vernisáţ výstavy Slovenský spisovateľ a výtvarník
Jozef Cíger Hronský
Slávnostné vyhodnotenie jubilejného XVI. ročníka
medzitriednej čitateľskej súťaţe detí Čítam, čítaš, čítame
Deň ľudovej rozprávky (celodenný program v kniţnici
venovaný 180. výr. narodenia slovenského rozprávkara
Pavla Dobšinského)
Zahrajme sa na rozprávku (divadelné predstavenie
učiteliek MŠ)
Noc v kniţnici s Andersenom (interaktívne podujatie pre
deti s tematickými blokmi trávenia noci v kniţnici)
Exkurzia za informáciou (náučná hodina venovaná KIV)
Budkáčik a Dubkáčik (dramatizácia knihy Jozefa Cígera
Hronského)
Jeţko Joţko a krtko Rudko (dramatizácia knihy Jozefa
Pavloviča)
Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových
rozprávok (rozprávková hodina)
Domček, domček, kto v tebe býva? (dramatizácia
rozprávky)
Pinocchio (dramatizácia knihy Carla Collodiho)
Svet plný radosti (rozprávanie o ţivote a tvorbe Jozefa
Cígera Hronského)
Daroval deťom dar najvzácnejší (literárna hodina

Organizované pre:
deti ml. školského veku
2x

študujúcu mládeţ
čitateľskú verejnosť
dospelých
deti ml. školského veku
deti ml. školského veku
deti ml. školského veku
študujúcu mládeţ
čitateľskú verejnosť
deti ml. školského veku
deti ml. školského veku
deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
deti ml. školského veku

4x

študujúcu mládeţ

5x

deti ml. školského veku

20x

deti ml. školského veku

13x

deti ml. školského veku

16x

deti ml. školského veku

11x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

6x

deti ml. školského veku

2x

deti ml. školského veku

o Hansovi Christianovi Andersenovi)
Čin – čin (dramatizácia knihy Ľudmily Podjavorinskej)
Regionálne prvky v ľudovej slovesnosti (rozprávanie
o povestiach nášho regiónu)
O guľkovi Bombuľkovi (dramatizácia knihy Márie
Ďuríčkovej)
Ţabčo a Ţabinka (dramatizácia knihy Danice
Suchoňovej)
Trojhviezdie najznámejších bájkarov (Ezop, J. de La
Fontaine, I. A. Krylov)
O medovníkovom domčeku (dramatizácia slovenskej
ľudovej rozprávky)
O Pichuľkovi, Svetluške a mravcoch Pobehajcoch
(dramatizácia knihy Ruda Mórica)
Napradené rozprávky a povesti (literárna hodina
venovaná tvorbe Márie Ďuríčkovej)
Rozprávky o psíčkovi a mačičke (dramatizácia knihy
Josefa Čapka)
Do rozprávky po múdrosť a pieseň (rozprávanie o poézii
Milana Rúfusa nielen pre deti, venované 80. výr.
narodenia autora
Ľudová slovesnosť v tvorbe Márie RázusovejMartákovej (literárna hodina)
Veršované rozprávky o zvieratkách (literárna hodina
venovaná tvorbe Ľudmily Podjavorinskej)
Rozprávka, báseň a povesť v tvorbe Štefana Moravčíka
(zábavná hovorená bibliografia pre deti)
Fašiangy – zvyky a tradície (literárne pásmo)

11x

deti ml. školského veku

2x

deti do 15 rokov

14x
7x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

3x

deti ml. školského veku

7x

deti predškolského veku

16x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

9x

deti ml. školského veku

7x

deti predškolského veku

12x

deti ml. školského veku

6x

deti ml. školského veku

2x

deti ml. školského veku

10x

deti ml. školského veku

Kniţnično-informačná výchova

67x

Kniţnično-bibliografické lekcie
Dar našich predkov (ľudová slovesnosť v prísloviach
a porekadlách)
Dobrodruţstvá vranky Danky (dramatizácia knihy
Jozefa Urbana)
Dobre vidím iba srdcom (literárna hodina venovaná
A. de Saint-Exupérymu a jeho dielu Malý princ)
Literárna prechádzka regiónom (literárna hodina
venovaná významným osobnostiam regiónu)
O Červenej čiapočke (dramatizácia rozprávky)
Ako poznám knihy a kniţnicu (literárne kvízy zamerané
na kniţnično-informačnú výchovu)
Čo som čítal (literárne kvízy k súťaţi Čítam, čítaš,
čítame)
Prechádzka dielami Jozefa Pavloviča (literárna hodina
venovaná tvorbe pre deti)
Hviezdoslavov Kubín (školské kolo súťaţe v prednese
poézie a prózy I. a II. kategórie)
Darček pre mamičku (dramatizácia rozprávky )

35x

študujúcu mládeţ
deti predškolského veku,
deti ml. školského veku,
študujúcu mládeţ
deti ml. školského veku

6x

deti ml. školského veku
deti do 15 rokov

3x

deti do 15 rokov

11x

deti predškolského veku

44x

deti ml. školského veku

44x

deti ml. školského veku

7x

deti ml. školského veku
deti do 15 rokov

7x

deti predškolského veku

Koza odratá a jeţ (dramatizácia slovenskej ľudovej
rozprávky)
Vianoce v knihách pre deti (literárna hodina spojená
s hovorenou bibliografiou)

7x

deti predškolského veku

15x

deti do 15 rokov

Vianoce – zvyky, tradície a koledy

2x

deti predškolského veku,
študujúcu mládeţ

Šaliansky Maťko (školské kolo súťaţe v prednese
povestí)

2x

deti do 15 rokov

Rozprávka o troch prasiatkach (dramatizácia rozprávky)

6x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

5x

deti do 15 rokov

Rozprávky bratov Grimmovcov (rozprávková hodina
venovaná klasickým nemeckým rozprávkam)
Máj – mesiac lásky (literárne pásmo)
Akademická maliarka Beáta Nágelová (náučná hodina
venovaná 55. výr. narodenia ilustrátorky, zameraná na
spoznávanie techniky jej tvorby)
Brémski muzikanti (dramatizácia rozprávky bratov
Grimmovcov)
Akademická maliarka Danica Pauličková (náučná
hodina venovaná 55. výr. narodenia ilustrátorky,
zameraná na spoznávanie techniky jej tvorby)
Deň otvorených dverí 7. ZŠ – prednáška pracovníka
Červeného kríţa
Rozprávanie o ţivote a tvorbe slovenskej spisovateľky
Kristy Bendovej
Jeţibabka (dramatizácia knihy A. Dallosovej)
J. Verne (literárna hodina k 180. výročiu narodenia
autora vedecko-fantastickej literatúry J. Verna)
Akademická maliarka a ilustrátorka J. Veľká (náučná
hodina venovaná 55. výr. nar. ilustrátorky, zameraná na
spoznávanie techniky jej tvorby)
Sopka (literárna hodina zameraná na prácu s náučnou
literatúrou)
F. Mikulčík (náučná hodina venovaná 55. výr. nar.
ilustrátora)
Diskusný krúţok „Čo nového“
Ľuba Suchalová-Harichová (náučná hod. k 55. výr.
narodenia ilustrátorky, zameraná na spoznávanie
techniky jej tvorby)
O rybárovi a zlatej rybke (dramatizácia rozprávky
z knihy Za siedmimi horami)
Ţabí princ (dramatizácia rozprávky na motívy rozprávok
bratov Grimmovcov a H. CH. Andersena)
Prezentácia knihy Jozefa Hikla Polom
Prezentácia knihy spisovateľa Andreja Chudobu
a fotografa Milana Hlôšku Od Tekova vietor veje
Prezentácia knihy Miroslava Piusa Čakanskí bronzoví
bojovníci (Mohyly, hradiská, sídliská pod Slovenskou
bránou)

študujúcu mládeţ
deti do 15 rokov
20x

deti predškolského veku
deti do 15 rokov
deti do 15 rokov

3x

deti ml. školského veku
deti ml. školského veku
deti do 15 rokov
deti do 15 rokov
deti do 15 rokov
deti do 15 rokov

3x

dospelých
deti do 15 rokov

4x

deti predškolského veku
deti ml. školského veku
dospelých
dospelých
dospelých

Prezentácia knihy mladej Levičanky Aneţky Szabóovej
Modré nebo
Prezentácia básnickej tvorby Juraja Cintulu a novej
knihy autorov Pavla Kuku a Miroslava Slivku Drieň
Povesť alebo miesto zázraku?
Školské olympijské hry – beseda so športovcom L.
Lutovským
Deň zemiakov (beseda o pestovaní zemiakov)
Jaroslava Blašková (literárna hodina k 75. výročiu
narodenia autorky)
Spomienky na Štrasburg (spomienkové rozprávanie
Ladislava Tótha na pobyt v Európskom parlamente)
Najkrajší kalendár Slovenska 2008 (výstava kalendárov
v spolupráci s Klubom fotopublicistov pri Slovenskom
syndikáte novinárov)
Daniel Hevier (literárna hodina venovaná tvorbe pre
deti)
J. Hatrik: Medzi trpaslúšikmi I., II., III. (spoznávanie
rozprávkovej krajiny tónov)
Varila myšička kašičku (riekanky pre najmenších)
Zázračná muzika (spoznávanie hudobných nástrojov
s metodikou pre študentov PaSA)
Veľká noc – zvyky a tradície (stretnutie s hudbou)
Franz Lehár – hľadanie krajiny úsmevov (prednáška
hudobnej vedkyne PhDr. Zuzany Vitálovej)
Zvieratká v hudbe (hudobná hodinka)
Zvieratká v hudbe s metodikou pre študentov PaSA
Vo víre valčíkov (rozprávanie o dynastii Straussovcov)
Muzikálový koktail z českých a slovenských
divadelných scén
Leto v detských pesničkách a hádankách (hudobná
hodinka)
Hudobná prechádzka storočiami – Klasicizmus
a Viedenské trojhviezdie. Romantizmus
Jeseň v detských pesničkách a hádankách
Montserrat Caballé (medailón k ţivotnému jubileu)
Významní skladatelia rakúskeho a nemeckého pôvodu
všetkých čias (doplnková hodina nemeckého jazyka)
Edith Piaf – spomienka na francúzsku šansoniérku
Majstri piatich čiar – Viliam Figuš – Bystrý a Mikuláš
Schneider - Trnavský
Vianoce v hudbe – zvyky a tradície

dospelých
dospelých
deti do 15 rokov
dospelých
3x

deti do 15 rokov
študujúcu mládeţ
dospelých

5x

deti do 15 rokov

3x

deti do 15 rokov

5x

deti predškolského veku
študujúcu mládeţ

4x

deti predškolského veku,
deti do 15 rokov
dospelých

4x

deti do 15 rokov
študujúcu mládeţ
dospelých
študujúcu mládeţ

2x

deti predškolského veku,
deti do 15 rokov

2x

študujúcu mládeţ

3x
2x

deti do 15 rokov
dospelých
študujúcu mládeţ

2x

dospelých
dospelých

6x

deti do 15 rokov

