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I. Úlohy a miesto kniţnice, vzájomná koordinácia a kooperácia
Tekovská kniţnica v Leviciach je verejná regionálna kniţnica a rovnako ako
v predchádzajúcom období aj v roku 2009 plnila všetky funkcie a úlohy v súlade s jej
poslaním a plánom činnosti na rok 2009. Kniţnica pôsobí na území mesta Levice a zároveň
je koordinačným, bibliografickým, metodickým, vzdelávacím a informačným centrom kniţníc
v levickom regióne.
Celosvetová kríza sa v tomto roku odzrkadlila aj na financovaní kultúrnych zariadení
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hoci mala kniţnica dopredu schválený rozpočet uţ v roku
2008, v 2. štvrťroku 2009 bol výrazne zníţený, čo ovplyvnilo činnosť kniţnice počas celého
predchádzajúceho roku. Celková dotácia bola o 9.438 € niţšia oproti pôvodnej. Kniţnica sa
snaţila vylepšiť zlú finančnú situáciu dobre pripravenými projektami, vďaka ktorým dokázala
zníţenú dotáciu preţiť. Kniţnici tieţ výrazne pomohlo Občianske zdruţenie Hlas kniţnice
a v neposlednom rade aj sponzori. V priebehu roka TK jedenástimi rozpočtovými opatreniami
postupne získala viac finančných prostriedkov na svoju činnosť, aj keď rozpočtovými
opatreniami dostávala kniţnica aj finančné prostriedky z grantov a dotácie a tieţ z úpravy
vlastných príjmov. Prostredníctvom grantov získala kniţnica spolu 13.061 € na doplňovanie
KF a na zvýšenie počítačovej gramotnosti.
Na nákup KF kniţnica vynaloţila 16.586,61 €. Z toho 8.568 € získala z grantov
a dotácií a ďalších 8.018,61 € pouţila kniţnica z vlastných zdrojov.
V roku 2009 Tekovská kniţnica (TK) koordinovala činnosť 92 kniţníc a 3 pobočiek
na území regiónu a uţšie spolupracovala s 20 obecnými kniţnicami.
Aj v tomto roku kniţnica spolupracovala s rôznorodými organizáciami a inštitúciami.
Okrem najuţšie spolupracujúcich a tradičných partnerov materských, špeciálnych, základných
a stredných škôl a kniţníc v regióne, spolupracovala kniţnica aj s Občianskym zdruţením
Hlas kniţnice, Detským domovom, Mestským kultúrnym strediskom, Krajským osvetovým
strediskom v Nitre, Tekovským múzeom, Regionálnym osvetovým strediskom, Základnou
organizáciou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Domom detí a mládeţe, Mestskou
políciou, Tekovskou hvezdárňou, vydavateľstvom SB Press, Klubom abstinujúcich
alkoholikov, či holandskou spoločnosťou Leaf. Kniţnica tieţ spolupracovala s inštitúciami
mimo nášho regiónu s Linkou detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF,
Osmijankom, vydavateľstvami a spisovateľmi. Kniţnica sa prostredníctvom takejto
spolupráce zviditeľnila aj za hranicami regiónu.
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. Začiatkom roka mala kniţnica problémy s pripojením k internetu, ktoré sa však
neskôr podarilo vyriešiť.
TK sa aj v tomto roku zapojila do X. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň
slovenských knižníc s mottom „Kniţnice pre všetkých“, ktoré naplnila rozmanitými
podujatiami. Kniţnica pripravila mnoţstvo podujatí pre všetky vekové kategórie pouţívateľov
a návštevníkov. Tento rok kniţnica otvorila TSK protidrogovým podujatím pre študentov
stredných škôl Nový začiatok. Rovnako pre stredoškolákov kniţnica na poţiadanie pripravila
prezentáciu Umenie v knižnici, ktorou študentom priblíţila praktické vyuţívanie odbornej
literatúry z oblasti umenia.
Spoločne s dlhoročným spolupracovníkom a milovníkom peknej hudby Ladislavom
Némethom kniţnica pripravila hudobné podujatie S loďou snov za melódiami sveta.
Prezentácia bola skĺbením hudby, slova a obrazu v jednom.
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Počas TSK kniţnica pripravila autorské besedy s Jozefom Hiklom, Jozefom
Banášom a Ľubošom Juríkom, deti zasa navštívila Alţbeta Verešpejová.
Aj v tomto roku sa TK zapojila do celoslovenského podujatia Čítajme si... 2009. Po
vlaňajšom úvodnom ročníku sa konal čitateľský maratón detí tentokrát v kniţnici, nie
v obchodnom reťazci a výsledok sa hneď odzrkadlil na počte čítajúcich detí, ktorý iba v našej
kniţnici dosiahol 100 z celkového počtu 10 798 zapojených detí.
Rovnako po druhýkrát sa kniţnica zapojila do celoslovenského podujatia Deň ľudovej
rozprávky, tento rok s podtitulom Hľadá sa Dobšinský. Deti v Leviciach aj v iných kútoch
Slovenska hľadali a nachádzali knihy nášho najznámejšieho rozprávkara.
Kniţnica aj tohtoročný TSK zakončila tradične piatkovou nocou, venovanou deťom.
Do medzinárodného projektu Noc s Andersenom sa naša kniţnica zapojila uţ po šiestykrát.
Tento rok deti v našej kniţnici síce ponocovali, ale nespali. Pre viac neţ 30 detí, z nich 27
štvrtákov so svojou pani učiteľkou preţilo v kniţnici nevšednú a dobrodruţnú noc, plnú
interaktívneho programu. Deti plnili počas večera rôzne úlohy, čítali a počúvali rozprávky a
naučili sa aj niečo nové. Deti absolvovali tvorivú dielňu zdobenia črepníkov servítkovacou
technikou, navštívili tanečný rýchlokurz hip-hopu a dozvedeli sa aj niečo o hasičoch.
V závere podujatia deti najskôr hľadali a potom aj našli poklad. Predovšetkým si však túto
noc uţili a výborne sa pri tom zabávali. Domov odchádzali aţ neskoro po polnoci.
Realizáciou odborného seminára spojeného s prezentáciou sa kniţnica zapojila do
medzinárodného projektu Zodpovedne.sk, ktorý realizuje Občianske zdruţenie e-Slovensko
spoločne s Ministerstvom vnútra SR a Slovenským výborom pre Unicef s podporou
Európskej komisie. Cieľom projektu je zvyšovanie povedomia o zodpovednom vyuţívaní
internetu s upozornením na moţné riziká vyuţívania komunikačných technológií.
V tomto roku TK slávnostne vyhodnotila 17. ročník medzitriednej čitateľskej súťaţe
Čítam, čítaš, čítame, do ktorej sa v roku 2008/2009 zapojilo rovnako ako v predchádzajúcom
roku 44 tried. Kniţnica odmenila 3 víťazné triedy kniţnými odmenami a ďalších 6 triednych
kolektívov vecnými cenami, ktoré deťom odovzdala na slávnostnom vyhodnotení.
V spolupráci s OZ Hlas kniţnice kniţnica napriek kríze dokázala koncom roka
zabezpečiť autorské besedy pre deti, mládeţ i dospelých s Toňou Révajovou, Ľubom
Dobrovodom, Ladislavom Švihranom, Ľubou Pavelovou, Antonom Hykischom,
Ľubošom Juríkom a Jozefom Banášom.
Najmä pre deti pripravila kniţnica 2 výstavy. Európa v škole bola výstavou
výtvarných prác detí zo špeciálnych škôl celého Nitrianskeho samosprávneho kraja. Štyri
krajiny detstva bola putovná výstava „Osmijankovho kráľovstva“, ktorú kniţnica pripravila
v spolupráci s vydavateľstvom Buvik a Osmijankom, neziskovou organizáciou. Sprievodným
podujatím výstavy bol workshop pre knihovníkov a pedagógov MŠ a ZŠ Čítanie ako hra.
Cesty a motivácia detského čitateľa.
TK koncom minulého roku kúpila pre zrakovo postihnutých pouţívateľov špeciálne
programy na zväčšené písmená a na hlasový internet a opäť sa jej podarilo obnoviť
spoluprácu so Základnou organizáciou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
v Leviciach. Pre nich kniţnica pripravila v spolupráci so Slovenskou kniţnicou pre
nevidiacich v Levoči odborný seminár Zvukové knihy a časopisy – ako ďalej? Pracovníci
levočskej kniţnice po skončení pripraveného programu ochotne predviedli špeciálne
programy pre nevidiacich a slabozrakých pouţívateľov s praktickými radami.
Napriek zhoršenej finančnej situácii TK aj v tomto roku ďalej rozvíjala komunitné
aktivity. Kniţnica neustále rozširuje ponuku podujatí a čoraz viac spolupracuje s rôznorodými
skupinami ľudí. Celou svojou činnosťou a doslova „na mieru“ pripravovanými podujatiami sa
snaţí vychádzať v ústrety nielen svojim pouţívateľom, ale aj širokej verejnosti. Okrem
zabehnutých klubových aktivít určených prevaţne seniorom Čo nového v dennej tlači
a pravidelných stretnutí členov literárneho klubu Dúha TK zaloţila 2 nové kluby.
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V spolupráci s materským centrom Medulienka vznikol v kniţnici klub mamičiek na
materskej dovolenke Mamiklub. Kniţnica podporila aj vznik detského Hevi-hevi Levi klubu.
Hevi kluby existujú uţ vo viacerých kniţniciach na Slovensku. Okrem toho vyšla kniţnica
v ústrety školským klubom, ktoré chcú kniţnicu pravidelne navštevovať v popoludňajších
hodinách. Nakoľko je o tieto popoludnia veľký záujem, kniţnica začala tieto podujatia
pripravovať pod názvom Popoludnia s rozprávkou.
Kniţnica sa stará aj o odborný rast pracovníkov, ktorí v priebehu roka navštevujú
uţitočné odborné podujatia po celom Slovensku a tento rok dokonca aj v Česku a Maďarsku.
Z grantu získala kniţnica finančné prostriedky na realizáciu projektu Zvýšenie počítačovej
gramotnosti pracovníkov Tekovskej knižnice v Leviciach. Tohto projektu sa zúčastnili všetci
pracovníci našej kniţnice okrem dvoch, ktorí uţ takýto kurz absolvovali prednedávnom.
Celá bohatá činnosť našej kniţnice a všetky rôznorodé podujatia, ruka v ruke
s dosiahnutými výsledkami, sú odzrkadlením zodpovedného a častokrát aţ nadšeného
prístupu jednotlivých pracovníkov k ich povinnostiam, ba aj nad rámec ich povinností. Je
však smutné, ţe, ani kvalitný ľudský potenciál, ani dosiahnuté výsledky sa neodzrkadľujú na
finančnom ohodnotení pracovníkov, ani na dotáciách pre kniţnicu.
Kniţnica napriek nespočetným snahám roky nedokáţe vybojovať pre seba a svojich
návštevníkov dôstojný kultúrny stánok, v ktorom by získala lepšie podmienky na
poskytovanie kvalitných a moderných sluţieb. Kniţnica je v meste v troch od seba
vzdialených budovách. Minulý rok ešte v marci 2009 schválilo MsZ v Leviciach svojím
uznesením predaj DK Druţba (v ktorom je kniţnica v podnájme) investorovi, ktorý predloţil
investičný zámer na zbúranie pôvodnej budovy a vybudovanie nového obchodno-kultúrneho
centra. Tento scenár sa však kvôli kríze zatiaľ nenaplnil, ale sa presunul na rok 2010.
Kniţnici sa oproti plánu na rok 2009 nepodarilo vyriešiť priestorové problémy a vydať
pripravovanú odporúčajúcu bibliografiu Ľudové zvyky a obyčaje levického regiónu.
Obmedzený nákup KF sa následne odrazil na hlavných ukazovateľoch činnosti. Zníţil sa
nákup KF, počet pouţívateľov a návštevníkov a aj počet výpoţičiek. Všetky ostatné
plánované úlohy kniţnica splnila a niektoré aj prekročila. Kniţnica uskutočnila väčší počet
podujatí, poskytla viac výpoţičiek medzikniţničnou výpoţičnou sluţbou, odoslala väčší počet
upomienok a vypracovala väčší počet rešerší.
Nad rámec plánu kniţnica sponzorsky zabezpečila opravu omietky, vymaľovanie
priestorov Literárneho klubu a obtiahnutie výstavných panelov v miestnosti, v ktorej realizuje
všetky väčšie podujatia. Sponzorsky zabezpečila aj nákup materiálu na rozbehnutie nových
klubových aktivít pre deti.
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II. Základné činnosti kniţnice
1. Kniţničný fond
Prírastok KF
Plán prírastku
Prírastok KF
Rozdiel

2009
3 500
3 695
195

2008
3 000
3 522
522

Rozdiel
500
173

TK síce dosiahla najvyšší prírastok za posledných niekoľko rokov, nákup KF v roku
2009 však výrazne ovplyvnil krízový reţim. Napriek výraznému obmedzeniu finančných
prostriedkov kniţnica dokázala s grantovou podporou doplniť KF o 3 695 kn. j. (173 kn. j.),
oproti plánu bol prírastok KF vyšší o 195 kn. j. Zároveň je potrebné vysvetliť nárast prírastku,
ktorý spôsobilo najmä spracovanie takmer 1 800 rodokapsov a literatúry typu „love story“ do
databázy kníh a ostatných dokumentov. Do konca roku 2008 bol tento typ literatúry
evidovaný iba v databáze periodík, čo program DAWINCI neakceptoval.
V doplňovaní KF nenastali z dlhodobého hľadiska ţiadne výrazné zmeny. Aj v tomto
roku kniţnica zaznamenala pokles finančných prostriedkov na zabezpečovanie svojej
základnej sluţby, ktorou je doplňovanie 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. Slabý prírastok KF aj v tomto roku ovplyvnil následne všetky hlavné ukazovatele
činnosti kniţnice.
Nákup KF finančne
Z toho periodiká
Z toho knihy
Nákup KF spolu

2 009
3 313,36 €
13 273,25 €
16 586,61 €

2 008
72 235,10 Sk
534 810,40 Sk
607 045,50 Sk

Rozdiel
27 583,18 Sk
-134 940,47 Sk
-107 357,29 Sk

Napriek krízovým opatreniam a upravenému rozpočtu dokázala kniţnica v roku 2009
viaczdrojovo zabezpečiť nákup KF v celkovom objeme 16.586,61 EUR (-107.357,29 Sk).
Kniţnica kúpila periodiká v sume 3.313,36 EUR (+27.583,18 Sk) a knihy a ostatné
dokumenty v hodnote 13.273,25 EUR (-134.940,47 Sk).
Nákup KF podľa finančných zdrojov
Grant MK SR + kultúrne poukazy
Mesto Levice
Účelový príspevok zastupiteľstva NSK
Nákup KF spolu

2 009
6 761,00 €
1 807,00 €
0,00 €
16 586,61 €

2 008
196 000,00 Sk
0,00 Sk
250 000 Sk
607 045,50 Sk

Rozdiel
7 681,89 Sk
54 437,68 Sk
-250 000,00 Sk
-107 357,29 Sk

Z grantového programu MK SR na doplňovanie KF získala kniţnica finančnú podporu
v objeme 4.500 EUR (+5.567 Sk) a ďalších 2.261,- EUR (+2.114,89 Sk), ktoré kniţnica
získala prostredníctvom kultúrnych poukazov tieţ pouţila na doplňovanie KF. V roku 2009
prvýkrát MK SR zahrnulo do grantového systému aj kultúrne poukazy. Od mesta Levice
získala kniţnica dotáciu 1.807,- EUR (+54.437,68 Sk). Zvyšných 8.018,61 EUR (+80.523,14
Sk) na doplňovanie KF pouţila kniţnica z vlastných zdrojov. V tohtoročnom rozpočte
chýbali kniţnici najmä účelové finančné prostriedky zo zastupiteľstva NSK v objeme
250.000,- Sk, ktoré kniţnica dostávala v predchádzúcich rokoch.
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Spôsob nadobudnutia KF
Kúpa
Dar
Náhrada
Povinný výtlačok
Prírastok spolu

2 009
1 667
1 920
108
0
3 695

2 008
2 376
979
166
1
3 522

Rozdiel
-709
941
-58
-1
173

V roku 2009 kniţnica doplnila KF o 3 695 kn. j. (+173 kn. j), pričom zaevidovala
kúpou iba 1 667 kn. j. (-709 kn. j.). Náhradou získala kniţnica 108 kn. j. (-58 kn. j.).
Nahradeniu kn. j. predchádzal súhlas pracovníkov príslušného oddelenia. Prírastok darom
1 920 kn. j. (+941 kn. j.) nadobudla kniţnica najmä kvôli prepracovaniu viac neţ 1 000 ks
rodokapsov a literatúry typu love story. Kniţnica získala darom aj knihy z vydavateľstiev,
z OZ Hlas kniţnice, ale aj od svojich čitateľov .
TK získala prírastok KF v prepočte 0,47 EUR (-2,87 Sk) na 1 obyvateľa. Kniţnica
pouţila údaj o počte obyvateľov 35 375 k 30.6.2009 zo ŠÚ SR.
Priemerná cena nakúpených kniţničných dokumentov bola v tomto roku 7,96 EUR
(+14,72 Sk).
Kniţnica aj v tomto roku nakupovala so zľavami a vyuţila akcie jednotlivých
vydavateľstiev a distribúcií. Rovnako ako v predchádzajúcom období spolupracovala
s osvedčenými dodávateľmi, ktorí kniţnici poskytli zľavy na nákup v rozpätí do 50%.
Štruktúra prírastku KF
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti
Ostatné dokumenty
Spolu

2009
18,84%
58,29%
5,36%
15,78%
1,73%

2008
34,47%
33,25%
8,90%
19,72%
3,66%

100,00%

100,00%

Rozdiel
-15,63%
25,04%
-3,54%
-3,94%
-1,93%

Najväčší percentuálny nárast prírastku kniţnica zaznamenala v počte prírastku krásnej
literatúry pre dospelých (+25,04%) z dôvodu spracovania veľkého počtu dovtedy
nespracovaných broţovaných vydaní. K najväčšiemu poklesu prírastku došlo u odbornej
literatúry (-15,63%), napriek najväčšiemu objemu vynaloţených finančných prostriedkov.
Ceny kníh odbornej literatúry neuveriteľne narastajú.
Ani v tomto roku sa kniţnici nedarilo získavať regionálne dokumenty darom.
Získavanie povinných výtlačkov regionálnych dokumentov je dlhodobo problematické kvôli
nedostatočnej legislatíve a nerešpektovaniu platnej legislatívy vydavateľmi. Problémy tieţ
súvisia s absenciou centrálnej evidencie dokumentov vydávaných na území okresu Levice.
Kniţnica v roku 2009 začala s digitalizáciou zvukových dokumentov. Ide o časovo
náročný a zdĺhavý proces. Najskôr je potrebné nahrať gramoplatňu na USB kľúč, potom do
PC a z PC na vybraný nosič, ktorým je v našom prípade CD. Nakoľko gramoplatne sa
nahrávajú v reálnom čase (LP s dĺţkou trvania 45 minút sa nahráva 45 minút), digitalizácia
bude pokračovať aj v budúcom roku.
Počet získaných periodík
Počet titulov periodík
Počet kúpených titulov
Počet darovaných titulov
Počet exemplárov periodík
Počet kúpených exemplárov
Počet darovaných exemplárov

2009
98
77
21
114
84
30
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2008
92
72
20
104
82
22

Rozdiel
6
5
1
10
2
8

V roku 2009 síce vzrástol počet titulov periodík na 98 (+6), v skutočnosti sa však iba
zmenil spôsob ich vykazovania v programe DAWINCI, ktorý vyţaduje zaevidovanie
mimoriadneho čísla, príp. magazínu na leto ako keby išlo o nový titul. Rovnako sa zvýšil aj
počet kúpených titulov na 77 (+5). Ide o tituly regionálnych periodík, ktoré kniţnica predtým
dostávala zadarmo, ale v tomto roku z nich mala zadarmo iba 1 ks a ostatné si musela sama
dokúpiť. Najväčší nárast zaznamenala kniţnica v počte darovaných exemplárov 114 (+10).
Úbytok KF
Úbytok KF
Plán úbytku
Úbytok KF
Rozdiel

2009
1 000
379
-621

2008
2 025
1 066
-959

Rozdiel
-1 025
-687

Počet vyradených 379 kn. j. (-687 kn. j.) je oproti plánu niţší o 621 kn. j. z dôvodu
dôkladnej očisty KF v prechádzajúcich rokoch.
Od roku 2005 má kniţnica automatizovaným spôsobom kompletne spracovaný celý
KF a automatizovaným spôsobom z neho aj vyraďuje.
Kniţnica uskutočnila v rámci ochrany KF neplánovanú revíziu príručného KF
oddelenia akvizície a metodiky. Dôvodom tejto revízie bolo odskúšanie modulu revízie
v programe DAWINCI. Zrevidovaných bolo 349 kn. j., z ktorých bolo 6 kn. j. chýbajúcich.
Kniţnica potom uskutočnila plánovanú revíziu KF pobočky Vinohrady. Zrevidovaných bolo
7 452 kn. j., z ktorých bolo 50 kn. j. chýbajúcich. Revíziou kniţnica zistila, ţe počet
chýbajúcich kn. j. od predchádzajúcej revízie opäť klesol vďaka interným opatreniam na
ochranu KF.
Stav KF
Plán stavu KF
Stav KF
Rozdiel

2009
118 150
118 966
816

2008
114 000
115 650
1 650

Rozdiel
4 150
3 316

Stav KF 118 966 kn. j. (+3 316 kn. j.) sa v tomto roku rovnako ako
v predchádzajúcom opäť zvýšil vďaka väčšiemu prírastku a menšiemu úbytku. Rovnako sa
zvýšil aj oproti plánu o 816 kn. j.
Index obratu KF sa aj v tomto roku opäť zníţil na 1,89 (-0,59).
V tomto roku sa zvýšil počet kn. j. na 1-ho obyvateľa mesta na 3,36 (+0,12) kn. j.
Kniţnica pouţila údaj o počte 35 375 (-280) obyvateľov k 30.6.2009 zo ŠÚ SR.
Zvýšil sa aj počet kn. j. na 1-ho pouţívateľa kniţnice na 20,82 kn. j. (+2,26).

2. Kniţnično-informačné sluţby
Koncom minulého roku kniţnica prešla na nový kniţničný program DAWINCI, ktorý
iným spôsobom vykazuje jednotlivé ukazovatele oproti predchádzajúcemu programu. Týka sa
to predovšetkým vykazovania prolongácií výpoţičiek a tieţ vykazovania návštevnosti.
V roku 2009 boli výsledky jednotlivých oddelení kniţnice ovplyvnené nielen novým
programom, ale aj váţnymi problémami s internetovým pripojením, ktoré trvali takmer
mesiac. V roku 2009 kniţnica zaznamenala pokles bezplatných internetových sluţieb, ktoré
vyuţilo 14 302 (-2 887) pouţívateľov. Internetové sluţby kniţnice začali v tomto roku
vyuţívať aj nevidiaci a slabozrakí pouţívatelia, ktorí vďaka špeciálnym softvérom získali
moţnosť vyuţívať tieto sluţby a tieţ sťahovať si zvukové knihy v MP3 formáte.
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Kniţnica aj v tomto roku vyuţívala okrem klasických kniţnično-informačných sluţieb
a sluţieb realizovaných prostredníctvom webovej stránky kniţnice najmä elektronickú formu
prezentácie odborných činností, vrátane kniţnično-informačnej výchovy a knihovníckobibliografických lekcií.

2.1 Pouţívatelia
Používatelia KIS
Plán registrovaných pouţívateľov
Počet používateľov
Z toho plán pouţívateľov do 15 r.
Z toho používateľov do 15 r.

2009
6 150
5 715
2 370
1 974

2008
6 250
6 231
2 470
2 430

Rozdiel
-100
-516
-100
-456

Kniţnici sa aj v roku 2009 potvrdil klesajúci počet fyzických návštevníkov a stúpajúci
počet virtuálnych návštevníkov.
V roku 2009 TK získala 5 715 pouţívateľov (-516), čo je o 435 menej oproti plánu. Aj
v tomto roku najviac ovplyvnili pokles pouţívateľov predovšetkým deti, ktorých počet 1974
(-456) bol oproti plánu niţší o 396. Objektívne je však potrebné uviesť, ţe v školskom roku
2009/2010 v Leviciach opäť klesol počet školopovinných detí na 3 799 (-305). Z uvedeného
počtu TK získala 1 633 (-456) detských pouţívateľov, čo je 42,98% (-8,92) školopovinných
detí. Pozitívny však bol nárast detí MŠ, ktorých sa v kniţnici zaregistrovalo 341 (+41). To je
výsledok systematickej práce s MŠ. Kniţnicu navštevuje 9 tried MŠ z 13 MŠ. Z celkového
počtu pouţívateľov tvoria deti 34,54% (-4,46).
K 30.6.2009 počet obyvateľov mesta Levice opäť poklesol na 35 375 (-280). Percento
pouţívateľov kniţnice z počtu obyvateľov je 16,16% (-1,32).
Počet pouţívateľov vo veku 15-19 rokov vzrástol oproti predchádzajúcemu roku na 917
(+47).
Rovnako ako v predchádzajúcom roku kniţnično-informačné sluţby TK vyuţívali aj
pouţívatelia so špeciálnymi potrebami, najmä so zrakovým, telesným a mentálnym
postihnutím a tieţ veľká skupina seniorov. V rámci komplexného poskytovania KIS kniţnica
zabezpečovala pravidelnú donáškovú sluţbu v Domove sociálnych sluţieb v Leviciach, ale aj
imobilným pouţívateľom individuálne na poţiadanie. V priebehu roka kniţnicu navštevovali
pravidelne deti zo Spojenej školy (predtým Špeciálna základná škola s materskou školou
internátnou a ZŠ s MŠ pri NsP). TK venuje pozornosť aj týmto deťom, ktoré kniţnicu rady
navštevujú a pripravuje pre ne špeciálne typy hudobných a iných podujatí, primeraných ich
chápaniu a schopnostiam.
V tomto roku sa kniţnici opäť podarilo nadviazať uţšiu spoluprácu so základnou
organizáciou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, čo prinieslo zvýšenie počtu
slabozrakých a nevidiacich pouţívateľov 21 (+5).
Návštevníci
Plán návštevníkov
Počet prítomných návštevníkov
Počet virtuálnych návštevníkov
Počet návštevníkov spolu

2009
80 000
54 496
21 068
75 564

2008
75 000
67 459
17 303
84 762

Rozdiel
5 000
-12 963
3 765
-9 198

V roku 2009 kniţnica zaznamenala 75 564 (-9 198) návštevníkov. Prvýkrát po
niekoľkoročnom náraste návštevníkov TK zaznamenala ich pokles. Do kniţnice prišlo 54 496
(-12 963) fyzických návštevníkov a kniţnica zaznamenala 21 068 (+3 765) virtuálnych
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návštevníkov. Prostredníctvom webu aj v tomto roku pouţívatelia najčastejšie vyuţívali
moţnosť vyhľadávania kniţničných dokumentov a ich rezervácie. Napriek zavedeniu novej
sluţby Spýtajte sa kniţnice TK nezaznamenala hromadnejšie vyuţívanie tejto novinky.

Upomienky
I. upomienka
II. Upomienka
III. Upomienka
Pokus o zmier
Počet upomienok spolu

2009
3 561
1 095
462
145
5 263

2008
2 698
858
293
87
3 936

Rozdiel
863
237
169
58
1 327

Kniţnica v tomto roku zaznamenala nárast upomienok v súvislosti s prísnejším
upomínaním programu DAWINCI. TK poslala spolu 5 263 písomných upomienok (+1 327).
Z počtu 145 (58) pokusov o zmier zostalo nevybavených iba 25 (+5), t. z. 82,80%-nú (+7,80)
úspešnosť. Aj v tomto roku sa potvrdila dôsledná práca kniţnice a jej spolupráca 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
Plán absenčných výpoţičiek
Absenčné výpoţičky
Plán prezenčných výpoţičiek
Prezenčné výpoţičky
Plán počtu výpoţičiek
Počet výpoţičiek spolu

2009
178 000
177 314
39 000
47 902
217 000
225 216

2008
263 000
237 270
50 000
49 324
313 000
286 594

Rozdiel
-85 000
-59 956
-11 000
-1 422
-96 000
-61 378

Celkový pokles počtu výpoţičiek bol uţ koncom tohto roku výrazne ovplyvnený
novým kniţničným programom, ktorý precíznejšie vykazuje jednotlivé výpoţičky a najmä
korektnejšie vykazuje predlţovanie výpoţičiek pouţívateľov. Dosiahnutý počet 225 216 (-61
378) výpoţičiek bol o 8 216 vyšší oproti plánu. Z celkového počtu bolo 177 314 (-59 956)
absenčných výpoţičiek, čo je o 686 menej oproti plánu a 47 902 (-1 422) prezenčných
výpoţičiek, čo je o 8 902 výpoţičiek viac 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, v lete nadmerne prehriatych (nad 35 ºC), 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 39,41 (-6,58) výpoţičiek.
Počet výpoţičiek na 1-ho obyvateľa mesta klesol na 6,37 (-1,67) výpoţičiek.
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Zloženie výpožičiek
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti
Periodiká
Výpoţičky spolu
Z toho špeciálne dokumenty

2009
28,43%
31,53%
7,07%
18,80%
14,17%
100,00%
1,71%

2008
26,56%
33,58%
6,68%
18,16%
15,02%
100,00%
2,98%

Rozdiel
1,87%
-2,05%
0,39%
0,64%
-0,85%
0,00%
-1,27%

Percentuálne zloţenie výpoţičiek sa v tomto roku oproti predchádzajúcemu zmenilo
najmä v prospech odbornej literatúry, ktorej sa vypoţičalo 28,43% (+1,87). Mierne sa zvýšil
počet výpoţičiek krásnej literatúry pre deti na 18,80% (0,64) a odbornej literatúry pre deti na
7,07% (0,39). Najväčší pokles výpoţičiek sme zaznamenali v krásnej literatúre pre
dospelých, ktorej sa vypoţičalo 31,53% (-2,05) a v špeciálnych dokumentoch 1,71% (-1,27).
Niţší počet výpoţičiek špeciálnych dokumentov spôsobil najmä niţší počet výpoţičiek
zvukových kníh, ktoré si teraz pouţívatelia môţu sťahovať vo formáte MP3. Mierne klesli aj
výpoţičky periodík na 14,17% (-0,85), z dôvodu presunu literatúry typu „love story“ a
„rodokaps“ medzi ostatné kniţničné dokumenty.
MVS
Počet MVS ţiadaniek
Počet vybavených MVS žiadaniek
Úspešnosť vybavenia
MMVS
MVS iným knižniciam

2009
1936
1599
82,59%
0
348

2008
1 291
1 196
92,64%
0
800

Rozdiel
645
403
-10,05%
0
-452

Ešte v roku 2008 kniţnica zmenila miesto poskytovania medzikniţničných
výpoţičných sluţieb a začlenila ho do hudobného kabinetu, vedľa oddelenia bibliografie
a informácií, ktoré spracováva rešerše. Zmeneným umiestnením vzrástol záujem o túto
sluţbu. V roku 2009 sa opäť zvýšil počet ţiadaniek na 1 936 (+645). Vybavovanie
elektronických ţiadaniek a dôsledné pátranie po čitateľmi objednaných kniţničných
dokumentoch výrazne časovo skrátilo proces objednávania ţiadaných kniţničných
dokumentov. Napriek tomu v tomto roku klesol počet vybavených MVS na 82,59% (- 10,05),
čo spôsobilo väčšie mnoţstvo MVS ţiadaniek v závere roku, ktoré kniţnica mohla vybaviť aţ
v nasledujúcom roku. TK poskytla iným kniţniciam 348 MVS (-452). Niţší počet MVS
poskytnutých iným kniţniciam spôsobilo obmedzenie výpoţičiek Msk v Tlmačoch, ktorá
nedodrţiava termíny a blokuje tak literatúru vo svojej kniţnici.
Kniţnica rovnako ako v minulom ani v tomto roku nezaznamenala ţiadnu poţiadavku
na medzinárodnú MVS.

2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Naša kniţnica sa snaţí zapájať verejnosť do komunitných aktivít, ktoré obohacujú
kaţdodenný ţivot kniţnice a dokáţu do kniţnice prilákať aj verejnosť, ktorá dovtedy kniţnicu
nenavštevovala. Vďaka kreativite kolektívu pracovníkov v roku 2009 kniţnica opäť pripravila
pre verejnosť niekoľko noviniek. Tento rok TK rozšírila ponuku klubových podujatí o Hevi
klub a Mami klub. Hevi kluby postupne vznikajú v slovenských kniţniciach. Ich cieľom je
zmysluplné trávenie voľného času detí v kniţniciach a prioritou je dôraz na tvorivosť dieťaťa.
Ide o časovo aj personálne náročné podujtia, ktoré deti motivujú a inšpirujú a najmä u nich
podporujú dobrý vzťah k čítaniu a vzdelávaniu.
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Mami klub zdruţuje mamičky na materskej dovolenke, ktoré prejavili záujem
zúčastňovať sa podujatí OLD. Kniţnica umoţňuje mamičkám neformálne trávenie voľného
času v kniţnici spoločne s ich ratolesťami. V prípade ich záujmu kniţnica detičkám
pripravuje rôzne programy, zamerané na čítanie kníh, na hru s knihami-hračkami a najmä
dramatizácie rozprávok.
Aj v tomto roku kniţnica opäť pripravila mnoţstvo podujatí, pričom vzdelávacie
a kultúrno-spoločenské podujatia organizovala s minimálnymi finančnými nákladmi, prípadne
nevyhnutné náklady na prípravu a realizáciu podujatí zastrešila sponzorsky. Kniţnica počas
roka úzko spolupracovala s OZ Hlas kniţnice, ktoré získalo finančné prostriedky na realizáciu
projektu Stretávanie sa detí a mládeţe s renomovanými slovenskými spisovateľmi.
Kniţnica pripravovala podujatia v súlade s ťaţiskovými úlohami a pripravila niekoľko nových
a zaujímavých podujatí aj mimo plánu.
Podujatia
Plán podujatí
Počet podujatí
Z toho pre deti
pre mládeţ
pre dospelých
Počet účastníkov podujatí

2009
500
605
532
52
21
11 973

2008
500
560
489
52
19
13 282

Rozdiel
0
45
43
0
2
-1 309

Napriek zvýšenému počtu podujatí 605 (+45) sa aj v tomto roku opäť zníţil počet ich
účastníkov na 11 973 (-1 309). Jedným z objektívnych dôvodov tohto poklesu je na jednej
strane zniţovanie počtu detí v triedach, na strane druhej trend prípravy podujatí TK je taký, ţe
kniţnica čoraz častejšie pripravuje komornejšie a adresnejšie podujatia pre menší okruh
účastníkov a tieţ pre deti špeciálnych zariadení a deti materských škôl.
V rámci prípravy podujatí zohráva dôleţitú úlohu spolupráca kniţnice s rôznorodými
organizáciami a inštitúciami v meste, či regióne. Okrem najuţšie spolupracujúcich a dnes uţ
tradičných partnerov materských, základných a stredných škôl, Spojenej školy (ŠZŠI a ŠMŠI)
a Detského domova to boli aj Mestské kultúrne stredisko, Tekovské múzeum, Regionálne
osvetové stredisko, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Dom detí a mládeţe, Mestská polícia,
Tekovská hvezdáreň, SB Press Tlmače, Základná organizácia Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska, Klub abstinujúcich alkoholikov „Nový začiatok“, či holandská
spoločnosť Leaf. Kniţnica čoraz častejšie oslovovala k spolupráci rôzne záujmové skupiny
obyvateľov. Kniţnica tieţ spolupracovala s inštitúciami a jednotlivcami mimo nášho regiónu s Linkou detskej istoty pri SV pre UNICEF, vydavateľstvom Buvik, neziskovou organizáciou
Osmijanko a tieţ s viacerými spisovateľmi. Všetky aktivity v tomto smere kniţnica smerovala
k napĺňaniu a realizácii komunitných činností. A nie je zanedbateľný ani fakt, ţe aj
prostredníctvom takejto spolupráce sa kniţnica zviditeľnila.
Kniţnica sa aj v tomto roku zapojila do jubilejného X. ročníka Týţdňa slovenských
kniţníc (23.-29.3.2009) s mottom „Kniţnice pre všetkých“, ktoré naozaj naplnila.
Tentokrát kniţnica otvorila TSK podujatím, zameraným na prevenciu drogových
závislostí Nový začiatok. Kniţnica kvôli záujmu stredných škôl aj v tomto roku pokračovala
v podujatiach s členmi Klubu abstinujúcich alkoholikov pod odborným vedením
psychoterapeutky PhDr. Soni Kosorínovej.
Na poţiadanie Strednej odbornej školy Ladislava Bielika kniţnica pripravila odborné
podujatie formou prezentácie Umenie v knižnici, zamerané na praktické vyuţívanie odbornej
literatúry z oblasti výtvarného, odevného, grafického a fotografického umenia.
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Počas TSK kniţnica pripravila autorské besedy so spisovateľmi Jozefom Banášom
a Ľubošom Juríkom. Na poľovnícku tému so študentami diskutoval regionálny autor
a poľovník Jozef Hikl.
Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch TSK kniţnica pripravila v spolupráci
s naším verným čitateľom a hudobným „fajnšmekrom“ Ladislavom Némethom tentokrát
multimediálne podujatie S loďou snov za melódiami sveta. Takmer dvojhodinový hudobnoslovný maratón bol zmesou melódií a hovoreného slova, doplnených obrázkami z
jednotlivých krajín.
Kniţnica sa aj v tomto roku zapojila do celoslovenského podujatia, organizovaného
Linkou detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF Čítajme si... 2009. Detský
čitateľský maratón tento rok prebiehal v slovenských kniţniciach, nie v obchodnom reťazci
ako vlani. V TK čítalo aţ 100 detí z celkového počtu 10 798 zúčastnených.
Počas TSK sa TK po druhýkrát zapojila do celoslovenského podujatia Deň ľudovej
rozprávky, tento rok s podtitulom Hľadá sa Dobšinský. Deti na celom Slovensku v tento deň
hľadali a nachádzali knihy Pavla Dobšinského.
Levické deti tento rok potešila svojou návštevou spisovateľka Alţbeta Verešpejová,
ktorá sa predstavila malým čitateľom aţ dvakrát, najprv v kniţnici a potom aj v priestoroch
pobočky na sídlisku.
Kniţnica tradične ukončila TSK medzinárodným podujatím Noc s Andersenom, do
ktorého sa zapojila po šiestykrát. Tento rok prvýkrát deti v kniţnici nespali. Napriek tomu
kniţnica pre deti pripravila pútavý a ţivý celovečerný interaktívny program. Počas večera deti
plnili rôzne úlohy, čítali a počúvali rozprávky a niečo sa aj naučili. V tvorivej dielni si
servítkovou technikou vyrobili ozdobné črepníky, ktoré potom vystavili v kniţnici. Deti sa
zapojili do tanečného minikurzu hip-hopu, ktorý pre nich pripravila tanečná skupina Fanatic,
navštívili hasičov, hľadali a našli poklad, prešli chodníkom odvahy a výborne sa pri tom
všetkom zabávali. Tento rok sa uskutočnila Noc s Andersenom na 840 miestach Európy,
v Čechách, Poľsku, Slovinsku a na 118 miestach na Slovensku. Medzinárodného podujatia
Noc s Andersenom sa zúčastnilo 28 239 detí.
V tomto roku kniţnica slávnostne vyhodnotila uţ XVII. ročník súťaţe Čítam, čítaš,
čítame, do ktorého sa zapojilo rovnako ako vlani 44 triednych kolektívov s 947 (+29) deťmi.
Deti víťazných tried boli odmenené krásnymi knihami a ostatní umiestnení vecnými cenami,
ktoré kniţnica tradične zabezpečila sponzorsky. Vyhodnotenia sa zúčastnilo aţ 120 detí, pre
ktoré kniţnica v spolupráci s PaSA v Leviciach pripravila ţivý program z knihy Marianny
Grznárovej Kubko a Maťko, ale aj súťaţe, hry a zaujímavosti, ktoré spestrili deťom
slávnostný deň.
Kniţnica pripravila v rámci zážitkového čítania podujatie Krajina Agord, nazvané
podľa rovnomennej knihy Daniela Heviera. Podujatie bolo zamerané na protidrogovú
výchovu teenagerov.
V spolupráci s OZ Hlas knižnice dokázala kniţnica zorganizovať autorské besedy pre
deti a mládeţ s renomovanými autormi Toňou Révajovou, Ľubom Dobrovodom,
Ladislavom Švihranom, Ľubou Pavelovou, Antonom Hykischom, Ľubošom Juríkom
a Jozefom Banášom.
Naša kniţnica neustále rozširuje komunitné aktivity a v rámci rozšírenia týchto aktivít
oveľa viac a najmä adresne upriamuje pozornosť na skupiny ľudí, ktoré majú podobné, príp.
rovnaké záujmy. Takouto záujmovou skupinou je skupina dôchodcov, ktorí vytvorili „debatný
krúţok“ Čo nového v dennej tlači, v rámci ktorého sa dôchodcovia v priestoroch kniţnice
pravidelne stretávajú.
Novovytvoreným zoskupením matiek na materskej dovolenke je Mamiklub. Mamičky
spolu so svojimi detičkami navštevovali kniţnicu jednotlivo uţ dlhšiu dobu, aţ vznikol
v kniţnici nápad pozvať ich spoločne, zahrať im divadielko, či pripraviť im program.
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Mamičky túto ponuku rady prijali a zatiaľ klub funguje výborne. Mamičky majú záujem aj
o neformálne trávenie voľného času v kniţnici.
Vo viacerých kniţniciach na Slovensku vznikli detské kluby, ktoré v názve nesú meno
Daniela Heviera - hevikluby. Ten levický detský klub má meno Hevi-Hevi Levi klub. Na
klubovej úrovni sa deti stretávajú v kniţnici v popoludňajších hodinách. Kniţnica pre deti
pripravuje program na kaţdé takéto klubové stretnutie. Cieľom klubu je najmä zmysluplné
trávenie voľného času v kniţnici so zameraním na tvorivosť detí, záţitkovosť a kreativitu.
Okrem pravidelných klubových aktivít kniţnicu začali navštevovať školské kluby
z viacerých ZŠ v Leviciach v popoludňajších hodinách, ktoré sme nazvali Popoludnia
s rozprávkou. V rámci popoludní kniţnica pripravuje pre deti rôzne zábavné aktivity vţdy
spojené s čítaním a knihou.
Pre deti kniţnica nainštalovala dve výstavy, ktoré sa deťom, ale aj dospelým, veľmi
páčili. Prvou z výstav bola výstava Európa v škole. Bola to výstava výtvarných prác detí zo
špeciálnych škôl celého Nitrianskeho samosprávneho kraja. Naša kniţnica počas konania
výstavy prichýlila aj odbornú porotu, ktorá rozhodla o poradí ocenených detí. Zároveň sa
v priestoroch kniţnice uskutočnilo aj slávnostné vyhodnotenie súťaţe, ktorého sa zúčastnilo
30 detí so špeciálnymi pedagógmi z celého nášho regiónu.
Ďalšou v poradí bola putovná výstava „Osmijankovho kráľovstva“ Štyri krajiny
detstva, ktorá budila u návštevníkov mimoriadny záujem. Celá výstava bola koncipovaná na
podporu čítania a kniha bola jej stredobodom v hudobnej, slovesnej, dramatickej podobe,
príp. v animácii.
Počas výstavy kniţnica spolu s vydavateľstvom Buvik – Máriou Števkovou,
časopisom Slniečko - Ľubicou Kepštovou a Osmijankom, neziskovou organizáciou –
Miroslavou Biznárovou pripravila workshop Čítanie ako hra. Cesty a motivácia rozvoja
detského čitateľa. Kniţnica oslovila okrem knihovníkov, pedagógov I. stupňa ZŠ aj učiteľky
MŠ, pričom pre všetky zúčastnené skupiny bol workshop mimoriadne podnetný.
TK sa zapojila do projektu Zodpovedne.sk. Ide o projekt, ktorý sa začal v roku 2007 a
realizuje ho OZ e-Slovensko spoločne s Ministerstvom vnútra SR, Slovenským výborom pre
Unicef a je podporený Európskou komisiou v rámci komunitárneho programu Safer Internet
plus. Projekt sa v súčasnosti realizuje v 25 krajinách EÚ. Hlavným cieľom projektu je
zvyšovať povedomie o zodpovednom pouţívaní internetu a spustenie helpline - zdruţenej
linky pomoci na Slovensku. Kniţnica spolu s koordinátormi projektu pripravila seminár pre
pracovníkov kniţníc regiónu a pedagógov stredných škôl. O seminár prejavili veľký záujem
najmä pedagógovia, ale aj vybraní anglicky hovoriaci študenti, ktorí komunikovali
s koordinátormi projektu.
Začiatkom roka sa kniţnici podarilo opäť obnoviť spoluprácu so Základnou
organizáciou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Z iniciatívy ZO ÚNSS
a v spolupráci so Slovenskou kniţnicou pre nevidiacich v Levoči TK zorganizovala odborný
seminár Zvukové knihy a časopisy – ako ďalej? Po skončení seminára pracovníci SKN
ochotne odpovedali na zvedavé otázky účastníkov seminára, týkajúce sa najmä pouţívania
programov Jaws a Magic, ktoré kniţnica získala v minulom roku pre potreby tejto skupiny
pouţívateľov.
V roku 2009 z celkového počtu 604 podujatí TK pripravila 132 (-42) dramatizácií
rozprávok, ktoré videli deti-bábätká, deti MŠ a ţiaci ZŠ. Prostredníctvom rozprávok kniţnica
dokáţe deti pritiahnuť a zároveň propagovať klasické i moderné rozprávky a literatúru vôbec.
O tento typ podujatí je mimoriadny záujem. Najviac reprízované boli dramatizácie kníh:
Brémski muzikanti, Domček, domček, kto v tebe býva? a O guľkovi Bombuľkovi.
Spomedzi mnoţstva ďalších podujatí boli najviac reprízované literárne kvízy, zamerané na
kniţnično-informačnú výchovu Čo som čítal, Ako poznám knihy a knižnicu, Heviho škola
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tvorivosti, Rozprávka, báseň, povesť Štefana Moravčíka, Regionálne prvky v ľudovej
slovesnosti, kniţnično-bibliografické lekcie, či literárne a hudobné podujatia.
Propagácia knižnice
Hromadné návštevy
Počet návštevníkov
Výstavy
Nástenky
Kniţničné plagáty
Rozhlasové relácie
Televízne vysielanie

2009
461
8 589
52
20
25
2
4

2008
435
9 659
78
24
8
1
5

Rozdiel
26
-1 070
-26
-4
17
1
-1

V tomto roku navštívilo kniţnicu prostredníctvom 461 hromadných návštev 8 589
účastníkov. Kniţnica pripravila 52 výstav k výročiam literárnych osobností, 20 tematických
násteniek, 25 knižničných plagátov a 2 rozhlasové relácie. Ďalšie 2 rozhlasové vstupy mala
TK v Slovenskom rozhlase.
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 realizovaných podujatí nedokáţu pripraviť v ostatných kniţniciach.

III. Bibliograficko-informačná činnosť
Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov
V roku 2009 TK doplnila databázu regionálnych dokumentov iba o 20 kn. j. (-24). Aj
v tomto roku naďalej pretrvávali problémy s ich získavaním. Kaţdoročne sa opakujúce
problémy sú spôsobené najmä absenciou centrálnej evidencie tlačovín a tieţ ich
nekontrolovaným vydávaním v elektronickej podobe. Z legislatívneho hľadiska je
najváţnejším problémom vylúčenie regionálnych verejných kniţníc zo zákona o povinných
výtlačkoch v časti neperiodické publikácie. Kniţnica v tomto roku zaznamenala historicky
najniţší prírastok regionálnych dokumentov.
V súvislosti s prechodom na nový kniţničný program DAWINCI musela kniţnica
znovu spracovať články z programu VIRTUA a tieţ spracovať omeškanú článkovú
produkciu. Kniţnica v pribehu roku spracovala 1 335 (+820) regionálnych záznamov.
Kniţnica kaţdoročne vychádza v ústrety informačným potrebám a poţiadavkám
pouţívateľov, ktoré z roka na rok narastajú. Dôvodom sú najmä detašované pracoviská
vysokých škôl na území nášho mesta, ktoré vyţadujú od študentov rešerše. Napriek
obrovskému záujmu pouţívateľov o webovú stránku kniţnice TK aj v tomto roku
zaznamenala mnoţstvo poţiadaviek o informácie, poskytla mnoţstvo inštrukcií a konzultácií
a rešeršných sluţieb.
Bibliograficko-informačné služby
bibliografické a faktografické informácie
rešerše (elektronické)
inštrukcie a konzultácie

2009
12 638
230/4 963
642

2008
21 695
188/3 872
248

Rozdiel
-9 057
42/1 091
394

Na základe potrieb a poţiadaviek pouţívateľov kniţnica poskytla celkom 12 695 (-9
057) faktografických a bibliografických informácií. Veľký rozdiel zapríčinila zmena
spôsobu vykazovania bibliografických a faktografických informácií v novom programe.
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Kniţnica poskytla 642 (+394) inštrukcií a konzultácií a vypracovala 230 rešerší (+42).

Spracované rešerše v roku 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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.

Problémové vyučovanie ako jedna z aktivizujúcich vyučovacích metód (16 zázn.)
Králik – belgický obor albín (22 zázn.)
Sebavýchova ako proces udrţujúci duševné zdravie (23 zázn.)
Zaloţenie malého a stredného podniku (28 zázn.)
Reformy v školstve po roku 1989 (27 zázn.)
Komplexná rehabilitačná starostlivosť o pacientov s paraparézou dolných končatín
(12 zázn.)
Analýza environmentálnych prvkov vo výučbe na 2. stupni ZŠ (24 zázn.)
Asertivita a jej význam v sociálnom styku (16 zázn.)
Nástroje zabezpečenia pohľadávok (9 zázn.)
Riešenie konfliktných situácií v sociálnych vzťahoch (18 zázn.)
Politika zamestnávania (25 zázn.)
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so závislosťou od návykových
látok (16 zázn.)
Postavenie ţeny v dielach spisovateliek (B. Slančíková-Timrava, M. Kaffka) (22
zázn.)
Hydroterapia a jej historický vývoj na Slovensku (21 zázn.)
Podnikanie. Podnikateľský zámer (21 zázn.)
Obezita (17 zázn.)
Hospicová a paliatívna starostlivosť (21 zázn.)
Výhody výnosnosti termínovaných vkladov (9 zázn.)
Sociálny pracovník v zdravotníctve (12 zázn.)
Sociálny pracovník v detskom domove (10 zázn.)
Pomoc sociálneho pracovníka zneuţívaným deťom (15 zázn.)
Európska sociálna politika (17 zázn.)
Fotografia v printových médiách (40 zázn.)
Dejiny Strednej školy lesníckej v Banskej Štiavnici (11 zázn.)
Kolektívne vyjednávania a kolektívne zmluvy (16 zázn.)
Psychosociálne dôsledky nezamestnanosti (20 zázn.)
Etika pri práci s dospelými ľuďmi vo výkone trestu (18 zázn.)
Kultúrne a spoločenské perspektívy sociálnej náuky cirkvi (20 zázn.)
Kvalita ţivota pacientov s psychózou (26 zázn.)
Štátne a neštátne inštitúcie (20 zázn.)
Sociálne sluţby – prepych alebo nevyhnutnosť? (19 zázn.)
Sociálna opora v medzigeneračnom vzťahu starý rodič – vnúča (19 zázn.)
Slovo, pojem a sémantický systém (13 zázn.)
Minulý čas slovies v slovenčine (21 zázn.)
Komparácia účtovných sústav (25 zázn.)
Súčasné trendy výberu zamestnancov (20 zázn.)
Interpretácia diela D. Mitanu „Slovenský poker“ (6 zázn.)
Sociálno-etické zručnosti učiteľov (29 zázn.)
Preţívanie osamelosti matiek s autistickým dieťaťom (17 zázn.)
Rozvíjanie kompetencií dieťaťa mladšieho školského veku v predmete vlastiveda
(16 zázn.)
Stav ţivotného prostredia v okolí Levíc (19 zázn.)
Ekonomické a sociálne súvislosti nezamestnanosti v okrese Levice (20 zázn.)
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Pasívny dom (30 zázn.)
Biomechanická analýza vybraného pohybového prvku (13 zázn.)
Pohľadávky ako spôsob financovania podniku (26 zázn.)
Financovanie školstva (18 zázn.)
Karolínska renesancia (11 zázn.)
Čítanie s porozumením (12 zázn.)
Stimulačné programy rozvoja manaţérskych kompetencií (11 zázn.)
Diagnostika eliminácií poruchového správania (22 zázn.)
Finančná kríza v Európe (42 zázn.)
Šikanovanie detí na základných školách (30 zázn.)
Zboţnosť v dejinách (19 zázn.)
Oravské múzeum v prírode (32 zázn.)
Porovnanie hodnotovej orientácie ţiakov SŠ (17 zázn.)
Konflikty v interakcii učiteľ-ţiak (27 zázn.)
Mliekové plemená oviec (15 zázn.)
Individualizmus ako etický problém (17 zázn.)
Výbava a usporiadanie vozidla ZZS (9 zázn.)
Tabakizmus stredoškolskej mládeţe (13 zázn.)
Voľný čas detí s poruchami správania (28 zázn.)
Spolupráca rodiny a MŠ, jej vplyv na osobnosť dieťaťa (29 zázn.)
Riešenie konfliktov na pracovisku (18 zázn.)
Chronická obštrukcia dýchacích ciest v detskom veku (19 zázn.)
Prírodovedné a spoločenskovedné poznávanie v predškolskej edukácií (16 zázn.)
Základné manaţérske kompetencie (19 zázn.)
Historické a politologické časopisy a zborníky (21 zázn.)
Zrakové vnímanie dieťaťa predškolského veku (13 zázn.)
Odpad ako globálny ekologický problém ţivotného prostredia (31 zázn.)
Multimédiá na ZŠ a ich praktické vyuţitie (20 zázn.)
Vyuţitie IKT vo vzdelávaní a komunikácii ţiakov s narušenou komunikačnou
schopnosťou (28 zázn.)
Poruchy správania detí a mládeţe (16 zázn.)
Ťaţba zlata v Štiavnických vrchoch (20 zázn.)
Vzťah mentálne postihnutej mládeţe k drogovej závislosti (22 zázn.)
Vplyv obce na rozvoj regiónu v Nitrianskom kraji (25 zázn.)
Podmienky tvorivej klímy na SPŠ v Leviciach (20 zázn.)
Diagnostika učebných štýlov ţiakov (15 zázn.)
Vývoj inštitucionálnej predškolskej výchovy v regióne Levice (9 zázn.)
Úloha rodiny vo výchove detí so zdravotným znevýhodnením (22 zázn.)
Osobnosť dieťaťa od narodenia aţ po skončenie puberty (18 zázn.)
Princípy samosprávy uplatňované v činnosti školy (27 zázn.)
Efektívna komunikácia – prejav zrelej osobnosti (20 zázn.)
Šport sluchovo postihnutých na Slovensku (30 zázn.)
Rodina a jej význam v súčasnej spoločnosti (20 zázn.)
Vyuţívanie multimédií a internetu vo výchove a vzdelávaní ţiakov druhého stupňa
(20 zázn.)
Technická kontrola osobných vozidiel (18 zázn.)
Zriadenie a manaţovanie domova sociálnych sluţieb neziskovou organizáciou (21
zázn.)
Marketingové poradenstvo v oblasti vinárstva (16 zázn.)

17

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
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.

Vplyv vzdelávacích poukazov na zvyšovanie kvality mimoškolskej záujmovej
činnosti v podmienkach mesta Levice (22 zázn.)
Vplyv hospodárskej krízy na sektorovú štruktúru národného hospodárstva (20
zázn.)
Princíp solidarity ako hodnota a východisko sociálnej práce (16 zázn.)
Spracovanie chemického odpadu a jeho vplyv na ţivotné prostredie (16 zázn.)
Mimoškolská výchova a vzdelávanie v podmienkach miestnej kultúry (35 zázn.)
Výchova dieťaťa s Downovým syndrómom (13 zázn.)
Hra ako metóda rozvíjania čitateľskej gramotnosti detí v 1. ročníku (29 zázn.)
Problémové vyučovanie ako moderná koncepcia vyučovania (17 zázn.)
Dopady detskej deprivácie a spoločenské dôsledky (25 zázn.)
Sociálna atmosféra v rodine a výber partnera (15 zázn.)
Sociálna chudoba v Indii (19 zázn.)
Vplyv inštitucionalizácie na psychosociálne potreby seniorov (38 zázn.)
Korene rómskej biedy (22 zázn.)
Dieťa v hmotnej núdzi (18 zázn.)
Teoretický pohľad na objem pohybovej aktivity detí predškolského veku (18
zázn.)
Tvorba webových stránok (46 zázn.)
Ako byť úspešný v podnikaní (19 zázn.)
Význam jednoduchého a podvojného účtovníctva (23 zázn.)
Kolapsové stavy v prednemocničnej starostlivosti (12 zázn.)
História vyuţitia výpočtovej techniky v pedagogickom procese (50 zázn.)
Vplyv rodiny na výber ţivotného partnera (25 zázn.)
Vplyv rodiny na hodnotový systém dieťaťa (31 zázn.)
Súčasnosť a budúcnosť jadrovej energetiky (19 zázn.)
Skupinové vyučovanie ako moderná koncepcia vyučovania (18 zázn.)
Slovná zásoba z časového hľadiska (23 zázn.)
Vzdelanie ako faktor regionálneho rozvoja (19 zázn.)
Agresivita a šikanovanie ţiakov SOU (19 zázn)
Literárny zemepis levického regiónu (21 zázn.)
Plnenie prístupových kritérií kandidátskych krajín – Chorvátsko, Macedónsko,
Turecko (24 zázn.)
Rehabilitácia zdravotne postihnutých (19 zázn)
Výchovné štýly rodiny (27 zázn.)
Význam daní Slovenskej republiky od roku 1993 po súčasnosť (46 zázn.)
Hospodárska kríza – vznik, príčiny (24 zázn.)
Projekt rozvoja kniţníc (28 zázn.)
Vplyv učiteľa na osobnosť ţiaka (38 zázn.)
Prosociálne správanie – riešenie konfliktov v prosociálnom správaní (21 zázn.)
Optimalizácia uplatňovania kompetencií riaditeľa školy ako predpoklad úspešnosti
školy (25 zázn.)
Metabolické poruchy vo výţive a raste detí (25 zázn.)
Drotárstvo na Slovensku (43 zázn.)
Vplyv rodinného prostredia na rozvoj osobnosti dieťaťa (37 zázn.)
Drogová závislosť študentov stredných škôl (26 zázn.)
Osamelosť ako psychosociálny problém v seniorskom veku (18 zázn.)
Vyučovacie zásady a ich vplyv na napĺňanie cieľa vyučovania (20 zázn.)
Programové vyučovanie ako moderná koncepcia vyučovania (22 zázn.)
Citová výchova (24 zázn.)
18

134.
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Výchova a vzdelávanie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (29 zázn.)
Likvidácia jadrového odpadu (21 zázn.)
BOZP v podniku (18 zázn.)
Podpora vzdelávania a prípravy na trh práce prostredníctvom ESF (20 zázn.)
Optimálna klíma v učebnej skupine (27 zázn.)
Výţiva a jej vplyv na obezitu detí predškolského veku (15 zázn.)
Vyuţívanie alternatívnych zdrojov energie (24 zázn.)
Environmentálna výchova a jej vyuţitie v MŠ (21 zázn.)
Aktuálne problémy psychologickej starostlivosti o policajtov (13 zázn.)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levice (18 zázn.)
Techniky asertívneho správania (17 zázn.)
Profesionálna armáda a jej význam (23 zázn.)
Vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (13 zázn.)
Poruchy správania detí v triede (27 zázn.)
Francúzske skratky a ich ekvivalenty v slovenčine (7 zázn.)
Roztápanie ľadovcov – svetový ekologický problém (24 zázn.)
Kvalita ţivota pacientov so psoriázou (16 zázn.)
Systémový prístup k riešeniu problémov ţivotného prostredia v AE Mochovce (19
zázn.)
Praktické činnosti s prírodným materiálom (22 zázn.)
Levický hrad (17 zázn.)
Výkonnosť ţiakov a učiteľov (27 zázn.)
Dejiny a súčasnosť Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach (22 zázn.)
Recyklovanie nebezpečného odpadu (26 zázn.)
Vzdelávacie inštitúcie na Slovensku a ich význam (18 zázn.)
Psychická a fyzická záťaţ zdravotných sestier (19 zázn.)
Finančná kríza v Európe – články (apríl-október 2009) (20 zázn.)
Postavenie obce v samospráve a jej ekonomický význam (20 zázn.)
Skúsenosti z aplikácie akruálneho účtovníctva vo verejnej správe (1 zázn.)
Účtovníctvo v samospráve (15 zázn.)
Špecifiká výchovno-vzdelávacej práce v triedach MŠ s deťmi predškolského veku
(35 zázn.)
Teoretický rozbor pohybových aktivít rodičov a detí predškolského veku v rámci
voľného času (17 zázn.)
Tvorba krajinnej zelene (17 zázn.)
Vznik a vývoj mesta Nová Baňa (8 zázn.)
Rodina a škola – základ zdravého ţivotného štýlu (33 zázn.)
Kooperácia školského špeciálneho pedagóga s pedagógmi na strednej škole (37
zázn.)
Efektívnosť vyuţívania počítačov vo vyučovacom procese (26 zázn.)
Regionálne dejiny školstva a pedagogiky (41 zázn.)
Písanie mäkkého i, tvrdého y a mäkkých spoluhlások ď, ť, ň, ľ v Bernolákovom
a Štúrovom pravopise (15 zázn.)
Literárna epocha, prúd, smer a skupina (16 zázn.)
Prenatálna psychológia (18 zázn.)
Fyzikálna terapia pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu (19 zázn.)
Ergoterapia a jej vyuţitie u drogovo závislých (15 zázn.)
Krízový manaţment v školstve (18 zázn.)
Etické dilemy v praxi sociálneho pracovníka pri poskytovaní sociálnych sluţieb
(20 zázn.)
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Hluk a jeho negatívny vplyv na cestnú dopravu (25 zázn.)
Výskyt neurotických ťaţkostí u študentov stredných škôl (19 zázn.)
Vyuţitie IKT v marketingovom podniku (34 zázn.)
Literárny zemepis okresu Levice (42 zázn.)
Špecifiká výchovy detí v súčasnej rodine (34 zázn.)
Vodné mlyny na rieke Sikenica (8 zázn.)
Návrh systému poskytovania a pouţívania OOPP pre vybrané robotnícke
povolania v odvetvovej činnosti – strojárstvo (29 zázn.)
Prírodný potenciál okresu Levice a jeho vyuţitie (58 zázn.)
Oprávnenia príslušníkov Policajného zboru SR (18 zázn.)
Prezentácia firmy formou propagačných prostriedkov (22 zázn.)
Zavedenie eura v SR (21 zázn.)
Zaloţenie a zánik obchodnej spoločnosti (20 zázn.)
Ateizmus (12 zázn.)
Politické práva na Slovensku a v EÚ (29 zázn.)
Čilejkári (42 zázn.)
Nástroje verejnej politiky a model CAF (20 zázn.)
Parky v levickom okrese (16 zázn.)
Multimédiá a vyučovací proces (20 zázn.)
Formovanie mentálneho slovníka detí predškolského veku (27 zázn.)
Hospodárska kríza a dopad na bankovníctvo (31 zázn.)
Sociologické aspekty vplyvu televíznej a internetovej reklamy na mládeţ (17
zázn.)
Vláda v politickom systéme SR (24 zázn.)
Vplyv rastúceho násilia a agresivity v televízii na delikvenciu detí zo sociálne
slabých rodín (22 zázn.)
Úloha a postavenie inovácií v regionálnom rozvoji (22 zázn.)
Mzdová sústava a odmeňovanie (22 zázn.)
Neuróza, úzkosť – charakteristika (13 zázn.)
Metodika výuky BOZP na elektrických zariadeniach (11 zázn.)
Elektronické preverovanie vedomostí ţiakov (13 zázn.)
Kniţná tvorba Ladislava Švihrana (25 zázn.)
Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku a jeho vykazovanie v účtovnej
závierke (19 zázn.)
Zdravotné riziká pracovníkov v poľnohospodárstve (23 zázn.)
Ivan Stodola – dielo Bačova ţena (18 zázn.)
Daniel Krman ml. (barokový spisovateľ) – dielo (12 zázn.)
Pracie prostriedky (7 zázn.)
Psychohygiena ako prevencia sociálno-patologických javov u detí mladšieho
školského veku (20 zázn.)
Podniková komunikácia (11 zázn.)
Vernostný program (22 zázn.)
Verejnoprávne médiá (24 zázn.)
Právna úprava obchodu s chránenými druhmi rastlín a zvierat (15 zázn.)
Logistika vo vnútroštátnom a medzinárodnom zasielateľstve (30 zázn.)
Pojem „kvalita ţivota“ a jeho uplatnenie v sociálnej práci (23 zázn.)
Zaloţenie malého a stredného podniku (31 zázn.)
Sociálna a zdravotnícka starostlivosť o ľudí vo vyššom veku (36 zázn.)
Tvorivosť vo vzdelávaní (23 zázn.)
Jadrové elektrárne – ich história (22 zázn.)
20

223.
224.
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Alternatívne prístupy v edukácii z pohľadu diverzity edukačnej skupiny (22 zázn.)
Výsledky prieskumov výchovy k tvorivosti (13 zázn.)
Oxford University (12 zázn.)
Analýza periodík o realitách a bývaní (23 zázn.)
Analýza potrieb vybranej skupiny obyvateľstva (15 zázn.)
Vodné dielo Veľké Kozmálovce (13 zázn.)
Analýza potrieb vybranej skupiny obyvateľstva z psychologického hľadiska (24
zázn.)
Čistota ovzdušia a vplyv na respiračné ochorenia (28 zázn.)

Aj v tomto roku kniţnica pokračovala v zhromaţďovaní tematických záznamov
o regionálnych dokumentoch, ktoré zatiaľ sprístupňuje verejnosti vo forme kartotéky, pokiaľ
nezhromaţdí dostatočné mnoţstvo vhodných dokumentov na ich ucelené vydanie.

IV. Metodická a poradenská činnosť
4. 1 Koordinácia a kooperácia činnosti kniţníc v regióne
Vzhľadom ku kumulovanej funkcii vedúcej pracovníčky akvizície a metodiky a
tieţ z dôvodu prechodu na nový kniţničný softvér TK v tomto roku neuskutočnila ţiadnu
metodickú návštevu. Ţiadna z kniţníc regiónu si metodickú návštevu nevyţiadala. Napriek
tomu si však kniţnica plnila úlohy, súvisiace s metodickou činnosťou. V praxi sa osvedčila
najmä komunikácia prostredníctvom e-mailu. Knihovníci obecných a mestských kniţníc iba
minimálne telefonujú, či prídu osobne, vyuţívajú najmä aktuálne informácie z portálu TK.
V roku 2009 kniţnica pomáhala mestám a obciam najmä so štatistickými výkazmi,
s prechodom na Euro, ale tieţ s vypracovaním projektov do Grantového systému MK SR.
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 2009 poskytla TK starostom a knihovníkom regiónu spolu 163 konzultácií so
zameraním predovšetkým na štatistický výkaz a prechod na novú menu €.
Formy metodickej činnosti
Plán metodických návštev
Počet metodických návštev
Plán metodických konzultácií
Počet metodických konzultáciií

2009
20
0
170
163
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2008
40
19
170
175

Rozdiel
-20
-19
0
-12

Prostredníctvom pravidelne aktualizovanej webovej stránky a adresných e-mailov
kniţnica pravidelne informovala starostov obcí a obecných knihovníkov o všetkých
aktualitách. Kniţnica doplnila webovú stránku o aktualizovaný Zoznam kniţníc v regióne so
všetkými kontaktmi. Napriek menšiemu počtu metodických návštev v porovnaní
s predchádzajúcimi obdobiami je kniţnica v pravidelnejšom kontakte s knihovníkmi
obecných kniţníc ako predtým. Dôkazom toho je aj vysoký počet telefonických, osobných a
elektronických konzultácií.
Na území regiónu TK koordinovala činnosť 92 (+1) kniţníc a 3 (-1) pobočiek a uţšie
spolupracovala s 10 obecnými kniţnicami. V regióne pracuje:
 1 regionálna kniţnica s 1 pobočkou
 3 mestské kniţnice s 1 (-1) pobočkou
 9 obecných profesionalizovaných kniţníc s 1 pobočkou
 79 obecných neprofesionalizovaných kniţníc (+1)
V tomto roku poskytovali internetové sluţby verejnosti uţ v 18 (+7) kniţniciach nášho
regiónu.
V roku 2009 TK zaznamenala:
 priestorové zmeny v 2 Ock – v Msk v Tlmačoch (priestory kniţnice boli
zrekonštruované), Ock v Slatine získala nové priestory
Veľkou pomôckou pre knihovníkov regiónu je webová stránka kniţnice, ktorú
kniţnica pravidelne aktualizuje
uţ od roku 2007. 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
(prostredníctvom OcÚ, ale aj vlastného pripojenia), 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. TK je v súčasnosti v pravidelnejšom kontakte s knihovníkmi
obecných kniţníc ako predtým, čo jej umoţňuje operatívnejšie riešenie vzniknutých
problémov.
V tomto roku uzavrela TK iba 10 (-10) dohôd o spolupráci pri zabezpečovaní
činnosti obecných kniţníc. Kniţnica zaznamenáva kaţdoročný pokles počtu dohôd
o spolupráci. Starostovia obcí uţ nejavia veľký záujem o tieto sluţby. Čoraz viac obcí
nakupuje do kniţníc KF samostatne, prostredníctvom predajcov, príp. internetu a kniţničné
tlačivá si zaobstarávajú spolu s tlačivami pre obecný úrad.
V rámci koordinovaného doplňovania zabezpečila TK nákup a spracovanie kn. j. pre
4 (-2) obecné kniţnice v počte 76 kn. j. v hodnote 547,46 €. Obecné kniţnice vybavené
kniţničným softvérom si v súčasnosti KF na rozdiel od predchádzajúceho obdobia samostatne
nakupujú a aj spracovávajú.
Do grantového systému MK SR sa kaţdoročne zapájajú rovnaké kniţnice, ktoré
v grantových programoch väčšinou aj uspejú. Tento rok sa do grantového systému okrem TK
zapojilo rovnako ako v predchádzajúcom roku 10 kniţníc. Do podprogramu 2.1 Kniţnice
a kniţničná činnosť si zaregistrovalo projekty 6 (-1) kniţníc. Úspešný bol okrem TK projekt
MsK Ţeliezovce. Do podprogramu 2.5 Akvizícia vo fondových inštitúciách si zaregistrovalo
projekty rovnako ako vlani 10 kniţníc, z ktorých 6 (+5) vrátane TK bolo úspešných: MsK
Šahy, MsK Ţeliezovce, Ock Veľké Ludince, Ock Brhlovce a Ock Pečenice.
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Kniţnica tento rok komunikovala s obecnými úradmi pri vypĺňaní Ročných výkazov
väčšinou elektronicky, pretoţe všetky obecné úrady a 17 kniţníc uţ majú prístup na internet.
Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia kniţnica zosumarizovala všetky elektronické výkazy
a sústredila sa na odstraňovanie vzniknutých chýb.

4.2 Rozborová, analytická a prieskumová činnosť
V roku 2009 TK vypracovala analýzu a rozbor činnosti v materiáli Vyhodnotenie
činnosti za rok 2008. Výsledky činnosti verejných kniţníc v regióne za rok 2008 spracovala
TK v analytickom materiáli Dokumentácia 2008.

4.3 Ďalšie vzdelávanie kniţničných pracovníkov
V rámci odborného vzdelávania TK v roku 2009 uskutočnila:
 knihovnícke školenie pre pracovníkov obecných
kniţníc so zameraním na
vyplňovanie štatistických výkazov za rok 2008 – 13.1.2009
 Základný knihovnícky kurz absolvovala v TK 1 knihovníčka z Ock v Drţeniciach –
18.11.2009
Pracovníci TK sa zúčastnili týchto odborných podujatí:
-

-

VZ SAK – v SNK Martin (marec 2009)
Zhodnotenie KIS DAWINCI v praxi regionálnych kniţníc – v KK Karola Kmeťka
Nitra ( máj 2009)
Úloha kniţnice v rozvoji kľúčových kompetencií jednotlivca – v ŠVK Banská Bystrica
(apríl 2009)
Cezhraničná spolupráca knihovníkov, archivárov a múzejníkov Vác (apríl 2009)
Zvukové knihy a časopisy – ako ďalej? – SKN Mateja Hrebendu Levoča - v TK
v Leviciach (máj 2009)
Čítanie ako hra. Cesty a motivácia rozvoja detského čitateľa – workshop pre
pedagógov, knihovníkov a študentov PaSA – v TK v Leviciach (máj 2009)
Komunitná kniţnica III. – odborný seminár s workshopom – SNK a KAB Nové Zámky
v KAB Nové Zámky (jún 2009)
Portál. Brána k širokej škále informácií – odborný seminár – v SNK Martin (jún 2009)
Zodpovedne.sk – prezentácia projektu o vyuţívaní bezpečného internetu – OZ
eSlovensko, MV SR a Slovenský výbor pri UNICEF v TK v Leviciach (jún 2009)
Exkurzia do Biblioteka Nazionale Marciana v Benátkach – Krajská pobočka SSK
v Nitre (jún 2009)
Školenie administrátorov pre KIS DAWINCI – SWOP v KAB Nové Zámky (jún
2009)
Konferencia pracovníkov hudobných oddelení Zdruţenia maďarských knihovníkov
– medzinárodný odborný seminár - Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd (september 2009)
Seminár hudobných knihovníkov a zasadnutie SNS IAML – v KK Michala Rešetku
Trenčín (september 2009)
Zvýšenie počítačovej gramotnosti – počítačový kurz pracovníkov TK v Leviciach –
Akadémia vzdelávania v Leviciach v priestoroch Cirkevnej ZŠ sv Vincenta de Saint Pauli
(september – november 2009)
Web 2.0 verzus kniţnica 2.0, RSS technológia – CVTI v Bratislave
Valné zhromaţdenie SAK – v SNK Martine (november 2009)
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-

Odborné podujatie knihovníkov v rámci cezhraničnej spolupráce – v MsK Šahy
(november 2009)
Krajská konferencia pobočky SSK v Nitre – KAB Nové Zámky (november 2009)
Oslobodenie Levíc – OŠA pobočka Levice v OŠA Levice (december 2009)
Valné zhromaţdenie SSK – voľby SSK v hoteli Kyjev Bratislava (december 2009)
Slovenskí knihovníci v českých kniţniciach – dvojtýţdňový pracovný pobyt
v Masarykovej verejnej kniţnici vo Vsetíne (december 2009)

4.4 Príprava a spracovanie koncepčných programov, programov
rozvoja kniţníc
V roku 2009 TK vypracovala Plán činnosti na rok 2009 a v priebehu roka predkladala
a tieţ pripomienkovala podľa potreby materiály, týkajúce sa odbornej činnosti kniţníc.

4.5 Edičná a publikačná činnosť
4.5.1 Edičná činnosť
1. Tomusová, Katarína: Dokumentácia 2008. Vyhodnotenie činnosti verejných kniţníc v
okrese Levice podľa hlavných ukazovateľov činnosti za rok 2008. Levice, Tekovská
kniţnica 2009. 10 s.
2. Holubcová, Jana: Vyhodnotenie činnosti za rok 2008. Levice, Tekovská kniţnica 2009.
(36) s.
3. Holubcová, Jana: Vyhodnotenie činnosti za 1. polrok 2009. Levice, Tekovská kniţnica
2009. 26 s.
4. Holubcová, Jana: Plán činnosti Tekovskej kniţnice v Leviciach na rok 2009. Levice,
Tekovská kniţnica 2009. 10 s.
5. Gőczeová, Andrea: Ladislav Švihran. Bibliografický profil. Levice, Tekovská kniţnica
2009. Nestr.
6. Gőczeová, Andrea: Toňa Revajová. Bibliografický profil. Levice, Tekovská kniţnica 2009.
Nestr.
4.5.2 Publikačná činnosť
1. Potešiteľné: kniţničný fond sa rozrástol/ Jana Holubcová, Štefan Ráchela - Fotogr. In:
Pohronie. - Roč. 64, č. 9 (2009), s. 5.
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
- propagáciu podujatí na webovej stránke kniţnice a na knihovníckom portáli INFOLIB
- prezentácia Tekovská knižnica v Leviciach. Hudobný kabinet

V. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie
Od konca minulého roku prešla kniţnica na nový kniţničný program DAWINCI.
V roku 2009 sa vyskytli v novom programe problémy v štatistickom vykazovaní, ktoré sa ale
postupne „za pochodu“ riešili. Okrem toho riešila kniţnica v máji poruchy mikrovlnného
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pripojenia k internetu, ktoré veľmi váţne ovplyvňovali všetky oddelenia a pracoviská
kniţnice. Od začiatku júna je situácia stabilizovaná a kniţnica pracuje v riadnom reţime
a pracovnom nasadení. Nový kniţničný program DAWINCI je výhodný najmä pre oddelenia,
poskytujúce kniţnično-informačné sluţby. Komplikovanejšia je v ňom katalogizácia, ktorá
ovplyvňuje aj bibliografiu.
Hoci sa kniţnica nachádza v troch od seba vzdialených objektoch, všetky budovy má
prepojené prostredníctvom mikrovlnnej siete. Napriek výmene technického zariadenia na
mikrovlnné pripojenie a zrýchleniu prístupu k internetu niekoľkonásobným zvýšením
rýchlosti z agregovanej rýchlosti 1 500kb/s na garantovanú rýchlosť 4 000 kb/s bez agregácie
sa v tomto roku opäť objavili technické problémy s pripojením, kvôli ktorým musela kniţnica
viackrát zatvoriť oddelenia. Od r. 2007 poskytuje kniţnica automatizované KIS aj na pobočke
Vinohrady. Od konca roku 2008 aj pobočka poskytuje pouţívateľom automatizované sluţby.
Všetky oddelenia odboru sluţieb TK poskytujú internetové sluţby pre verejnosť, ktoré
od roku 1998 prešli dynamickým vývojom. Od roku 2007 kniţnica poskytuje verejnosti
prístup k internetu na 14 ks PC bezplatne.
Prevádzku a beţnú údrţbu výpočtovej techniky zabezpečuje správca siete, iba
v prípade väčších porúch, prípadne potrebnej výmeny súčiastok kniţnica vyuţíva sluţby
servisu výpočtovej techniky.
TK má k dispozícii 30 ks PC – 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. Z nich 4 sú nepouţívané, odloţené v sklade. 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 notebook Travelmate. Kniţnica má k dispozícii
18 ks laserových lačiarní (z nich 1 je majetok OZ a 1 je majetkom SNK, z toho 2 ks farebné
tlačiarne, 7 ks ihličkových tlačiarní a jednu atramentovú tlačiareň. Kniţnica má tieţ 3 ks
skenerov, 5 ks kopírovacích zariadení a 1 ks multifunkčné zariadenie, ktoré je zároveň
farebným kopírovacím zariadením, farebnou tlačiarňou aj skenerom). TK má tieţ digitálnu
videokameru na dokumentáciu pripravených podujatí a multimediálny projektor, ktorý
vyuţíva najmä na prezentáciu sluţieb a na realizáciu odborných podujatí.
Oddelenie literatúry pre deti je vybavené výpočtovou technikou, 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 4 PC so 4 laserovými
tlačiarňami (z nich 2 farebné) a 1 ihličkovú tlačiareň. K dispozícii majú pracovníci tieţ
multifunkčné farebné zariadenie a ďalšie kopírovacie zariadenie, ktoré 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. Okrem toho je v kabinete gramofón Smarton s USB výstupom a 1 PC
so softvérom 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.
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Oddelenie poskytuje internetové sluţby pouţívateľskej verejnosti na 3 PC s 1 laserovou
tlačiarňou, na sluţobné účely má k dispozícii 2 PC s 1 laserovou 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 PC s 3 laserovými tlačiarňami a 1 ihličkovou tlačiarňou.
Pobočka Vinohrady je vybavená 1 PC na sluţobné účely a internetom s 1 laserovou
a 1 ihličkovou tlačiarňou. Na pobočke je aj rádiomagnetofón s CD prehrávačom.
Oddelenie bibliografie a informácií je vybavené 2 PC s 2 laserovými tlačiarňami (z
nich 1 farebná). Oddelenie je ďalej vybavené 1 kopírovacím zariadením, 2 skenermi,
fotoaparátom a videokamerou a má tieţ k dispozícii zariadenie na hrebeňovú väzbu.
Oddelenie akvizície a metodiky je vybavené 3 PC s 1 laserovou a 1 ihličkovou
tlačiarňou.
Ekonomické oddelenie je vybavené 1 PC a 1 laserovou tlačiarňou a 4 PC sú
umiestnené v sklade.
Riaditeľstvo je vybavené 3 PC (z toho 1 server) s 2 laserovými tlačiarňami, z ktorých
1 je multifunkčným zariadením (telefón a fax).

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

Pomer voľného a viazaného výberu:

2009
1298, 60 m²
812,81 m²
45,60 m²
77,50 m²
362,69 m²

2008
1298, 60 m²
812,81 m²
45,60 m²
77,50 m²
362,69 m²

Rozdiel
0
0
0
0
0

90:10%

MsZ v Leviciach schválilo svojím uznesením predaj DK Druţba, v ktorom je kniţnica
v podnájme investorovi, ktorý predloţil investičný zámer na zbúranie súčasnej budovy a
vybudovanie nového obchodno-kultúrneho centra. Napriek reálnej hrozbe vysťahovania
kniţnice a jednaniam s VÚC zatiaľ nedošlo k realizácii tohto zámeru.
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.
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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. V prvých mesiacoch tohto roku po výdatných
daţďoch došlo k rozsiahlemu zatekaniu priestorov do takej miery, ţe bolo potrebné
presťahovať kniţničný fond. Zastarané a poškodené linoleum je na niektorých miestach úplne
zničené. Hygienická maľovka v tomto oddelení nebola vykonaná od roku 1974, kedy sa
kniţnica do týchto priestorov nasťahovala.
Kniţnica nevyhnutne potrebuje vlastnú účelovú budovu, v ktorej budú umiestnené
všetky oddelenia a nebude ďalej odkázaná na prenajímanie priestorov, zvyšovanie cien
a neistotu, či nedostane výpoveď. Vedenie kniţnice iniciovalo mnoţstvo jednaní
s kompetentnými pracovníkmi Úradu NSK, poslancami NSK, s pracovníkmi a primátorom
MsÚ v Leviciach. Zatiaľ je však riešenie tohto problému v nedohľadne.

VII. Personálna oblasť
V roku 2009 nastala v kniţnici v personálnej oblasti jedna zmena oproti roku 2008.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom kniţnica zníţila počet pracovníkov o jedného.
K 1.1.2009 odišla do starobného dôchodku 1 pracovníčka., čím sa zníţil počet
pracovníkov na 24 (-1). Zároveň sa zmenil aj prepočítaný stav pracovníkov na 24,5 (-1).
Stav pracovníkov
Počet pracovníkov
Prepočítaný počet pracovníkov

2009
24
24,5

2008
25
25,5

Rozdiel
-1
-1

V súvislosti s personálnymi zmenami sa zmenila aj kvalifikačná štruktúra pracovníkov
kniţnice. V r. 2009 klesol počet pracovníkov na 24 (-1), pričom sa zníţil počet SŠ na 16 (-1).
Kvalifikačná štruktúra pracovníkov
Počet pracovníkov
Počet odborníkov-knihovníkov
Z toho počet VŠ
Z toho počet SŠ
Počet ostatných pracovníkov
Z toho počet SŠ

2009
24
20
4
16
4
4

2008
25
21
4
17
4
4

Rozdiel
-1
-1
0
-1
0
0

Priemerná mzda pracovníkov k 31.12.2009 bola 617,59 € (+1.612,06 Sk).
Priemerný vek odborných pracovníkov k 31.12.2009 bol 45,10 rokov (0,24).
Priemerný vek všetkých pracovníkov k 31.12.2009 bol 46,04 (0,40) rokov.

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

2009
329 981,00 €
334 158,81 €
4 177,81 €

2008
8 986 000,00 Sk
9 528 000,00 Sk
542 000,00 Sk
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Rozdiel
955 007,60 Sk
538 868,00 Sk

Pôvodný rozpočet pre kniţnicu bol vo výške 329.981 € (955.007,60 Sk). Z dôvodu
úsporných protikrízových opatrení však zastupiteľstvo NSK zníţilo rozpočet v 1. polroku
o 12.038,- €, oproti schválenému rozpočtu, pričom iba na mzdách s odvodmi, nájomnom
a energiách kniţnica vynaloţila o 18.312,12 € (551.671,07 Sk) viac ako v predchádzajúcom
roku. Nakoľko kniţnica musela zabezpečiť plynulú prevádzku, finančné prostriedky chýbali
v 1. polroku najmä na doplňovanie KF, v 2. polroku aj na odvody, poistenie majetku
a nájomné, čo sa postupne riešilo jedenástimi rozpočtovými opatreniami. Z nich aţ 7 sa týkalo
finančných prostriedkov z grantov, ktoré kniţnica získala. Kniţnica napokon dosiahla síce
rozpočet vo výške 334.158,81 € (538.868,- Sk), z toho ale 13.061,- € bolo z grantov z MK
SR, z dotácie mesta a aţ 22.277,81 € (51.539,55 Sk) z vlastných príjmov.
Dotácia
Pôvodná dotácia
Upravená dotácia
Rozdiel

2009
310 065,00 €
300 627,00 €
-9 438,00 €

2008
8 386 000,00 Sk
8 636 000,00 Sk
-250 000,00 Sk

Rozdiel
955 018,20 Sk
420 689,00 Sk

Pôvodná dotácia vo výške 310.065,- € (955.018,20 Sk) bola z dôvodu krízy zníţená
o 9.438,- € na 300.627,- € (420.689 Sk). Z dôvodu úsporných opatrení musela kniţnica
obmedzovať najmä doplňovanie KF a ďalšie svoje aktivity, ako aj celkovú činnosť
organizácie. Na zabezpečenie chodu organizácie zostalo minimum finančných prostriedkov.
K pravidelným mesačným platbám okrem zvýšených výdavkov na mzdy, odvody a nájomné
v tomto roku ešte pribudol nový mesačný poplatok za outsourcing programu DAWINCI za
rok 2009 v sume 2.665,65 €.
Nákup KF
Plán nákupu KF
Skutočnosť
Rozdiel
Z toho nákup kníh
Z toho nákup periodík

2009
13 014,00 €
16 586,61 €
-3 572,61 €
13 273,25 €
3 313,36 €

2008
Rozdiel
480 000,00 Sk -87 941,00 Sk
607 045,50 Sk -107 357,29 Sk
-127 045,50 Sk
534 810,40 Sk -134 940,47 Sk
72 235,10 Sk
27 583,18 Sk

Krízový reţim v roku 2009 ovplyvnil negatívne nákup KF. Z celkovej výšky
finančných prostriedkov na doplňovanie KF 16.586,61 € (-107.357,29 Sk) kniţnica kúpila
knihy v sume 13.273,25 € (-134.940,- Sk) a periodiká v hodnote 3.313,36 € (27.583,18 Sk).
Kniţnica bola v tomto roku úspešná a získala dotáciu na doplňovanie KF 4.500 €
z grantového programu MK SR, ďalších 2.261 € z kultúrnych poukazov tieţ pouţila na
doplňovanie KF a získala aj dotáciu mesta Levice 1.807 € na doplňovanie KF, čo bolo spolu
8.568 €( 62.119,57 Sk). Ďalších 8.018,61 € pouţila kniţnica z vlastných zdrojov.

IX. Granty, nadácie, sponzorské príspevky
V roku 2009 TK pripravila spolu 8 projektov a jednu ţiadosť o dotáciu. Kniţnica bola
úspešná, keď z grantových programov a schválených projektov získala spolu s kultúrnymi
poukazmi finančné prostriedky vo výške 13.061 €. Kniţnica realizovala náročný projekt
Zvýšenie počítačovej gramotnosti pracovníkov Tekovskej knižnice v Leviciach. Tento
projekt pripravila kniţnica pre všetkých svojich pracovníkov, okrem dvoch, ktorí absolvovali
takýto kurz v nedávnej minulosti. Projekt bol podporený plnou sumou 4.493,- €, ktorú
kniţnica ţiadala. Počítačový kurz s akreditáciou bol realizovaný Akadémiou vzdelávania
v Leviciach v rozsahu 72 hodín, čo bolo časovo, aj personálne náročné. Pracovníci odboru
sluţieb museli zabezpečiť oddelenia počas 9 týţdňov vţdy dva dni v týţdni v polovičnej
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zostave, pretoţe boli rozdelení do dvoch skupín. MK SR podporilo aj ďalší projekt Doplnenie
knižničného fondu sumou 4.500,- €, ktorý kniţnica prihlásila do podprogramu 2.5. Formou
grantu v tomto roku fungovali aj kultúrne poukazy, vďaka ktorým kniţnica získala spolu
2.261 €. Kniţnica vypracovala aj projekt Nové knihy čitateľom, ktorý poslala do MsZ
v Leviciach a získala od mesta 1.807 € na nákup KF.
V roku 2009 sa kniţnica obrátila so ţiadosťou o finančný dar na Slovenské elektrárne,
a. s. (ţiadosť bola presunutá na rok 2010) a okrem toho vypracovala 4 ďalšie projekty na rok
2010. TK sa zapojila do výzvy Úradu vlády SR na predkladanie projektov v oblasti prevencie
kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Kniţnica pripravila veľmi náročný a obsaţný
projekt Buď v pohode, ktorého cieľom je sociálna prevencia mládeţe od 15 do 19 rokov.
Ďalšie projekty kniţnica prihlásila do Grantového programu MK SR. Modernizácia
počítačového vybavenia je projekt na zabezpečenie kontinuity výmeny výpočtovej techniky.
Pamäť a vitalita v každom veku je projekt, venovaný pamäťovým tréningom seniorov
a predchádzaniu chorôb, súvisiacich s poruchami pamäti. Projekt Doplnenie knižničného
fondu je zameraný na nákup kniţničného fondu.
Kniţnica okrem toho participovala aj na príprave ďalších 2 projektov OZ Hlas
kniţnice, ktoré boli tieţ úspešné. Od Občianskeho zdruţenia Hlas kniţnice v roku 2009 TK
získala vecné ceny do súťaţe Čítam, čítaš, čítame, kniţničný fond, kancelársky papier,
honoráre pre spisovateľov a predĺţenie licencie NOD32 v celkovej hodnote 1.343 €.
Kniţnica sponzorsky zabezpečila opravu omietky, maľovanie Literárneho klubu a
obtiahnutie výstavných panelov v hodnote 230 €. Sponzorsky zabezpečila aj nákup materiálu
v hodnote 50 € na rozbehnutie nových kniţničných aktivít pre deti. Ďalšie sponzorstvo
získala kniţnica tieţ v podobe občerstvenia, drobných reklamných predmetov, 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 týmito profesnými organizáciami.
Pracovníci kniţnice sa zúčastnili volieb Krajskej pobočky SSK a tieţ VZ SAK a VZ SSK.
TK sa aj v tomto roku aktívne zapájala do činnosti Krajskej pobočky SSK v Nitre,
v ktorej má kniţnica zastúpenie v jej výbore aj v nasledujúcom volebnom období. Štyria
pracovníci našej kniţnice sa zúčastnili exkurzie do kniţnice Biblioteka Nazionale Marciana
v Benátkach.

XI. Medzinárodná kniţničná spolupráca
V roku 2009 sa pracovníčka kniţnice zúčastnila 41. putovného stretnutia
maďarských knihovníkov v meste Debrecene. Na pozvanie riaditeľky Csuka Zoltán Városi
Könyvtár v meste Ěrd sa tri pracovníčky kniţnice zúčastnili Konferencie pracovníkov
hudobných oddelení Združenia maďarských knihovníkov, ktoré na konferencii prezentovali
činnosť Hudobného kabinetu TK a činnosť TK. Kniţnica získala mediálny priestor krátkym
vystúpením v miestnej televízii, ktorá venovala mimoriadnu pozornosť knihovníckej
konferencii s medzinárodnou účasťou.
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Pracovníčka našej kniţnice sa zúčastnila medzinárodného podujatia na pozvanie
riaditeľa Katona Lajos Városi Könyvtár vo Váci pod názvom Cezhraničná spolupráca
knihovníkov, archivárov a múzejníkov.
Odborné podujatie knihovníkov v Msk Šahy bolo spoločným podujatím slovenských
a maďarských knihovníkov, na ktorom sa zosumarizovala a vyhodnotila doterajšia
medzinárodná odborná spolupráca.
V závere roka sa pracovníčka TK zúčastnila v rámci projektu Slovenskí knihovníci
v českých kniţniciach dvojtýţdňového pracovného pobytu v Masarykové veřejné knihovně
Vsetín.

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

V Leviciach, 31.1.2010
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Príloha č.1
PREHĽAD UKAZOVATEĽOV ZA ROK 2009
V POROVNANÍ S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM
UKAZOVATEĽ
STAV KNIŢNIČNÝCH

Merná

Skutočnosť

Plán

Skutočnosť

jednotka

2008

2009

2009

kn.j.

FONDOV

"

115 650

z toho - odborná literatúra

"

41 299

41 392

- beletria

"

46 293

48 272

- odborná literatúra pre deti

"

6 767

7 239

- beletria pre deti

"

21 291

22 063

z toho - ostatné dokumenty

"

5 171

4 486

počet kn.j. na 1-ho obyvateľa

"

3,24

3,36

počet kn.j. na 1-ho pouţívateľa

"

18,56

20,82

index

2,48

1,89

92

98

104

114

index obratu KF
počet titulov odoberaných periodík
počet exemplárov odoberaných
periodík
prírastky KF spolu

118 150

118 966

kn.j.

3 522

3 000

3 695

úbytky KF spolu

"

1 066

1 000

379

€ na 1-ho obyvateľa

€

0,57 €

osoby

6 231

6 150

5 715

z toho - do 15 rokov

"

2 430

2 370

1 974

% registrovaných pouţívateľov

"

z počtu obyvateľov

"

17,48

počet návštevníkov

"

84 762

POUŢÍVATELIA

počet fyzických návštevníkov
počet návštev internetovej stránky
kniţnice
počet prístupov pouţívateľov na
internet v kniţnici

0,47 €

16,16
80 000

75 564

67 459

54 496

"

17 303

21 068

"

17 189

14 302

kn.j.

286 594

"

76 118

64 042

- beletria

"

96 234

71 009

- odborná literatúra pre deti

"

19 159

15 914

- beletria pre deti

"

52 042

42 343

- periodiká

"

43 041

31 908

z toho ostatné dokumenty

"

8 530

3 854

z toho - absenčné

"

237 270

178000

177 314

- prezenčné

"

49 324

37500

47 902

počet výpoţičiek na 1-ho obyvateľa

"

8,04

6,37

počet výpoţičiek na 1-ho pouţívateľa

"

45,99

39,41

VÝPOŢIČKY - spolu
z toho - odborná literatúra
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215 500

225 216

Merná

Skutočnosť

Plán

Skutočnosť

jednotka

2008

2009

2009

POČET OBYVATEĽOV

k 30.6.2008

k 30.6.2009

osoby

35 655

35 375

informácie

21 695

12 638

tituly

188

230

konzultácie

248

479

metodické návštevy

met.návšt.

19

20

0

konzultačné sluţby

konzultácie

175

170

163

ŠPECIALIZOVANÉ
KNIŢNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŢBY
bibliografické a faktografické
informácie
rešerše
bibliografické konzultácie
PORADENSKÉ SLUŢBY
KNIŢNICIAM

odb.semináre, školenia,exkurzie
informačné dni

podujatia

3

4

"

0

0

"

560

KNIŢNIČNÉ PODUJATIA
vzdelávacie a kultúrno-spoločenské
exkurzie
výstavy (ky), nástenky

"
výstavy,
nástenky

ostatné propagačno-informačné sluţby
EDIČNÁ ČINNOSŤ

tituly

32

500

605

8

5

78

72

38

33

4

6

Príloha č. 2

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia

Názov podujatia:

Organizované pre:

Kniţnično-informačná výchova (KIV)
Kniţnično-bibliografické lekcie (KBL)
Fašiangy – zvyky a tradície (literárne pásmo)
Fašiangy – ľudové zvyky a tradície ( hudobná hodinka)
Stretnutie s bluesovou speváčkou Angelikou Polákovou
Pavol Országh Hviezdoslav (literárna hodina k 160. výr.
narodenia klasika slovenskej literatúry)
Sparta (literárna hodina zameraná na prácu s náučnou
literatúrou)
Trojhviezdie najznámejších bájkarov (Ezop, J. de La
Fontaine, I. A. Krylov)
Ľudová slovesnosť v tvorbe Márie RázusovejMartákovej (literárna hodina)
Ako poznám knihy a kniţnicu (literárne kvízy zamerané
na kniţnično-informačnú výchovu)

69x
47x
2x
2x

deti do 15 rokov
študujúcu mládeţ
študujúcu mládeţ
študujúcu mládeţ
dospelých

5x

deti do 15 rokov

Čin – čin (dramatizácia knihy Ľudmily Podjavorinskej)
Heviho škola tvorivosti (literárna hodina venovaná
tvorbe Daniela Heviera pre deti)
Koza odratá a jeţ (dramatizácia slovenskej ľudovej
rozprávky)
Budkáčik a Dubkáčik (dramatizácia knihy Jozefa Cígera
Hronského)
O Guľkovi Bombuľkovi (dramatizácia knihy Márie
Ďuríčkovej)
Rozprávka, báseň a povesť v tvorbe Štefana Moravčíka
(zábavná hovorená bibliografia pre deti)
Zima v pesničkách a hádankách (hudobná hodinka)
Veršované rozprávky o zvieratkách (literárna hodina
venovaná tvorbe Ľudmily Podjavorinskej)
František Rojček (literárna hodina)
Domček, domček, kto v tebe býva? (dramatizácia
rozprávky)
Ţabí princ (dramatizácia rozprávky na motívy rozprávok
bratov Grimmovcov a H. CH. Andersena)
Brémski muzikanti (dramatizácia rozprávky bratov
Grimmovcov)
Daroval deťom dar najvzácnejší (literárna hodina
o Hansovi Christianovi Andersenovi)
Napradené rozprávky a povesti (literárna hodina
venovaná tvorbe Márie Ďuríčkovej)
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deti do 15 rokov
7x

deti ml. školského veku

7x

deti ml. školského veku

44x

deti ml. školského veku

3x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

6x

deti ml. školského veku

3x
11x
17x

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

10x

deti ml. školského veku

3x

deti do 15 rokov

4x

deti ml. školského veku

3x

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

13x
5x

deti ml. školského veku

19x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

5x

deti do 15 rokov

4x

deti ml. školského veku

Rozprávky o psíčkovi a mačičke (dramatizácia knihy
Josefa Čapka)
Svet plný radosti (rozprávanie o ţivote a tvorbe Jozefa
Cígera Hronského)
Literárna prechádzka regiónom (literárna hodina
venovaná významným osobnostiam regiónu)
Regionálne prvky v ľudovej slovesnosti (rozprávanie
o povestiach nášho regiónu)
Moderovaná beseda so spisovateľkou Alţbetou
Verešpejovou, autorkou kníh pre deti
Hviezdoslavov Kubín (školské kolo súťaţe v prednese
poézie a prózy I. a II. kategórie)
Deň ľudovej rozprávky (hlasné čítanie kníh venované
180. výr. narodenia Pavla Dobšinského)
Mária Ďuríčková (literárna hodina)
Trója (literárna hodina zameraná na prácu s náučnou
literatúrou)
Stretnutie s politikmi a spisovateľmi Ľubošom Juríkom
a Jozefom Banášom
Autorská beseda na tému poľovníctvo s Jozefom
Hiklom
Nový začiatok (podujatie zamerané na drogovú
prevenciu)
Umenie v kniţnici (kniţnično-informačná lekcia so
zameraním na literatúru o umení)
S loďou snov za melódiami sveta - hudobné podujatie
so sprievodným slovom Ladislava Németha

3x

deti ml. školského veku

5x

deti ml. školského veku

8x

deti do 15 rokov,
študujúcu mládeţ

9x

deti do 15 rokov

2x

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

3x

deti do 15 rokov
2x

študujúcu mládeţ
3x

Jar v detských pesničkách (hudobná hodinka)

2x

Čo som čítal (literárne kvízy k súťaţi Čítam, čítaš,
čítame)
Európa v škole (výstava výtvarných prác ţiakov
špeciálnych základných škôl v Nitrianskom regióne,
spojená so slávnostným vyhodnotením)
Dobrodruţstvá vranky Danky (dramatizácia knihy
Jozefa Urbana)
O medovníkovom domčeku (dramatizácia slovenskej
ľudovej rozprávky)
Pinocchio (dramatizácia knihy Carla Collodiho)
Deň ľudovej rozprávky. Hľadáme knihy nášho
najväčšieho zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského
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študujúcu mládeţ
dospelých

2x

Veľká Noc – hudobná hodinka

študujúcu mládeţ
študujúcu mládeţ

Mocná hŕstka (doplnková hodina hudobnej výchovy)

Predhistória dţezu
(doplnková hodina hudobnej
výchovy)
Hlavní predstavitelia dţezu – Ellington, Amstrong,
Fitzgeraldová

deti ml. školského veku

4x

deti do 15 rokov,
študujúcu mládeţ
deti predškolského veku,
deti do 15 rokov
deti do 15 rokov
deti do 15 rokov

4x

deti predškolského veku,
deti do 15 rokov

44x

deti ml. školského veku
deti do 15 rokov

7x
5x
7x

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

Popoludnie s rozprávkou (rozprávkové stretnutie detí)
O rybárovi a zlatej rybke (dramatizácia rozprávky
z knihy Za siedmimi horami)
Prechádzka dielami Jozefa Pavloviča (literárna hodina
venovaná tvorbe pre deti)
O Pichuľkovi, Svetluške a mravcoch Pobehajcoch
(dramatizácia knihy Ruda Mórica)
Jeţko Joţko a krtko Rudko (dramatizácia knihy Jozefa
Pavloviča)
Veľká Noc – prednáška etnografky PhDr. Kataríny
Holbovej
Dar našich predkov (ľudová slovesnosť v prísloviach
a porekadlách)
Čítajme si...2009 Najpočetnejší detský čitateľský
maratón
Rozprávky bratov Grimmovcov (rozprávková hodina
venovaná klasickým nemeckým rozprávkam)
O Červenej čiapočke (dramatizácia rozprávky)
Mami klub (aktívne trávenie voľného času mamičiek na
MD so svojimi deťmi v kniţnici)
Dagmar Wagnerová (literárna hodina)
P. I. Čajkovskij – Luskáčik, Labutie jazero
Dejepis – Cortéz v dejinách (práca s náučnou
literatúrou)
Dejepis – Hanibal v dejinách (práca s náučnou
literatúrou)
Dejepis – Grécke mýty ( práca s náučnou literatúrou)
Dejepis – Tajomstvá Kráľovských rodov (práca
s náučnou literatúrou)
Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde (literárne pásmo)
Veľká Noc – hudobná hodinka
Dobre vidím iba srdcom (literárna hodina venovaná
A. de Saint-Exupérymu a jeho dielu Malý princ)
Významní autori slávnych muzikálov – L. Bernstein, F.
Loeve a L. Bart
Noc v kniţnici s Andersenom (interaktívne podujatie pre
deti s tematickými blokmi trávenia noci v kniţnici)
Do rozprávky po múdrosť a pieseň (rozprávanie o poézii
Milana Rúfusa nielen pre deti)
Čin – čin (dramatizácia knihy Ľudmily Podjavorinskej)
Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových
rozprávok (rozprávková hodina)
Ţabčo a Ţabinka (dramatizácia knihy Danice
Suchoňovej)
Exkurzia za informáciou
Nataša Tanská (literárna hodina)
Klára Jarunková Tulák (literárna hodina spojená
s hlasným čítaním)
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3x
6x
15x
8x

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

5x

deti do 15 rokov
deti do 15 rokov

3x

deti do 15 rokov

3x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
dospelých a deti
predškolského veku
deti ml. školského veku
deti do 15 rokov

2x

deti do 15 rokov

3x

deti do 15 rokov

9x
3x

deti do 15 rokov
deti do 15 rokov
3x

študujúcu mládeţ
deti do 15 rokov

2x

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

3x

deti do 15 rokov

2x

deti predškolského veku

7x

deti ml. školského veku

5x
8x

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

Diskusný krúţok „Čo nového v dennej tlači“
Leto v detských pesničkách a hádankách (hudobná
hodinka)
Vývoj populárnej hudby II. – nové smery (doplnková
hudobná výchova)
Zázračná muzika (spoznávanie hudobných nástrojov)
Jiří Šlitr a divadlo Semafor (doplnková hodina hudobnej
výchovy)
Hudobný program ku Dňu matiek – folklórna skupina
Letný slnovrat
Zvukové knihy a časopisy – ako ďalej? (seminár pre
nevidiacich a slabozrakých občanov, organizovaný
v spolupráci s SKN Levoča)
Muzikálový koktail z českých a slovenských scén
(doplnková hudobná výchova)
Hevi klub (zaloţenie Hevi klubu pri TK, slávnostná
korunovácia detí a aktivity spojené s činnosťou klubu)
Čítanie ako hra. Cesty a motivácia rozvoja detského
čitateľa (workshop určený pedagógom, knihovníkom
a študentom PaSA)

6x

dospelých

2x

deti do 15 rokov
deti do 15 rokov
deti do 15 rokov

2x

deti do 15 rokov
dospelých
dospelých

4x

deti do 15 rokov

2x

deti ml. školského veku
študujúcu mládeţ a
dospelých
študujúcu mládeţ a
dospelých

Prezentácia projektu Zodpovedne.sk
Deň vedy, techniky a astronómie (celoškolské podujatie,
spojené so súťaţnými aktivitami v kniţnici)
Carlo Collodi: Pinocchiové dobrodruţstvá (literárna
hodina)
Činnosť hudobného kabinetu a hudobné podujatia TK
The Beatles – výpovedˇo jednej generácii, Elvis Presley
– kráľ rock´n rollu (doplnková hudobná výchova)
Latinsko-americké tance (doplnková hudobná výchova)
Varila myšička kašičku (hudobná hodinka)
Slávnostné vyhodnotenie 17. ročníka medzitriednej
súťaţe Čítam, čítaš, čítame
Privítanie prvákov v kniţnici
Dejepis – I. svetová vojna (práca s náučnou literatúrou)
Pán Tragáčik (literárna hodina venovaná 15. výročiu
úmrtia Zbigniewa Nienackého)
Krajina Agord – záţitkové čítanie z knihy Daniela
Heviera, zamerané na protidrogovú výchovu
Šípková Ruţenka – adaptácia rozprávky s pesničkami
Škola hrou – pesničky, ktoré nás naučia vybrané slová
Škola hrou – pesničky, ktoré nás naučia spoznávať rieky
Jeseň v detských pesničkách a hádankách (hudobná
hodinka)
Vianoce – zvyky a tradície

deti do 15 rokov
deti ml. školského veku
2x
3x
2x

deti ml. školského veku
2x
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deti ml. školského veku
deti st. školského veku
deti ml. školského veku

2x

2x
3x
3x

Karel GOTT – ţivotné osudy českej stálice populárnej
hudby
Hudobná formácia MODUS – história vzniku a zániku

študujúcu mládeţ
deti do 15 rokov,
študujúcu mládeţ
deti do 15 rokov
deti do 15 rokov

deti do 15 rokov
deti predškolského veku
deti do 15 rokov
deti do 15 rokov
deti predškolského veku,
deti do 15 rokov
deti do 15 rokov,
dospelých
dospelých

2x

študujúcu mládeţ

Globálna kríza a jej dopad na nezamestnanosť v okrese
Levice (beseda s pracovníčkou ÚPSV a R v rámci
Týţdňa miestnej demokracie)
Moderovaná beseda so spisovateľkou, autorkou kníh pre
deti Toňou Revajovou
O Pampúšikovi (dramatizácia slovenskej ľudovej
rozprávky)
Orientujme sa v informáciách (literárno-náučná hodina
pre teenagerov)
Autorská beseda so spisovateľom, autorom literatúry
faktu Ladislavom Švihranom
Prezentácia tvorby Ľuba Dobrovodu, autora kníh
"Ja malkáč" a "Ja velkáč"
Povesť (literárna hodina)
17. ročník súťaţe v prednese slovenskej povesti
Šaliansky Maťko (I.,II. a III. kategória)
Vianoce (rozprávanie o Vianociach, vianočné čítanie)
Ako
odolávať
a
nepodľahnúť
závislostiam?
Sociálno-psychologický výcvik mládeţe zameraný na
prevenciu látkových a nelátkových závislostí s doc.
PhDr. Ľubou Pavelovou, PhD.

študujúcu mládeţ
deti do 15 rokov
6x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

5x

deti st. školského veku
deti st. školského veku
dospelých

6x

deti do 15 rokov
deti do 15 rokov

6x

deti ml. školského veku
študujúcu mládeţ

2x

Stretnutie so spisovateľom Antonom Hykischom

dospelých

Tvorivé čítanie - Vianočné pozdravy

2x

deti ml. školského veku

Vianočná chrípka (dramatizácia rozprávky z knihy Moja
najkrajšia vianočná kniţka)

4x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

Vianoce v knihách pre deti (literárna hodina spojená
s hovorenou bibliografiou)

5x

deti do 15 rokov
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