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I. Úlohy a miesto knižnice, vzájomná koordinácia a kooperácia
Tekovská knižnica v Leviciach ako verejná regionálna knižnica plnila v roku 2011
všetky funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2011. Knižnica
pôsobí na území mesta Levice a zároveň je koordinačným, bibliografickým, metodickým,
vzdelávacím a informačným a postupne aj komunitným centrom knižníc v levickom regióne.
Na území regiónu Tekovská knižnica (TK) koordinovala činnosť 87 knižníc a 6
pobočiek a užšie spolupracovala s 5 obecnými knižnicami.
Všetky odborné činnosti knižnice, vrátane poskytovania knižnično-informačných
služieb sú v Tekovskej knižnici plne automatizované. Napriek nevhodnému umiestneniu v
troch objektoch v rôznych častiach mesta majú všetky oddelenia služieb on-line pripojenie k
internetu, čo umožňuje komplexné poskytovanie knižnično-informačných služieb pre
čitateľov TK. Čo však knižnicu znevýhodňuje oproti iným knižniciam na Slovensku je fakt,
že je knižnica umiestnená až v 3 budovách v širšom centre mesta. To sa však čoskoro zmení,
pretože knižnica dostala výpoveď z prenajatých priestorov v DK Družba k 31.1.2012.
Hoci je knižnica znevýhodnená priestorovo a tiež dlhodobo ekonomicky, pracovníci
knižnice aj v tomto roku prišli iniciatívne s novými návrhmi a nápadmi, ktoré knižnica
v tomto roku postupne realizovala.
Pôvodný rozpočet pre knižnicu bol v roku 2011 iba vo výške 317.903 €, čo je o 6.390
€ menej oproti roku 2010. V priebehu roku bol rozpočet navýšený o grant z Ministerstva
kultúry SR vo výške 4.500,- €, z grantového programu kultúrne poukazy o 3.479,- €,
o účelovú dotáciu ÚNSK na doplňovanie KF vo výške 5.000,- € a o sumu 750,- € z ÚNSK
na spolufinancovanie projektu a tiež o sumu 2.581,- € z navýšených vlastných príjmov.
Zvýšenie spolu predstavovalo sumu vo výške 16.310,- €. Po týchto úpravách knižnica
dosiahla rozpočet vo výške 334.213,- €.
Knižnica dostala pôvodnú dotáciu iba vo výške 297.903 €, čo je o 4.890 € menej ako
v roku 2010. Upravená dotácia 303.653,- € bola napokon oproti pôvodnej dotácii zvýšená o
5.750,- €. Dotácia bola v priebehu roka navýšená o spolufinancovanie grantu 750,- € a
účelové finančné prostriedky na nákup KF vo výške 5.000,- €, čo pozitívne ovplyvnilo
doplňovanie KF.
Situácia v doplňovaní KF sa výrazne zlepšila po získaní finančných prostriedkov
z grantu a v závere roka po získaní účelovej dotácie. Vďaka grantovému systému MK SR
a tiež vďaka účelovej dotácii z ÚNSK dokázala TK v roku 2011 vynaložiť na doplňovanie KF
18.338,89 €, čo je o 4.346,98 € viac ako v predchádzajúcom roku. Finančné prostriedky na
doplňovanie KF získala knižnica vo výške 6.240,66 € z grantov MK SR, z účelovej dotácie
z ÚNSK vo výške 5.000,- € a zo spolufinancovania grantu 750,- € a z vlastných zdrojov vo
výške 6.348,23 €.
Pri príprave podujatí sa knižnica viac ako kedykoľvek predtým snažila spolupracovať
s rôznorodými organizáciami, inštitúciami, ale aj s „priateľmi knižnice“. Knižnica najužšie
spolupracovala s tradičnými partnermi Občianskym združením Hlas knižnice, materskými,
základnými a strednými školami a knižnicami v regióne, s Mestským kultúrnym strediskom,
Tekovským múzeom, Regionálnym osvetovým strediskom, Domom detí a mládeže, Mestskou
políciou, Okresným riaditeľstvom policajného zboru, Základnou organizáciou Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Klubom abstinujúcich alkoholikov Nový začiatok a
Krajským osvetovým strediskom v Nitre. Okrem osvedčených partnerov knižnica čoraz
častejšie spolupracovala s inštitúciami, či jednotlivcami mimo nášho regiónu - s Národným
lesníckym centrom, Linkou detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF, spisovateľmi,
ale aj s obyvateľmi nášho mesta a regiónu. Knižnica pripravila množstvo podujatí a rozvíjala
komunitnú činnosť. Knižnica sa prostredníctvom kooperácie s partnermi zviditeľnila nielen
vo svojom meste, ale aj za hranicami nášho regiónu.
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V roku 2011 knižnica realizovala už XIX. ročník vlastného projektu Čítam, čítaš,
čítame a okrem toho sa zapojila do ďalších projektov: medzinárodný projekt Noc
s Andersenom, celoslovenské projekty Týždeň slovenských knižníc, Týždeň hlasného
čítania, Čítajme si..., Les ukrytý v knihe, Deň ľudovej rozprávky a Týždeň mozgu.
V spolupráci so VII. ZŠ knižnica realizovala aj Týždeň hlasného čítania. Okrem toho
knižnica úspešne pokračovala vo vlastnej klubovej činnosti. Na pôde knižnice sa aj v tomto
roku stretával literárny klub Dúha. V knižnici pracovali aj knižničné kluby: seniorský klub
Čo nového v dennej tlači, Mamiklub, Hevi-hevi Levi klub a novozaložený Klub Tvorivého
čítania.
Aj v tomto roku knižnica realizovala celoslovenský Týždeň slovenských knižníc
s mottom Knižnice pre všetkých, ktorý sa konal už po dvanástykrát. TK pripravila bohatú
ponuku podujatí, z ktorých si záujemcovia mohli vybrať. Úspešná spolupráca s OR PZ
v Leviciach pokračovala aj v tomto roku podujatím Zákon do vrecka pre stredoškolákov. Pri
príležitosti Európskeho roku dobrovoľníctva TK oslovila členov rehole Menších bratov
Františkánov a spoločne pripravila podujatie Dobrovoľnícka práca a pomoc ľuďom
v núdzi. Toto stretnutie vyvolalo veľký záujem zo strany mládeže. Pre dospelých pripravila
knižnica audiovizuálne podujatie vo forme multimediálnej prezentácie Filmová hudba – Od
kinematografu po digitálnu éru filmu. Toto podujatie pripravila knižnica spoločne s našim
dlhoročným čitateľom Ladislavom Némethom. Súčasťou prezentácie boli aj dobové ukážky
filmov zo začiatku minulého storočia. Pozvanie do knižnice prijal básnik, autor literatúry
faktu, novinár, pedagóg a publicista Jozef Leikert. Napriek tomu, že bol v Leviciach už
viackrát, o stretnutie s ním je stále veľký záujem. Pre milovníkov zdravého životného štýlu
a zástancov prírodných liečiv TK pripravila Tajomstvo zdravia s ľudovou liečiteľkou
Zuzanou Tóthovou. Špeciálne pre seniorov pripravila knižnica Tréningy pamäti a vitality,
o ktoré je mimoriadny záujem zo strany seniorov. TK tieto podujatia realizuje ako jediná
knižnica na Slovensku vlastnou vyškolenou pracovníčkou. Pre deti knižnica pripravila
stretnutia s tvorcami kníh, spisovateľmi a ilustrátormi. Braňo Jobus a jeho literárno-hudobná
show oslovila každé jedno dieťa, ktoré prišlo do knižnice. Mimoriadne vydarené a vtipné
rozprávky v autorovom podaní v originálnom vrbovskom nárečí, ako aj pesničky s hudobným
sprievodom na „elektrickom krompáči“ boli neodolateľné. Deti dokázal zaujať aj grafický
maliar a ilustrátor Ján Vrabec, s ktorým kreslili všetky deti. Úspešná bola tiež autorská
beseda s Petrom Gajdošíkom, ktorý čítal predovšetkým zo svojej mimoriadne úspešnej a pri
tom čitateľsky obľúbenej knižky Zverinec na siedmom poschodí. V priestoroch pobočky
knižnica realizovala Týždeň hlasného čítania, počas ktorého deti čítali v knižnici, v škole aj
doma. Toto podujatie sa realizovalo v spolupráci so VII. ZŠ. Knižnica už tradične ukončila
TSK medzinárodným podujatím Noc s Andersenom. Knižnica sa už ôsmykrát zapojila do
tohto projektu a podujatia sa zúčastnilo 25 detí vybranej triedy jednej z levických škôl. Deti
zažili veľké dobrodružstvo, čítali a počúvali rozprávky, absolvovali fakľový sprievod
nočnými Levicami, jedli, pili, hodovali a zažili tiež prekvapenie na hrade. Tajomná noc sa
skončila nájdením sladkého pokladu.
Po štvrtýkrát sa knižnica zapojila do celoslovenského čitateľského maratónu Čítajme
si... Najpočetnejší čitateľský maratón, ktorý spoluorganizuje Linka detskej istoty pri
Slovenskom výbore UNICEF spolu so Spolkom slovenských knihovníkov a Slovenskou
asociáciou knižníc.
Knižnica sa tento rok veľmi aktívne už po štvrtýkrát prihlásila do celoslovenského
podujatia Deň ľudovej rozprávky. Kto je kto v rozprávkach Pavla Dobšinského? Tento rok
uspel nápad našej knižnice, ktorý bol zahrnutý v podtitule projektu.
Do projektu Týždeň mozgu sa knižnica prihlásila rovnomenným detským podujatím
a tiež seniorským podujatím.
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Pri príležitosti Medzinárodného roku lesov vyhlásilo Národné lesnícke centrum
celoslovenský projekt Les ukrytý v knihe, do ktorého sa knižnica zapojila zážitkovým
čítaním, tematickou výstavou kníh a tiež stretnutím s lesným pedagógom, ktoré sa deťom
mimoriadne páčilo. Projekt NLC bol finančne podporený a deťom sa páčili darčeky, plagáty,
záložky, písacie pomôcky, ale aj zaujímavé rekvizity – stopy zvierat, parožie, zvuky zvierat
a pod.
V 1. polroku knižnica realizovala a vyhodnotila už XIX. ročník úspešnej
medzitriednej súťaže detí Čítam, čítaš, čítame. Súťaže sa zúčastnilo 48 tried základných škôl
z Levíc a z Hronských Kľačian s 913 deťmi. Knižné ceny do súťaže získala knižnica od OZ
Hlas knižnice. Na jeseň TK vyhlásila jubilejný XX. ročník tejto súťaže.
Aj v tomto roku knižnica pripravila pre mládež podujatie s protidrogovým zameraním
Nový začiatok v spolupráci s psychologičkou PhDr. Soňou Kosorínovou a Klubom
abstinentov Nový začiatok.
Pozvanie do knižnice prijal Ľubomír Motyčka, vydavateľ populárneho mesačníka
o cestovaní, dovolenkách, turizme a životnom štýle Cestovateľ. Stretnutie s cestovateľom
pripravila knižnica najmä pre študentov cestovného ruchu, ale aj pre širokú verejnosť.
Verejnosť prejavila záujem tiež o stretnutie s historikom Miroslavom Eliášom, ktorý
predstavil svoju knihu Forgáchovci – šľachtický rod z Gýmeša. Mladý historik predstavil
tento šľachtický rod veľmi zaujímavým a atraktívnym spôsobom.
Cyklus Tréningov pamäti a vitality pre seniorov začala knižnica realizovať na konci
minulého roku a dokončila ich začiatkom roka. V priebehu roka knižnica realizovala ďalšie 2
desaťtýždňové tréningy. TK je jediná knižnica na Slovensku s vlastnou vyškolenou
pracovníčkou s potrebným certifikátom na realizáciu špecializovaných tréningov. Cyklus
podujatí je zameraný predovšetkým na predchádzanie mozgových ochorení a ich prevenciu.
Okrem mimoriadne veľkému počtu podujatí knižnica realizovala každodennú činnosť
a zapojila sa do celoslovenského Prieskumu čítania detí. Išlo o rozsiahly prieskum
dotazníkovou formou pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a 2. ročníkov SŠ.
Od začiatku roku 2011 knižnica poskytuje najaktuálnejšie informácie aj
prostredníctvom sociálnej siete Facebook.
V letných mesiacoch knižnica už tradične pripravila Letný jarmok vyradených
a opotrebovaných kníh, ktorý verejnosť čoraz viac navštevuje a využíva.
Knižnica sa opäť zapojila do Európskeho týždňa lokálnej demokracie, v rámci
ktorého pripravila interaktívne podujatie pre stredoškolskú mládež Ľudské práva na miestnej
úrovni v spolupráci s Martinou Gašparovou, koordinátorkou projektu Mestský parlament
mládeže.
V priebehu roka knižnica pripravila niekoľko výstav. V spolupráci s Klubom
fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov to boli putovné výstavy Najkrajšia
kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2010 a tiež výstava Najkrajšie kalendáre
roku 2011. Knižnica pripravila aj výstavu českého experimentálneho básnika, výtvarníka
a performera Miroslava Koupila Kaligramy. TK otvorila výstavu mimoriadnou vernisážou
v podaní autora.
Z ťažiskových úloh, ktoré si knižnica naplánovala, nesplnila iba úlohu presťahovania
oddelenia odbornej literatúry do nových priestorov. Táto úloha bola aj zo strany mesta Levice
plánovaná na rok 2011, v priebehu roka sa však termín (už po niekoľkýkrát) presunul až na
rok 2012. Knižnica popri nedostatku finančných prostriedkov dokázala splniť naplánované
úlohy a okrem nich pripraviť nové a atraktívne podujatia a aktivity pre deti, mládež,
dospelých, aj seniorov iba vďaka invencii a kreativite, ale najmä pracovitosti kolektívu
pracovníkov, ktorý iba s vypätím síl dokázal prekonať prekážky a tiež zastúpiť tri dlhodobo
práceneschopné kolegyne.

5

II. Základné činnosti knižnice
1. Knižničný fond
Prírastok KF
Plán prírastku
Prírastok KF
Rozdiel

rok 2011
2 800
2 546

rok 2010
3 000
2 817

Rozdiel
-200
-271

-254

-183

-71

Rok 2011 bol v oblasti doplňovania KF v 1. polroku poznamenaný krízovým režimom
a v 2. polroku zvýšenou dotáciou a finančnými prostriedkami z grantových programov, do
ktorých sa knižnica prihlásila. Napriek zvýšenému vynaloženiu finančných prostriedkov
knižnica nedokázala zopakovať výsledky z predchádzajúceho roku. Knižnica doplnila KF o 2
546 kn. j. (-271). Tento prírastok dokázala knižnica zabezpečiť najmä vďaka získaným
grantom a dotácii.
Knižnica, rovnako ako v predchádzajúcom období, ani v roku 2011 nemala na
doplňovanie KF dostatok finančných prostriedkov. Najmä v 1. polroku nebolo možné plynule
dopĺňať KF a v 2. polroku mala TK málo času na zabezpečenie kvalitnejšieho doplňovania.
Knižnica sa síce celou svojou činnosťou a pripravovanými aktivitami snaží o
budovanie imidžu spoľahlivej a dôveryhodnej informačnej inštitúcie, chýbajúce finančné
prostriedky k tomu však ani trochu neprispievajú. Nedostatočné a nepravidelné doplňovanie
KF sa dlhodobo prejavuje vo všetkých oddeleniach knižnice a rovnako ako
v predchádzajúcom období následne ovplyvňuje všetky hlavné ukazovatele činnosti TK.

Nákup KF podľa finančných zdrojov
Grant MK SR + kultúrne poukazy
Spolufinancovanie projektu
Mesto Levice
Dotácia NSK
Vlastné zdroje
Nákup KF spolu

rok 2011
6 240,66 €
750,00 €
0,00 €
5 000,00 €
6 348,23 €

rok 2010
6 976,00 €
400,00 €
1 200,00 €
421,45 €
5 294,00 €

Rozdiel
-735,34 €
350,00 €
-1 200,00 €
4 578,55 €
1 054,23 €

18 338,89 €

13 891,45 €

4 447,44 €

Krízový režim počas roka obmedzil činnosť knižnice. Situácia v doplňovaní KF sa
výrazne zlepšila po získaní finančných prostriedkov z grantu a v závere roka, po získaní
účelovej dotácie. V roku 2011 kúpila knižnica KF v sume 18.338,89 € (4.346,98 €). V tomto
roku TK použila z vlastných zdrojov 6.348,23 € (- 1.054,23 €), z účelovej dotácie z ÚNSK
5.000,- €, z grantu MK SR 6.240,66 € a 750,- € zo spolufinancovania grantu.
Z celkovej sumy 18.338,89 € použila TK na nákup kníh 15.298,30 € a 3.040,59 € na
nákup periodík.
Spôsob nadobudnutia KF
Kúpa
Dar
Náhrada
Povinný výtlačok
Prírastok spolu
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rok 2011
1 745
708
93
0

rok 2010
1 376
1 291
150
0

Rozdiel
369
-583
-57
0

2 546

2 817

-271

V roku 2011 knižnica doplnila KF spolu o 2 546 kn. j. (-271). Napriek tomu, že
zabezpečila kúpou viac kn. j. ako v predchádzajúcom roku 1 745 kn. j. (+369), celkový
prírastok KF bol nižší, pretože TK zaznamenala iba 708 (-583) darovaných kn. j. a iba 93 (57) nahradených kn. j. Nákup kn. j. knižnica zabezpečovala prostredníctvom kníhkupectiev
(vrátane internetových), knižných distribúcií a tiež vydavateľstiev. Knižnica rovnako ako
v minulosti spolupracovala s osvedčenými partnermi a nakupovala KF so zľavami až do 50%.
Z počtu 1 745 darovaných kn. j. získala TK 114 kn. j. od Občianskeho združenia Hlas
knižnice a 6 kn. j. od vydavateľstva Kaligram a 27 regionálnych dokumentov od regionálnych
vydavateľov.
Priemerná cena knihy v roku 2011 bola 6,27 € (-1,68 €).
Štruktúra prírastku KF
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti
Ostatné dokumenty

rok 2011
31,03%
30,75%
7,15%
27,14%
3,93%

rok 2010
21,02%
49,91%
6,46%
21,23%
1,38%

Spolu

100,00%

100,00%

Rozdiel
10,01%
-19,16%
0,69%
5,91%
2,55%

V roku 2011 knižnica zaznamenala najväčší prírastok odbornej literatúry pre
dospelých 31,03% (+10,01%) a krásnej literatúry pre deti vďaka finančným prostriedkom na
nákup KF. TK zaznamenala najväčší pokles krásnej literatúry pre dospelých, najmä kvôli
menšiemu počtu darovaných kníh. Vzrástol aj prírastok odbornej literatúry pre deti 7,15%
(+0,69). Napriek svojmu nárastu bol najmenší prírastok ostatných dokumentov 3,93%
(+2,55).
Úbytok KF
Plán úbytku
Úbytok KF
Rozdiel

rok 2011
2 951
11 252

rok 2010
1 466
1 832

Rozdiel
1 485
9 420

8 301

366

7 935

Knižnica v r. 2011 vyradila 11 252 kn. j. (+9 420). V porovnaní s plánom bolo
vyradených o 8 301 kn. j. viac. Vyradené boli najmä zastarané a poškodené kn. j. z dôvodu
prípravy na sťahovanie oddelenia odbornej literatúry z malých priestorov do priestorov ešte
menších. Z toho dôvodu bolo potrebné vyprázdniť skladové priestory v centre mesta a tiež
prehodnotiť príručný sklad OOL.
Knižnica má od roku 2005 kompletne spracovaný KF automatizovaným spôsobom,
čím dosiahla úplné automatizované spracovanie celého knižničného fondu.
Plánovanú revíziu KF oddelenia odbornej literatúry knižnica nateraz kvôli sťahovaniu
odložila.
Stav KF
Plán stavu KF
Stav KF
Rozdiel

rok 2011
119 800
111 245

rok 2010
120 500
119 951

Rozdiel
-700
-8 706

-8 555

-549

-8 006

Stav KF sa v tomto roku znížil na 111 245 kn. j. (-8 706) najmä z dôvodu
pripravovaného sťahovania knižnice a vyradenia väčšieho počtu kn. j.
Počet kn. j. na 1-ho používateľa knižnice sa v tomto roku znížil na 20,99 (-1,06).
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2. Knižnično-informačné služby
Koncom roku 2008 knižnica prešla na nový knižničný program DAWINCI, v ktorom
knižnica poskytuje automatizované knižnično-informačné služby. Napriek klesajúcim
tendenciám v dosiahnutých výkonoch sa aj v tomto roku potvrdil pokles počtu fyzických
návštevníkov a narastajúci počet virtuálnych návštevníkov. Rovnako klesajúci trend
pokračoval aj v počte používateľov o internetové služby, ktorých sme v tomto roku
zaznamenali 9 230 (-2 960). Zvýšený počet používateľov internetu TK zaznamenala iba
v hudobnom kabinete vďaka špeciálnemu softvéru Jaws a Magic pre zrakovo postihnutých.
Knižnica v tomto roku zaviedla novú službu – SMS upomienky, ktorú si používatelia
zatiaľ pochvaľujú. TK denne generuje a automaticky posiela upomienky.
2.1 Používatelia
Používatelia KIS
Plán registrovaných používateľov
Počet používateľov

rok 2011
5 400
5 298

rok 2010
5 700
5 439

Rozdiel
-300
-141

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

1 900
1 918

2 000
1 893

-100
25

V roku 2011 TK získala 5 298 (-141) registrovaných používateľov, čo je pokles počtu
požívateľov oproti predchádzajúcemu roku a tiež pokles oproti plánu 5 400 (-102). Oproti
predchádzajúcemu roku knižnica zaregistrovala oveľa menej čitateľov bezplatne počas TSK.
Okrem toho prirodzene klesá počet študentov SŠ, ktorí sa presunuli z detskej kategórie medzi
dospelých. Knižnica v tomto roku zaregistrovala 3 380 (-166) dospelých používateľov.
Potešiteľné je, že knižnica zaznamenala nárast v počte 1 918 (+25) detských používateľov,
ktorí tvoria 45,94% (+3,98) z celkového počtu školopovinných detí.
Rovnako ako v predchádzajúcom období knižnično-informačné služby TK využívali
aj používatelia so špeciálnymi potrebami, najmä so zrakovým, telesným a mentálnym
postihnutím, ale aj seniori. V priebehu roka knižnicu pravidelne navštevovali aj deti zo
Spojenej školy, zo Spojenej základnej školy internátnej a z detského domova. Naša knižnica
sa venuje aj týmto deťom, ktoré knižnicu rady navštevujú a pripravuje pre ne špeciálne typy
hudobných a iných podujatí, primeraných ich chápaniu a schopnostiam. V rámci
komplexného poskytovania KIS používatelia TK v tomto roku nevyužili možnosť pravidelnej
donáškovej služby imobilným používateľom individuálne na požiadanie.
Pre zrakovo postihnutých používateľov knižnica zabezpečuje požičiavanie zvukových
kníh zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči. Zrakovo postihnutí používatelia majú
k dispozícii PC s programami JAWS a MAGIC, vďaka ktorým môžu využívať internet a tiež
sťahovať si zvukové knihy v MP3 formáte. TK pomohla mnohým zrakovo postihnutým
používateľom získať príspevok na kúpu MP3 prehrávača. Okrem toho môžu v priestoroch
knižnice využívať PLEXTALK na čítanie CD-rom. Knižnica sa aj naďalej snaží propagovať
všetky svoje služby pre znevýhodnených používateľov.
Návštevníci
Plán návštevníkov
Počet prítomných návštevníkov
Počet virtuálnych návštevníkov
Počet návštevníkov spolu
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rok 2011
75 000
51 365

rok 2010
75 000
51 985

Rozdiel
0
-620

25 511
76 876

23 580
75 565

1 931
1 311

V roku 2011 knižnica zaznamenala 76 876 (+1 311) návštevníkov. Do knižnice prišlo
51 365 (-620) fyzických návštevníkov a služby knižnice využilo 25 511 (+1 931) virtuálnych
návštevníkov. Prostredníctvom webu aj v tomto roku používatelia najčastejšie využívali
možnosť vyhľadávania knižničných dokumentov a ich rezervácie.
Výpožičný čas knižnice bol nezmenený 49 hodín týždenne plus 4 hodiny pre
organizované podujatia.
Upomienky
I. upomienka
II. Upomienka
III. Upomienka
Pokus o zmier

rok 2011
2 734
868
378
157

Upomienky prostredníctvom SMS

rok 2010
2 988
1 032
431
117

601

Počet upomienok spolu

Rozdiel
-254
-164
-53
40
601

4 738

4 568

170

TK v tomto roku zaznamenala celkom 4 738 (+170) upomienok, čo je síce nárast
oproti predchádzajúcemu roku, ale čiastočne spôsobený novou verziou knižničného
programu. Z počtu 157 (+40) pokusov o zmier zostalo nevybavených 17 (-8).
V tomto roku knižnica zaviedla novinku v procese upomínania používateľov
prostredníctvom SMS. Ide o modernejší, lacnejší a promptnejší spôsob realizácie tohto
procesu, ktorý si pochvaľujú nielen knihovníci, ale aj používatelia.
2.2 Výpožičky
Výpožičky
Plán absenčných výpožičiek
Absenčné výpožičky
Plán prezenčných výpožičiek
Prezenčné výpožičky
Plán počtu výpožičiek
Počet výpožičiek spolu

rok 2011
172 000
171 047

rok 2010
176 000
171 785

Rozdiel
-4 000
-738

50 000
51 227

46 000
50 913

4 000
314

222 000
222 274

222 000
222 698

0
-424

V r. 2011 dosiahla knižnica celkový počet výpožičiek 222 274 (-424), čo je o 274
výpožičiek viac oproti plánu. Z celkového počtu výpožičiek je 171 047 (-738) absenčných
a 51 227 (+314) prezenčných. Aj v tomto roku pokračoval pokles absenčných výpožičiek
a nárast prezenčných výpožičiek. Najmarkantnejšie je to v oddelení odbornej literatúry,
v ktorom čoraz viac používateľov využíva najaktuálnejšie informačné zdroje, najmä odborné
články v periodikách. Dosiahnuté výsledky sú porovnateľné s predchádzajúcim rokom.
Hlavnými dôvodmi nižších výkonov boli aj v tomto roku nesystematické a nedostatočné
doplňovanie KF a tiež nevhodné umiestnenie oddelení služieb TK v nehygienických, v zime
príliš studených a v lete nadmerne prehriatych priestoroch. V najbližšom období sa oddelenie
odbornej literatúry presťahuje do síce menších, ale vhodnejších zrekonštruovaných priestorov,
čím by knižnica konečne mala vyriešiť neúnosné teplotné podmienky predchádzajúcich
priestorov.
V tomto roku knižnica nemusela zápasiť s problémami s internetovým pripojením, čo
sa odrazilo vo zvýšenej kvalite služieb. Pracovníci TK poskytovali KIS v rámci svojich
možností na veľmi dobrej úrovni a v požadovanej kvalite, o čom svedčia aj pochvalné slová
našich spokojných používateľov, dokonca z rôznych kútov Slovenska.
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Zloženie výpožičiek
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti
Periodiká
Výpožičky spolu
Z toho špeciálne dokumenty

rok 2011
26,43%
30,72%
7,83%
19,07%
15,95%
100,00%

rok 2010
26,75%
31,63%
7,58%
18,59%
15,25%
100,00%

Rozdiel
-0,32%
-0,91%
0,25%
0,48%
0,70%
0,00%

1,39%

2,04%

-0,65%

Najväčší pokles TK zaznamenala vo výpožičkách krásnej a odbornej literatúry pre
dospelých a špeciálnych dokumentov, naopak najväčší nárast vo výpožičkách periodík.
Ostatné výpožičky mierne vzrástli.
Počet výpožičiek na 1-ho používateľa knižnice vzrástol oproti predchádzajúcemu
roku na 41,95 (+1,01) výpožičiek.
MVS
Počet MVS žiadaniek
Počet vybavených MVS žiadaniek
Úspešnosť vybavenia
MMVS
MVS iným knižniciam

rok 2011
1 901
1 880

rok 2010
1 224
1 125

Rozdiel
677
755

98,90%
0
305

91,91%
0
434

6,99%
0
-129

V tomto roku knižnica zaznamenala rekordných 1 901 (+677) žiadaniek
o medziknižničnú výpožičnú službu. Z celkového počtu žiadaniek TK kladne vybavila 1 880
(+755) MVS, čo predstavuje úspešnosť vybavenia až 98,90% (+6,99%). Ani v tomto roku
nebol záujem o MMVS. Počet poskytnutých MVS iným knižniciam v tomto roku poklesol na
305 (-129), najmä z dôvodu nedodržania pravidiel jednou z knižníc v našom regióne
a následným zákazom služieb tejto inštitúcii. Záujem o náš KF prejavili aj SNK v Martine,
Akademická knižnica ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, KK v Žiline a pod.
2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Podujatia
Plán podujatí
Počet podujatí
Z toho pre deti
pre mládež
pre dospelých
Počet účastníkov podujatí

rok 2011
500
671

rok 2010
500
627

Rozdiel
0
44

583
43
45

500
102
25

83
-59
20

13 105

12 498

607

V roku 2011 knižnica pripravovala podujatia v súlade s ťažiskovými úlohami a opäť
pripravila množstvo podujatí mimo plánu. Väčšinu podujatí knižnica pripravuje
s minimálnymi finančnými nákladmi a v prípade financovania podujatia knižnica
spolupracuje s OZ Hlas knižnice. Knižnica v tomto roku uskutočnila 671 podujatí (+44) s
celkovým počtom účastníkov 13 105 (+607). Aj v tomto roku knižnica pripravila viac
komornejších a adresnejších podujatí pre menší okruh účastníkov a tiež pre deti špeciálnych
zariadení a deti materských škôl, rovnako ako aj podujatí pre seniorov.
Na príprave podujatí knižnica spolupracuje predovšetkým s OZ Hlas knižnice. Okrem
toho s ďalšími rôznorodými organizáciami a inštitúciami v regióne. Okrem najužšie
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spolupracujúcich a dnes už tradičných partnerov materských, základných a stredných škôl, to
boli v tomto roku aj Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Mestské kultúrne stredisko,
Tekovské múzeum, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Regionálne osvetové stredisko
v Leviciach, Dom detí a mládeže, Mestská polícia, SB Press, Základná organizácia Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Klub abstinujúcich alkoholikov „Nový začiatok“.
Knižnica čoraz častejšie oslovovala k spolupráci rôzne záujmové skupiny obyvateľov.
Spolupracovala aj s inštitúciami a jednotlivcami mimo nášho regiónu - s Linkou detskej
istoty, s viacerými spisovateľmi, či s vydavateľom. Všetky aktivity v tomto smere knižnica
smerovala k napĺňaniu a realizácii komunitných činností.
V tomto roku TK prijala ponúknutú účasť na projekte Prieskum čítania detí. Pôvodne
krajský projekt regionálnych knižníc Bratislavského samosprávneho kraja sa rozšíril na
celoslovenský. Knižnica spolupracovala na prieskume s učiteľmi základných a stredných škôl.
Knižnica sa zapojila do XII. ročníka Týždňa slovenských knižníc (28.3. – 3.4.2011)
s mottom „Knižnice pre všetkých“, ktoré naozaj naplnila.
Úvodným podujatím TSK bol preventívno-vzdelávací workshop pre mládež „Zákon
vo vrecku“, ktorý TK pripravila v spolupráci s OR PZ v Leviciach s kpt. Ing. Petrom
Polákom. Mládež oslovilo aj podujatie pripravené pri príležitosti Európskeho roku
dobrovoľníctva s členmi rehole Menších bratov Františkánov na tému Dobrovoľnícka
práca a pomoc ľuďom v núdzi. Toto stretnutie ešte dlho rezonovalo vo všetkých
účastníkoch. Študentov zaujalo najmä pútavé a hlboko ľudské rozprávanie o takých ťažkých
témach, akými sú pomoc bezdomovcom, zomierajúcim, či Rómom z osád.
V spolupráci s Mgr. Ladislavom Némethom vznikla multimediálna prezentácia
audiovizuálneho podujatia Filmová hudba - Od kinematografu po digitálnu éru filmu.
Zaujímavé boli najmä autentické ukážky zo starých dobových filmov z 1. štvrtiny minulého
storočia. Pre dospelých knižnica pripravila aj stretnutie s básnikom, autorom literatúry faktu,
novinárom, pedagógom a publicistom Jozefom Leikertom. Hoci tento úspešný autor
navštívil našu knižnicu už viackrát, stretnutia s ním patria vždy k tým výnimočným, pričom
sú naozaj neopakovateľné. Tréningy pamäti a vitality, sériu podujatí zameraných na
aktivizáciu a trénovanie kognitívnych schopností seniorov TK zabezpečuje aj lektorsky, ako
jediná knižnica na Slovensku. Knižnica v spolupráci s ľudovou liečiteľkou Zuzanou
Tóthovou pripravila aj ďalšie podujatie pre seniorov Tajomstvo zdravia, o ktoré prejavujú
záujem aj tí neskôr narodení. Téma zdravého životného štýlu, spojená s prírodnými „liekmi“
oslovuje stále viac ľudí.
Pre deti knižnica počas TSK pripravila autorské besedy. S obrovským záujmom
a nadšením sa stretla „show“ Branislava Jobusa, ktorý prezentoval svoju tvorbu pre deti
atraktívnym spôsobom spevom a hrou, napr. aj na elektrický krompáč. Deti zaujal aj grafický
dizajnér, maliar a ilustrátor kníh pre deti Ján Vrabec, ktorý prinútil všetky deti niečo
nakresliť a aj sám deťom kreslil. Úspešná bola aj autorská beseda s Petrom Gajdošíkom,
autorom čitateľsky mimoriadne úspešných detských kníh. Jeho Zverinec na siedmom
poschodí bol dokonca ocenený aj porotou Medzinárodného domu umenia pre deti Bibianou
a Slovenskou sekciou IBBY a zaradený medzi Najlepšie knihy jesene 2006.
Knižnica sa už po ôsmykrát zapojila
do medzinárodného podujatia Noc
s Andersenom. O 18,00 hod, kedy sa knižnica inokedy zatvára, prišlo do knižnice 25 detí
vybranej triedy jednej z levických škôl spolu s pánom učiteľom a dobrodružstvo sa mohlo
začať.
Celý úvodný program sa niesol v znamení duchov s bosorkami. Bosorky
(knihovníčky) vítali deti žabím slizom a po absolvovaní chodníka odvahy „vlastnou krvou“
spečatili svoju účasť na oficiálnej listine. A potom deti počúvali a čítali rozprávky pána
Andersena, súťažili, hrali sa a tvorili. Zapojili sa tiež do súťaže, ktorú vyhlásil Spolok
slovenských knihovníkov a vydavateľstvo SLOVART. Potom sa posilnili pripraveným
občerstvením, aby vládali plniť ďalšie úlohy. Vtedy už bola vonku poriadna tma a deti sa
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presunuli fakľovým sprievodom do Tekovského múzea. Tam ich podľa povestí privítal
turecký strážca hradu, ktorý ich nevpustil do hradu, kým nesplnili niekoľko dôležitých úloh.
Až potom ich zaviedol k pani Šebe, ktorá je podľa povesti levickou bielou paňou. Deti potom
na hrade čítali a počúvali povesti, hľadali a našli stratený poklad a na záver absolvovali nočnú
prechádzku zákutiami hradu. Tento rok počas NsA nocovalo na Slovensku na 169 miestach 6
500 detí. Spolu nocovalo 40 957 detí a 12 200 dospelých na 1 065 registrovaných miestach
v Česku, Poľsku, Slovinsku a Slovensku. Počas TSK VII. ZŠ uskutočnila v spolupráci s
pobočkou TK Týždeň hlasného čítania, počas ktorého deti čítali jednotlivo aj spoločne v
triedach, v knižnici a aj doma.
Knižnica sa už po štvrtýkrát zapojila do celoslovenského projektu Čítajme si...
Najpočetnejší detský čitateľský maratón, ktorý pripravuje Linka detskej istoty pri SV
UNICEF spoločne so Spolkom slovenských knihovníkov a Slovenskou asociáciou knižníc.
V Leviciach sa maratónu zúčastnilo 65 detí.
Rok 2011 vyhlásila OSN za Medzinárodný rok lesov. Celoslovenská kampaň nesie
v sebe posolstvo Lesy pre ľudí - ľudia pre lesy, v rámci ktorého Národné lesnícke centrum
pripravilo celoslovenskú kampaň Les ukrytý v knihe. Naša knižnica sa zapojila do tohto
projektu a pripravila výstavku kníh, zážitkové čítania a ďalšie aktivity. Počas celého týždňa
knižnica pripravila rôzne aktivity pre deti - zážitkové čítanie, kvízy a úlohy. Knižnica dostala
od NLC plagáty a pre deti zapojené do projektu záložky. Vyvrcholením týždňa bolo stretnutie
detí s lesným pedagógom Ing. Petrom Grófom, ktorý deťom okrem dôležitých informácií
priniesol ceruzky, farbičky, karty a rôzne drevené výrobky, ale aj zaujímavé rekvizity
v podobe vypchatých zvierat, ale tiež stopy zvierat, parožie, spolu s autentickými zvukmi
zvierat na CD. Po ukončení týždňa knižnica poslala vyplnené pracovné listy detí spolu so
štatistikami a fotografiami do NLC. Aj tento rok sa TK už po piatykrát zapojila do prípravy
celoslovenského podujatia Deň ľudovej rozprávky s podtitulom Kto je kto v rozprávkach
Pavla Dobšinského. Tento rok uspel nápad našich šikovných kolegýň. Deti na Slovensku na
námet z našej knižnice hľadali a objavovali v knihách rozprávkových hrdinov. Pre deti
knižnica pripravila tiež podujatie Týždeň mozgu.
Knižnica aj tento rok spolupracovala s PhDr. Soňou Kosorínovou a Klubom
abstinentov Nový začiatok a pripravila podujatie Nový začiatok so zameraním na prevenciu
závislostí detí a mládeže.
Mládež a tiež záujemcovia z radov verejnosti sa stretli s Danou Kapitáňovou,
literárnou redaktorkou a spisovateľkou, scenáristkou, pôvodným povolaním režisérkou.
V preddovolenkovom období sa stretol s mládežou, ale aj so širšou verejnosťou
Ľubomír Motyčka, šéfredaktor a vydavateľ Cestovateľa, populárneho mesačníka
o cestovaní, dovolenkách, turizme a životnom štýle. Jeho pútavé rozprávanie vyprovokovalo
mnoho otázok.
Nemalý záujem verejnosti si získal historik Miroslav Eliáš, ktorý prišiel do Levíc
predstaviť svoju knihu Forgáchovci – šľachtický rod z Gýmeša. Potomkovia Forgáchovcov
pôsobili aj v Tekovskej župe.
TK sa prvýkrát zapojila do medzinárodného podujatia Týždeň mozgu, ktoré už po
štvrtýkrát organizovala Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Nadáciou
Memory a Neuroimunologickým ústavom SAV. Naša knižnica sa zapojila rovnomenným
podujatím pre deti, ako aj Tréningami pamäti a vitality pre seniorov.
TK úspešne vyhodnotila XIX. ročník a vyhlásila XX. ročník medzitriednej súťaže
Čítam, čítaš, čítame. Do súťaže sa v tomto roku zapojilo 48 (-1) tried s 913 (-15)
súťažiacimi. Súťaže sa po prvýkrát zúčastnila aj škola z Hronských Kľačian. Kultúrny
program na slávnostné vyhodnotenie pripravili študenti z PaSA. Knižné odmeny pre víťazov
knižnica zabezpečila prostredníctvom OZ Hlas knižnice, ktoré získalo finančnú dotáciu od
zastupiteľstva NSK.
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V letných mesiacoch knižnica už tradične pripravila Letný jarmok vyradených
a opotrebovaných kníh, ktorý verejnosť čoraz viac navštevuje a využíva.
Knižnica sa opäť zapojila do Európskeho týždňa lokálnej demokracie v rámci
ktorého pripravila interaktívne podujatie pre stredoškolskú mládež Ľudské práva na miestnej
úrovni v spolupráci s Martinou Gašparovou, koordinátorkou projektu Mestský parlament
mládeže.
Aj v tomto roku knižnica úspešne pokračovala v klubovej činnosti. V priebehu roka sa
pravidelne stretávali členovia našich klubov Hevi klub, Mami klub a pracovať začal nový
Klub tvorivého čítania.
Počas roka knižnica pripravila niekoľko výstav. V spolupráci s Klubom
fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov to boli putovné výstavy Najkrajšia
kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2010 a tiež výstavu Najkrajšie kalendáre
roku 2011. Knižnica pripravila aj výstavu českého experimentálneho básnika, výtvarníka
a performera Miroslava Koupila Kaligramy. Autor tejto výstavy pripravil úžasnú vernisáž,
na ktorej uviedol niekoľko ukážok z nonsensovej poézie a podelil sa tiež o svoje pedagogické
skúsenosti zo školy, ale aj z divadla.
Knižnica spolu pripravila 671 (+44) podujatí, z nich bolo 185 (+32) dramatizácií
rozprávok, o ktoré je stále väčší záujem. Knižnica pripravuje dramatizácie najmä pre deti
materských škôl, deti mladšieho školského veku a najnovšie aj pre Mami klub.
Prostredníctvom rozprávok knižnica dokáže deti pritiahnuť a zároveň propagovať klasické
i moderné rozprávky a literatúru vôbec. Najviac reprízovaná bola dramatizácia knihy
O Pampúšikovi. Z ostatných podujatí boli najviac reprízované literárne kvízy, zamerané na
knižnično-informačnú výchovu Čo som čítal, Ako poznám knihy a knižnicu, knižničnobibliografické lekcie, či Heviho škola tvorivosti.
V rámci zlepšenia informačnej gramotnosti používateľov knižnica realizovala
množstvo hodín knižnično-informačnej výchovy, knižnično-bibliografických lekcií a
tematických lekcií. TK realizovala tréningy a inštruktáže študentov v práci v knižničných
systémoch a tiež tréningy seniorov v počítačovej gramotnosti. Knižnica okrem toho v rámci
systematickej práce so seniormi pokračovala v jarnom a jesennom období v Tréningoch
pamäti pre seniorov. Naša knižnica ako jediná na Slovensku má svojho profesionálneho
lektora na tento typ aktivity. Vlani knižnica uskutočnila 2 kompletné cykly desaťtýždňového
programu a dokončila 6 týždňov tréningov z predchádzajúceho roka. O tieto tréningy seniori
prejavili mimoriadny záujem aj vďaka ich propagácii v LTV a aj v TV Markíza.
Propagácia knižnice
Hromadné návštevy
Počet návštevníkov
Výstavy
Nástenky
Knižničné plagáty
Rozhlasové relácie
Televízne vysielanie

rok 2011
433

rok 2010
459

Rozdiel
-26

10 693

12 455

-1 762

111
36
25
1
9

124
17
20
2
9

-13
19
5
-1
0

V roku 2011 navštívilo knižnicu prostredníctvom 433 hromadných návštev 10 693
účastníkov, knižnica pripravila 111 výstav k výročiam literárnych osobností, 36 tematických
násteniek a vytvorila 25 knižničných plagátov. Knižnica úspešne propagovala svoju činnosť
a jednotlivé podujatia 9-krát na televíznej obrazovke, z toho 1-krát v komerčnej TV Markíza
v hlavnej spravodajskej relácii a 8-krát v regionálnej káblovej televízii.
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III. Bibliograficko-informačná činnosť
Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov
V roku 2011 TK doplnila databázu regionálnych dokumentov o 32 kn. j. (-25). Po
vlaňajšom náraste knižnica v tomto roku opäť zaznamenala pokles prírastku regionálnych
dokumentov.
Knižnica spracovala 997 (+201) záznamov regionálnych článkov. Sprístupnením
niektorých regionálnych dokumentov (hesiel najvýznamnejších osobností a vybraných titulov
z edičnej činnosti) TK každoročne zvyšuje počet virtuálnych návštevníkov, ktorí si dokážu
získať informácie zo sprístupnených zdrojov. Knižnici na druhej strane však z toho dôvodu
klesá počet fyzických návštevníkov.
Napriek obrovskému záujmu používateľov o webovú stránku www.kniznicalevice.sk
knižnica aj v tomto roku zaznamenala množstvo požiadaviek o informácie a rešeršné služby,
inštrukcie a konzultácie. Na základe potrieb a požiadaviek používateľov knižnica vypracovala
252 rešerší (+57) a poskytla celkom 12 678 (+1 422) faktografických a bibliografických
informácií. Opätovný nárast knižnica v tomto roku zaznamenala v počte inštrukcií
a konzultácií 2 317 (+416).
Bibliograficko-informačné služby
bibliografické a faktografické informácie
rešerše (elektronické)
inštrukcie a konzultácie

rok 2011
12 678
252/5 545
2317

rok 2010
11 256
195
1 901

Rozdiel
1 422
42/1 091
416

Zoznam spracovaných rešerší v roku 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
14

Organizácia školského klubu detí (17 zázn.)
Ručiteľský záväzok (20 zázn.)
Digitálna gramotnosť učiteľov základných škôl (28 zázn.)
Postavenie Protimonopolného úradu SR pri ochrane hospodárskej súťaže (16 zázn.)
Využívanie sezónnych činností na 1. stupni ZŠ (12 zázn.)
Diskotéka a fonotéka (teória) (8 zázn.)
Cudzorodé látky v zemiakoch (27 zázn.)
Poruchy správania mladistvých (22 zázn.)
Zhodnotenie produkčných a reprodukčných ukazovateľov oviec východofrízskeho
plemena a plemena lacaune chovaných na Slovensku (21 zázn.)
Úloha a postavenie štátu v ekonomike (22 zázn.)
Význam efektívnej komunikácie v sociálnej sieti (24 zázn.)
Dôvody a účel väzby (20 zázn.)
Hudobné knižnice (13 zázn.)
Analýza používania subštandardného jazyka v amerických televíznych seriáloch (23
zázn.)
Literárny prehľad kľúčových kompetencií technických predmetov (17 zázn.)
Sociálny styk a správanie (19 zázn.)
Úprava práv a povinností rodičov voči maloletým deťom po rozvode (20 zázn.)

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Služby zamestnanosti a poradenstvo ako forma pomoci pre občanov v hmotnej núdzi
(41 zázn.)
Piaristické gymnázium v Leviciach (6 zázn.)
Starostlivosť o starých ľudí a ich spokojnosť so životom (21 zázn.)
Podnikanie právnických osôb podľa Slovenského živnostenského zákona (24 zázn.)
Vplyv hospodárskej krízy na riadenie ľudských zdrojov (25 zázn.)
Marketingový mix v podniku (20 zázn.)
Vnútornopodniková komunikácia – nástroj úspešného fungovania podniku (18 zázn.)
OSN (20 zázn.)
Živnostenské podnikanie (24 zázn.)
Demokracia, samospráva, komunálne voľby (29 zázn.)
Personalistické chápanie slobody a jeho aplikácia v etickej výchove (18 zázn.)
Tirpáci v okolí Levíc (14 zázn.)
Komunikácia s geriatrickým pacientom (6 zázn.)
Požiadavky na celoživotné vzdelávanie učiteľov predprimárneho vzdelávania (18
zázn.)
Multimediálna učebnica studenej vojny (10 zázn.)
Zhodnotenie dopadu veternej kalamity z 19.11.2004 na prírodu Vysokých Tatier
(42 zázn.)
Potenciál biomasy pre energetické využitie v SR (25 zázn.)
Krojované bábiky (9 zázn.)
Terénna sociálna práca (19 zázn.)
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s astmou bronchiale (16 zázn.)
Pohybové aktivity na správne držanie tela (19 zázn.)
Porovnávanie edukácií v ZŠ a ŠZŠ a integrovaní žiaci (29 zázn.)
Sociálna práca s klientami ZSS v procese adaptácie na nové podmienky života
(32 zázn.)
Renesančný reliéf (15 zázn.)
Ucelená rehabilitácia detí postihnutých nešpecifickým autizmom (17 zázn.)
Politicko-spoločenská situácia v okrese Levice v rokoch 1938-1945 (24 zázn.)
Kompetencie učiteľa predprimárneho vzdelávania v minulosti a v súčasnosti
(32 zázn.)
Bezpečnosť práce zasahujúcich zložiek s rotujúcimi nástrojmi (9 zázn.)
Význam plávania u detí s respiračnými chorobami (24 zázn.)
Dovolenkovanie pred a po roku 1989 (23 zázn.)
Tradičná rómska kultúra (20 zázn.)
Motivácia v manažérskej praxi (14 zázn.)
Sociálna interakcia a vzťahový marketing (11 zázn.)
Fázy artikulácie a rečová kultúra v televíznom spravodajstve (18 zázn.)
Rádioaktivita a zdravie (13 zázn.)
Židia v okrese Levice (19 zázn.)
Strany „zelených“ na Slovensku (26 zázn.)
Marketing surového kravského mlieka, predaj z dvora a pomocou mliečnych
automatov vo vybranom regióne (20 zázn.)
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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.
89.
90.
91.
92.
93.
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Sociálno-ekonomické problémy súčasnej rodiny v medziach sociálnej práce (13 zázn.)
Ladislav Mňačko: Smrť sa volá Engelchen (20 zázn.)
Podporné siete matiek – samoživiteliek (29 zázn.)
Vzdelávanie seniorov v kontexte celoživotného vzdelávania ako možnosť ich
začlenenia do spoločnosti (22 zázn.)
Ochrana rodiny v platnosti slovenskej legislatívy (31 zázn.)
Politický systém v SR (19 zázn.)
Koľko stojí človek? (Dôstojnosť a hodnoty človeka) (21 zázn.)
Poskytovanie a poskytovatelia sociálnych služieb (35 zázn.)
Kompenzácia školskej neúspešnosti záujmovou činnosťou (31 zázn.)
Pripravenosť sestier poskytnúť prvú pomoc pri náhlych, život ohrozujúcich stavoch
(17 zázn.)
Úloha sociálneho pracovníka v zariadeniach typu DSS (21 zázn.)
Rodičovské postoje k deťom a ich úloha vo výchove (20 zázn.)
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (21
zázn.)
Psychologické a sociologické aspekty v internetovej komunikácii (25 zázn.)
Integrácia žiakov so špecifickými poruchami učenia na ZŠ (33 zázn.)
Vyučovanie hlavných predmetov v 3. ročníku ZŠ v angličtine metódou CLIC-u (18
zázn.)
Cukrárenská výroba (16 zázn.)
Šikanovanie na školách (14 zázn.)
Regionálna výchova v školskom klube detí (18 zázn.)
Motivácia ako súčasť vedenia zamestnancov podniku (14 zázn.)
Levice – dejiny, archeológia (60 zázn.)
Integrácia žiakov s postihnutím (21 zázn.)
Život a dielo Juraja Hronca (20 zázn.)
Priemyselné spracovanie čokolády (28 zázn.)
Zanedbávanie školskej dochádzky rómskych žiakov (24 zázn.)
Návrh súboru pracovných listov so zameraním na ľudové remeslá do výučby
„Technika“ v 8. ročníku ZŠ (24 zázn.)
Sociálna práca a jej využitie s psychiatrickými pacientmi (20 zázn.)
Záškoláctvo ako porucha správania na základných školách (19 zázn.)
Komunikácia s deťmi s ADHD (20 zázn.)
Edukácia pacienta v perioperačnej starostlivosti (23 zázn.)
Zhodnotenie efektov z implementácie prístupu Leader vo vybranom mikroregióne (20
zázn.)
Dyskalkúlia a možnosti jej reedukácie (25 zázn.)
Nadobúdanie a využívanie majetku obce (mesta) (28 zázn.)
Význam asistenta učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov (23 zázn.)
Parapsychológia (20 zázn.)
Skúšky abrazívneho opotrebenia (19 zázn.)
Včasná intervencia a jej miesto v práci sociálneho pracovníka (13 zázn.)
Civilizačné choroby (33 zázn.)

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.
134.

Kvalita spánku u hospitalizovaných pacientov (34 zázn.)
Eventualita realizácie projektového vyučovania v MŠ (33 zázn.)
Projektovanie edukačných aktivít v MŠ (21 zázn.)
Rodina a jej vplyv na osobnosť mentálne postihnutého dieťaťa (16 zázn.)
Vplyv sociálneho prostredia na vývin postihnutého dieťaťa (19 zázn.)
Vplyv sociálneho prostredia na školskú úspešnosť žiaka (21 zázn.)
Vplyv prostredia na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti (17 zázn.)
Podpora inkluzívneho povedomia v rovesníckych skupinách v MŠ (40 zázn.)
Matematické vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (21 zázn.)
Štýly riadenia výchovy detí v materskej škole (31 zázn.)
Prístupy miestnych samospráv k ovplyvňovaniu miestnych daní v obciach rozdielnej
veľkosti (32 zázn.)
Ženy a ich postavenie v riadiacich orgánoch miestnej samosprávy (38 zázn.)
Kultúra slova ako prejav formujúci duchovný rast človeka (20 zázn.)
Rehabilitácia pri poraneniach Achillovej šľachy (18 zázn.)
Detské ľudové hry v predprimárnej edukácii (37 zázn.)
Osobné vzdelávanie ako celoživotný proces (45 zázn.)
Frida Kahlo – možnosti autoportrétu (23 zázn.)
Mimoškolská výchova mládeže (39 zázn.)
Pôsobenie osobného asistenta vo vzdelávaní autistov na stredných školách (24 zázn.)
Projektový prístup k vyučovaniu, metódy, formy a aktívne učenie žiaka (23 zázn.)
Vplyv masmédií na morálny vývin detí a mládeže (36 zázn.)
Kompenzácia školskej neúspešnosti záujmovou činnosťou (39 zázn.)
Včasná diagnostika vývinových porúch učenia (34 zázn.)
Analýza BOZP vo vybranom podniku (22 zázn.)
Hodnotová orientácia rómskeho etnika (39 zázn.)
Násilie páchané na ženách v domácom prostredí (29 zázn.)
Skupinová terapia alkoholizmu a iných závislostí (21 zázn.)
Nezamestnanosť ako aktuálny problém a jej dopad na nezamestnaného (34 zázn.)
Verejné obstarávanie v jednotke územnej samosprávy (21 zázn.)
Zhodnotenie efektov z implementácie prístupu Leader vo vybranom mikroregióne (23
zázn.)
Problematika gender v kontexte rodinnej terapie (19 zázn.)
Interaktívna tabuľa a možnosti jej využitia (9 zázn.)
Elektronické vzdelávanie ekonomiky v leteckom podniku (19 zázn.)
E-learning na Slovensku – možnosti a perspektívy využitia (23 zázn.)
Environmentálna výchova v predškolskej edukácii (20 zázn.)
Živnostenské podnikanie v Nitrianskom kraji (17 zázn.)
Živnostenské podnikanie v Banskobystrickom kraji (8 zázn.)
Konanie s veľkým počtom účastníkov (20 zázn.)
Viktoriánske obdobie (9 zázn.)
Hračky z prírodných materiálov pre deti predškolského a mladšieho školského veku
(17 zázn.)
Psychická a fyzická záťaž sestier pracujúcich v ZSS (18 zázn.)
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135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
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Výchova a vzdelávanie žiakov s poruchami pozornosti (25 zázn.)
Využitie chladiacej techniky v doprave (10 zázn.)
Využitie expresívnej maľby v terapii mentálne postihnutých detí (17 zázn.)
Alkoholizmus a tabakizmus ako problém súčasnej mládeže a jeho riešenie
v edukačnom procese (21 zázn.)
Možnosti využitia termokamery pri prediktívnej údržbe (4 zázn.)
Úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom (21 zázn.)
Nezdravý životný štýl a jeho vplyv na zdravie človeka (21 zázn.)
Minulosť, súčasnosť a perspektívy učiteľského povolania (23 zázn.)
Edukácia detí s detskou mozgovou obrnou (10 zázn.)
Komplexná starostlivosť a sociálna práca so starými ľuďmi (17 zázn.)
Rodina ako činiteľ formovania záujmov dieťaťa (19 zázn.)
Príčiny a dôsledky intolerancie voči rómom (33 zázn.)
Fytoalergény vo vegetácii mikroregiónu Veľké Zálužie (9 zázn.)
Včasná intervencia v prostredí MŠ (13 zázn.)
Dobrovoľníctvo v katolíckej charite (10 zázn.)
Stimulácia grafomotoriky v predškolskej edukácii (15 zázn.)
Súčasné problémy výchovy detí a mládeže (25 zázn.)
Podporné prostriedky pre rozvoj malého a stredného podnikania (29 zázn.)
Aplikácia metodiky Six Sigma pre zlepšovanie procesov v podniku (19 zázn.)
Zdravý životný štýl a jeho význam pre život (32 zázn.)
Výchova a vzdelávanie v staroveku (8 zázn.)
Genéza vývoja parlamentarizmu vo feudálnom Anglicku (7 zázn.)
Vplyv mobbingu na pracovisku (18 zázn.)
Procesné úkony v civilnom konaní (13 zázn.)
Komplexná rehabilitácia reumatického ochorenia v detskom veku (18 zázn.)
Včasná intervencia v rodinách s postihnutým dieťaťom (14 zázn.)
Neželaný kamarát na škole – omamné a psychotropné látky (17 zázn.)
Podnikateľský plán, jeho klady a zápory v podnikaní (28 zázn.)
Ekonomická stránka činnosti podniku (28 zázn.)
Odborné vzdelávanie mentálne postihnutých (16 zázn.)
Etická a sociálna dimenzia vzťahov v rodine (33 zázn.)
Alkohol na stredných školách (23 zázn.)
Operácia Barbarossa (21 zázn.)
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zlomeninou jabĺčka (27 zázn.)
Barokové a rokokové sochárstvo (21 zázn.)
Regionálne odlišnosti populačného vývoja poproduktívnej populácie (24 zázn.)
Úroveň starostlivosti dospelej populácie o orálne zdravie (28 zázn.)
Efektívne spôsoby terciárnej prevencie drogových závislostí (26 zázn.)
Význam pohybovej terapie pre ovplyvňovanie bolesti u pacienta s osteoartrózou (23
zázn.)
Predchádzanie poruchám učenia u detí predškolského a školského veku (35 zázn.)
Nezamestnanosť mladistvých absolventov škôl a jej vplyv na kriminalitu (19 zázn.)
Význam fyzioterapie u pacientov s totálnou endoprotézou kolenného kĺbu (16 zázn.)
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Pohybové aktivity stredoškolskej mládeže a jej vzťah a motivácia k športovaniu (21
zázn.)
Starostlivosť o dieťa v systéme štátnej sociálnej podpory (23 zázn.)
Neskorý stredovek – umenie umierať (13 zázn.)
Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky žiakov z málo podnetného prostredia (18
zázn.)
Vznik manželstva a formulácia manželských prekážok v historicko-právnom vývoji na
území dnešného Slovenska (23 zázn.)
Parlamentná kontrola verejnej správy (14 zázn.)
Správna životospráva detí predškolského veku ako prevencia obezity (27 zázn.)
Pozemkové konanie, vyvlastňovacie konanie, pozemkové právo (19 zázn.)
Zábavné vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ (25 zázn.)
Vzdelávacie a vyučovacie metódy (32 zázn.)
Príprava žiakov ZŠ na voľbu povolania (21 zázn.)
Obranné mechanizmy a ich používanie v náročných životných situáciách (27 zázn.)
Resocializácia po liečbe drogovej závislosti (16 zázn.)
Postavenie cieľa vo vyučovacom procese na školách (25 zázn.)
Návrh základných informatických znalostí a zručností potrebných pre prácu
v prostredí internetu a pre informatickú podporu technických predmetov (22 zázn.)
Miestne legendy a bájky (16 zázn.)
Demografický vývoj produktívnej populácie – jej zaťaženie (18 zázn.)
Kvalita života rozličných skupín obyvateľstva (26 zázn.)
Vplyv médií na formovanie postojov mladých ľudí (21 zázn.)
Dobrovoľníctvo ako rozmer sociálnej služby (35 zázn.)
Analýza uplatnenia absolventov stredných odborných škôl (27 zázn.)
Dejiny stredného odborného školstva (30 zázn.)
Interakcia učiteľ a žiak (30 zázn.)
Možnosti hospodárskeho a sociálneho rozvoja v obci (32 zázn.)
Zmena v usporiadaní rodiny – výchova u starých rodičov (11 zázn.)
Podnikateľský plán (31 zázn.)
Postmoderná relativizácia hodnôt a jej prejavy v súčasnej rodinnej výchove (20 zázn.)
Friedrich Ebert a začiatky NDR (16 zázn.)
Súdna judikatúra v azylových veciach (23 zázn.)
Využitie IKT v školstve (35 zázn.)
Kondenzátor pary (15 zázn.)
Mentálne postihnutie (26 zázn.)
Analýza marketingových aktivít vo vybranom podniku (23 zázn.)
Dejiny a kultúra vidieka – Nová Dedina (11 zázn.)
Dejiny a kultúra vidieka – Rybník (9 zázn.)
Dejiny a kultúra vidieka – Kalná nad Hronom (10 zázn.)
Systém odmeňovania zamestnancov u verejných poskytovateľov sociálnych služieb
(23 zázn.)
Euroval (6 zázn.)
Obchodné spoločnosti (20 zázn.)
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Komunikácia medzi rodičmi a deťmi v puberte (22 zázn.)
Komplexná rehabilitácia a možnosti sociálneho pracovníka (26 zázn.)
Vplyv fóbií na kvalitu života človeka (18 zázn.)
BOZP v skladovom hospodárstve (25 zázn.)
Ekologické účinky rádioaktívnych prvkov životného prostredia (20 zázn.)
Lavíny (14 zázn.)
J. A. Komenský – život a dielo (24 zázn.)
Distribučná logistika (31 zázn.)
Organizačno-právne formy malého a stredného podnikania (30 zázn.)
Bullying (12 zázn.)
Groteska v renesančnom umení (12 zázn.)
Pohyb v slovenskej lexike od roku 1960 po súčasnosť (22 zázn.)
Kompetencia samosprávy v oblasti sociálnej práce pre osoby so zdravotným
postihnutím (15 zázn.)
Interpretácia Platónovho mýtu o jaskyni (26 zázn.)
Problémy regionálnej verejnej politiky (23 zázn.)
Učebné štýly žiakov stredných škôl a motivačné faktory pozitívne ovplyvňujúce
proces učenia (32 zázn.)
Prejavy agresivity voči pedagógom a vychovávateľom a jej príčiny (27 zázn.)
Pohybová aktivita dospelej populácie (40 zázn.)
Ľudské práva (29 zázn.)
Deti s ADHD (20 zázn.)
Školská integrácia (31 zázn.)
Dramatizácia rozprávok na hodine anglického jazyka na 1. stupni ZŠ (31 zázn.)
Vplyv neúplnej rodiny na socializačný proces dieťaťa (21 zázn.)
Poruchy reči v materskej škole (17 zázn.)
Učiteľ – rozhodujúci činiteľ vo výchove a vzdelávaní (36 zázn.)
Marginalistická revolúcia (4 zázn.)
Zdravý a nezdravý životný štýl (19 zázn.)
Postavenie, práva a povinnosti obce ako správcu dane (23 zázn.)
Hodnotenie žiakov ako motivačný činiteľ na stredných školách (27 zázn.)
Prevencia negatívneho vplyvu rovesníckych skupín na vývin dospievajúcich (23 zázn.)
Kvalita života na strednej odbornej škole (25 zázn.)
Školská úspešnosť a trávenie voľného času žiakov stredných škôl (26 zázn.)
Sociálna terapia drogovo závislých (13 zázn.)
Sociálne dôsledky narušenej komunikačnej schopnosti osôb so sluchovým postihnutím
(24 zázn.)
Práva a povinnosti mladistvého páchateľa trestnej činnosti v trestnom konaní (24
zázn.)
Vplyv tvorivého učiteľa odborného predmetu na rozvoj osobnosti žiaka (30 zázn.)
Analýza interných procesov v podniku (21 zázn.)

Už v roku 2010 knižnica pripravila na vydanie textovo-bibliografický materiál Ľudové
zvyky Levického regiónu. V roku 2011 sa TK snažila zabezpečiť finančné prostriedky na
vydanie a pripravila grant na MK SR a opakovane projekt do Nadácie SPP. Bohužiaľ, ani
jeden z nich nebol v tomto roku finančne podporený.
V roku 2011 začala knižnica so zhromažďovaním podkladov k textovo-obrazovému
materiálu Pamiatky a pamätné tabule mesta Levice.

IV. Metodická a poradenská činnosť
4. 1 Koordinácia a kooperácia činnosti knižníc v regióne
Od vzniku webovej stránky knižnice funguje kompletný metodický servis pre knižnice
v regióne, ktoré sú s ním mimoriadne spokojné a iba v prípade zvláštnych potrieb a nejasností
sa obracajú na našu knižnicu. Knižnica je od začiatku tohto roku aj na facebooku. V roku
2011 TK poskytovala metodickú pomoc a usmernenie knižniciam v okrese so zameraním
najmä na vyplňovanie Ročných výkazov o knižnici za rok 2010 a na riešenie aktuálnych
problémov, ktoré bolo možné riešiť telefonicky, príp. e-mailom. Knižnica prenášala na svoju
webovú stránku dôležité aktuality z portálu Infolib, z porád riaditeľov, príp. odborných
seminárov. Prostredníctvom webu, ako aj adresných a 10 hromadných e-mailov knižnica
pravidelne informovala starostov obcí a obecných knihovníkov o aktualitách z knihovníckej
teórie a praxe. Knižnica opäť ponúkla starostom obcí možnosť osobnej metodickej návštevy,
o ktorú najprv prejavilo záujem až 6 starostov, z dôvodu ich vyťaženia a z časových dôvodov
napokon metodické návštevy odložili.
Na území regiónu TK koordinovala činnosť síce rovnaký počet knižníc, ale zmenila sa
metodika vykazovania knižníc v miestnych častiach obcí. Podľa novej metodiky sa
neprofesionálne knižnice v miestnej časti Šahy, Preseľany nad Ipľom a Tešmaku stali
pobočkami Msk Šahy a knižnica v Kmeťovciach sa stala pobočkou Ock Drženice. Podľa
novej metodiky v regióne pracuje:
87 knižníc a 6 pobočiek
 1 regionálna knižnica s 1 pobočkou
 3 mestské knižnice s 3 pobočkami
 10 obecných profesionalizovaných knižníc s 1 pobočkou
 73 obecných neprofesionalizovaných knižníc s 1 pobočkou
V roku 2011 vzrástol počet knižníc, ktoré poskytovali internet verejnosti na 21 (+3).
Internetové služby poskytujú tieto Ock: Brhlovce, Čata, Farná, Horné Turovce, Hrkovce,
Hronské Kľačany, Iňa, Ipeľské Úľany, Keť, Lok, Nová Dedina, Pastovce, Plavé Vozokany,
Plášťovce, Pohronský Ruskov, Pukanec, Sikenica, Šahy, Šarovce, Želiezovce a TK
v Leviciach.
Metodicko-poradenskú činnosť knižnica zamerala hlavne na:
 zabezpečenie servisu knihovníkom v regióne prostredníctvom
a facebooku TK
 prenos aktuálnych informácií
 zverejnenie vzorových tlačív a aktualít na webovej stránke TK
 pomoc pri novom spôsobe vyplňovania Ročných výkazov o knižnici
 pomoc pri vypracovaní grantov

webovej

stránky
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riešenie aktuálnych problémov obecných knižníc
doplňovanie KF
uplatňovanie nových legislatívnych dokumentov v knižničnej praxi
uzatváranie dohôd o spolupráci

V roku 2011 TK zaznamenala tieto zmeny:
 zmena v personálnom obsadení v 7 Ock: Jabloňovce, Hronské Kosihy, Kalná nad
Hronom, Malé Kozmálovce, Pečenice, Tekovské Lužany a Žemberovce
 priestorové zmeny sa uskutočnili v 6 Ock: Horná Seč, Malé Kozmálovce, Plavé
Vozokany, Slatina, Veľké Turovce a Žemliare
 výmena okien a podláh sa uskutočnila v 3 Ock : Rybník, Keť a Domadice
 maľovanie priestorov v 3 Ock: Kalná nad Hronom, Domadice a Rybník
 výmena okien v 2 Ock: Sikenica a Kozárovce
 zateplenie fasády v Ock: Kozárovce
 výmena podláh v Ock: Rybník
 montáž vertikálnych žalúzií v Ock: Hronské Kosihy

Formy metodickej činnosti
Plán metodických návštev
Počet metodických návštev
Plán metodických konzultácií
Počet metodických konzultáciií
Hromadné informačné e-maily

rok 2011
10
2

rok 2010
20
0

Rozdiel
-10
2

160
187
10

160
162
7

0
25
3

TK poskytla v roku 2011 starostom a knihovníkom regiónu 119 telefonických, 48 emailových a 8 osobných konzultácií so zameraním na štatistický výkaz.
Prostredníctvom pravidelne aktualizovanej webovej stránky, facebooku a adresných emailov knižnica pravidelne informovala starostov obcí a obecných knihovníkov o všetkých
aktualitách. Knižnica aktualizovala na svojej webovej stránke Zoznam knižníc v regióne so
všetkými kontaktmi. Napriek tomu, že knižnica vykazuje iba 2 metodické návštevy
v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami je s knižnicami v regióne v úzkom a pravidelnom
kontakte. Dôkazom toho je aj vysoký počet telefonických, osobných a elektronických
konzultácií.
V tomto roku uzavrela TK iba 5 (-3) dohôd o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti
obecných knižníc. Knižnica zaznamenáva každoročný pokles počtu dohôd o spolupráci.
Starostovia obcí už nejavia veľký záujem o tieto služby. Čoraz viac obcí nakupuje samostatne
prostredníctvom predajcov, príp. internetu a knižničné tlačivá si zaobstarávajú spolu
s tlačivami pre obecný úrad.
O spracovanie nových knižničných jednotiek požiadali 3 (+1) obecné knižnice.
Obecné knižnice vybavené knižničným softvérom si KF v súčasnosti na rozdiel od
predchádzajúceho obdobia samostatne nakupujú a aj spracovávajú.
Do grantového systému MK SR sa okrem TK zapojilo v tomto roku 11 (-1) knižníc.
Do podprogramu 2.1 Knižnice a knižničná činnosť si zaregistrovalo projekty 6 (-1) knižníc.
V tomto podprograme nebola úspešná žiadna knižnica. Do podprogramu 2.5 Akvizícia
knižníc si zaregistrovalo projekty 9 (-1) knižníc, z ktorých 6 (rovnako) bolo úspešných: TK
v Leviciach, MsK Želiezovce, Ock Farná, Ock Nová Dedina a Ock Veľké Ludince a Ock
Veľké Turovce.
Knižnica v tomto roku komunikovala s obecnými úradmi pri vypĺňaní Ročných
výkazov väčšinou elektronicky, pretože všetky obecné úrady a 21 (+3) knižníc už majú
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prístup na internet. Nakoľko počítačová gramotnosť pracovníkov obecných úradov sa
každoročne zvyšuje, knižnica zosumarizovala všetky elektronické výkazy a sústredila sa na
operatívne odstraňovanie vzniknutých chýb.
4.2 Rozborová, analytická a prieskumová činnosť
V roku 2011 TK vypracovala analýzu a rozbor činnosti v materiáli Vyhodnotenie
činnosti za rok 2010. Výsledky činnosti verejných knižníc v regióne za rok 2010 spracovala
TK v materiáli Dokumentácia 2010.
4.3 Ďalšie vzdelávanie knižničných pracovníkov
Pracovníci TK sa v roku 2011 zúčastnili týchto odborných podujatí:
-

-

-

Čo nové v knižniciach? Pracovný seminár o činnosti členských knižníc KP SSK v Nitre
– v KAB Nové Zámky (február 2011)
Virtuálna knižnica – knižnica 3. tisícročia – celoslovenský odborný seminár – v ŠVK
Banská Bystrica (marec 2011)
Význam práce s regionálnou literatúrou – medzinárodný odborný seminár – Mesto
Šahy, MsK Šahy a Katona Lajos Városi Könyvtár Vác – v Msk v Šahách (máj 2011)
Exkurzia do východočeských knižníc – Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové,
Krajská knihovna Pardubice – KP SSK v Nitre (jún 2011)
Komunitná knižnica V. Dobrovoľníctvo a knižnice. – medzinárodný odborný seminár SAK, SSK, OZ Korálky a Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou –
v Knižnici POH Prešov (jún 2011)
NitLib – Je zdrojom informácií iba katalóg? – odborný seminár – KK K. Kmeťka v
Nitre (jún 2011)
12. Bibliografická konferencia - SNK v Martine (august 2011)
Tréner pamäti – 3. modul vzdelávacieho kurzu – Centrum Memory, n. o. v Bratislave
(september 2011)
Hovorená podoba jazyka v oficiálnej komunikácii a médiách – vzdelávací kurz
pracovníkov kultúrnych organizácií a obcí (október – december 2011)
Bibliotéka – medzinárodný knižný veľtrh – v Inchebe Bratislava (november 2011)
Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby –
medzinárodná konferencia – Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Centrum Memory,
Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave (december 2011)
Stretnutie so zákazníkmi – odborný seminár pre užívateľov KIS DaWinci – SVOP –
CVTI v Bratislave (december 2011)
4.4 Príprava a spracovanie koncepčných programov, programov rozvoja knižníc

V roku 2011 TK vypracovala Plán činnosti na rok 2011 a priebežne podľa potreby
pripravovala materiály a odborné podklady, týkajúce sa odbornej činnosti, umiestnenia
knižnice a pod.
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4.5 Edičná a publikačná činnosť
Edičná činnosť
1. Sitková, Mária - Gőczeová, Andrea: Ľudové zvyky levického regiónu. (Výber
z regionálneho fondu TK) Textovo-bibliografický materiál. – V tlači.
2. Holubcová, Jana: Vyhodnotenie činnosti za rok 2010. Levice, Tekovská knižnica 2011.
28 s.
3. Tomusová, Katarína: Dokumentácia 2010. Vyhodnotenie činnosti verejných knižníc v
okrese Levice podľa hlavných ukazovateľov činnosti za rok 2010. Levice, Tekovská
knižnica 2011. Nestr.
4. Holubcová, Jana: Plán činnosti na rok 2011. Levice, Tekovská knižnica 2011. 9 s.
Publikačná činnosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bajanová, Eva: Projekt Buď v pohode. – Fotogr. In: My. Týždeň na Pohroní. – Roč.
20/8, č. 4 (2011), s. 9.
Ráchela, Štefan – Holubcová, Jana: Tekovská knižnica v Leviciach je tu celý rok,
nielen v marci. – Fotogr. In: Pohronie. - Roč. 66, č. 10 (2011), s. 9.
Ráchela, Štefan: Týždeň v Tekovskej knižnici. – Fotogr. In: Pohronie. - Roč. 66, č. 13
(2011), s. 7.
Sakošová, Milena: Trojicu františkánov napĺňa pomoc iným. - Fotogr. In: My. Týždeň
na Pohroní. - Roč. 20/8, č. 13 (2011), s. 9.
Sakošová, Milena: Z byliniek zo svojej záhrady berie liečivú silu. - Fotogr. In: My.
Týždeň na Pohroní. - Roč. 20/8, č. 14 (2011), s. 14.
-peter-: Jozef Leikert v Leviciach. - Fotogr. In: Slovenská brána. - Roč. 21 (61), č. 7
(2011), s. 4.
Ráchela, Štefan: Vlaňajší rekord prekonaný: Čitateľský maratón aj v Leviciach. Fotogr. In: Pohronie. - Roč. 66, č. 22 (2011), s. 11.
Sakošová, Milena: V čitateľskom maratóne boli aj školáci z Levíc. – Fotogr. In: My.
Týždeň na Pohroní. – Roč. 20/8, č. 22 (2011), s. 11.
Sakošová, Milena: Knižnica ocenila školákov, ktorí čítali najviac. - Fotogr. In: My.
Týždeň na Pohroní. - Roč. 20/8, č. 25 (2011), s. 6.
Ráchela, Štefan: Čítalo spolu 919 školákov. Odmenili najmladších čitateľov. - Fotogr.
In: Pohronie. - Roč. 66, č. 25 (2011), s. 9.
Ráchela, Štefan: Počas vernisáže básne aj divadlo. Kaligramy M. Koupila sa oplatia
vidieť. - Fotogr. In: Pohronie. - Roč. 66, č. 30 (2011), s. 6.
Sakošová, Milena: Kaligramy uvidíte na výstave v knižnici. - Fotogr. In: My. Týždeň
na Pohroní. - Roč. 20/8, č. 33 (2011), s. 8.
Sakošová, Milena: Desať týždňov budú trénovať svoju pamäť. - Fotogr. In: My.
Týždeň na Pohroní. - Roč. 20/8, č. 41 (2011), s. 8.
Sakošová, Milena: Družbu budú búrať, knižnica sa sťahuje. - Fotogr. In: My. Týždeň
na Pohroní. - Roč. 20/8, č. 49 (2011), s. 1 a 2.

Okrem uvedených edičných titulov TK pripravila v rámci propagácie knižničných služieb:
- diplomy k vyhodnoteniu súťaže Čítam, čítaš, čítame
- propagáciu podujatí tlačenými letákmi a pozvánkami v rámci Týždňa slovenských
knižníc, ako aj ďalších knižničných podujatí aj v regionálnych médiách
- zverejňovanie a propagáciu podujatí na webovej stránke knižnice, na facebooku a na
knihovníckom portáli INFOLIB
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V. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie
V oblasti automatizácie je situácia TK stabilizovaná. Knižnica pracuje
v plnoautomatizovanom režime v knižničnom programe DAWINCI od konca roku 2008,
ktorý firma SVOP prispôsobila požiadavkám TK. V tomto roku síce knižnica nemusela riešiť
vážnejšie problémy v súvislosti s pripojením na internet, napriek tomu by knižnici veľmi
pomohlo rýchlejšie a bezpečnejšie pripojenie na internet optickými káblami.
Knižnica sa nachádza v širšom centre mesta v troch od seba vzdialených objektoch.
Vo všetkých troch budovách a tiež v priestoroch pobočky má knižnica pripojenie na internet.
To umožňuje on-line prístup všetkých oddelení, poskytujúcich služby. Knižnica má
internetové pripojenie s garantovanou rýchlosťou 4 000 kb/s bez agregácie. Od r. 2007
poskytuje knižnica automatizované KIS aj v priestoroch pobočky Vinohrady, kde však má
oveľa pomalšie pripojenie.
Všetci pracovníci knižnice majú zabezpečený prístup k internetu. Všetky oddelenia
odboru služieb TK poskytujú internetové služby aj pre verejnosť. Internetové služby knižnice
prešli od roku 1998 dynamickým vývojom. Od roku 2007 knižnica poskytuje verejnosti
prístup k internetu na 14 ks PC bezplatne a v roku 2011 tieto služby poskytuje na 16 PC.
Prevádzku a bežnú údržbu výpočtovej techniky zabezpečuje správca siete, iba
v prípade väčších porúch, prípadne potrebnej výmeny súčiastok knižnica využíva služby
servisu výpočtovej techniky.
TK má k dispozícii 27 ks PC (+1). Z tohto počtu majú pracovníci knižnice k dispozícii
19 PC (+1) (8 ks PC majú k dispozícii používatelia). Z celkového počtu počítačov je 1 ks PC
HP 3400 MT, 8 ks PC Pentium Dual Core s Windows 7, 5 ks PC CPU Intel Core 2 Duo
s Windows XP Professional, 3 ks PC AMD s Windows XP Professional, 1 ks PC AMD s
Windows XP Home a 9 ks PC Intel Celeron s Windows XP Professional. Okrem týchto
nainštalovaných PC má knižnica 6 ks (-8) nepoužívaných PC odložených v sklade.
Používateľom knižnice slúži spolu 16 ks PC (z nich 8 je majetkom SNK v Martine),
na ktorých poskytuje verejnosti internetové služby a služby on-line katalógu.
Okrem toho má knižnica k dispozícii 2 notebooky (z nich 1 ks je majetkom OZ Hlas
knižnice). Knižnica ďalej používa 17 ks laserových tlačiarní (z nich 1 je majetkom OZ a 1 je
majetkom SNK), z toho 1 ks multifunkčné zariadenie a 2 ks farebných multifunkčných
zariadení a 5 ks ihličkových tlačiarní. Knižnica má tiež k dispozícii 2 ks skenerov, 4 ks
kopírovacích zariadení (z nich 2 ks sú majetkom OZ Hlas knižnice). TK má tiež digitálnu
videokameru na dokumentáciu pripravených podujatí a 3 ks multimediálnych projektorov (z
nich 1 ks je majetkom OZ Hlas knižnice), ktorý využíva najmä na prezentáciu služieb a na
realizáciu odborných podujatí.
Oddelenie literatúry pre deti je vybavené výpočtovou technikou, multimediálnym
projektorom (ktorý je majetkom OZ Hlas knižnice), rádiomagnetofónom s CD prehrávačom,
mikrosystémom Sony a TV prijímačom. Okrem toho je v tomto oddelení k dispozícii
videorekordér. Oddelenie poskytuje internetové služby používateľskej verejnosti na 4 ks PC
s 1 laserovou tlačiarňou, ktorá je majetkom OZ. Na služobné účely majú pracovníci
k dispozícii 2 ks PC s 2 laserovými tlačiarňami (z nich 1 ks je majetkom OZ Hlas knižnice)
a 1 ihličkovou tlačiarňou. K dispozícii majú multimediálny projektor, multifunkčné farebné
zariadenie, laserovú farebnú tlačiareň a kopírovacie zariadenie, ktoré je majetkom OZ.
Hudobný kabinet je vybavený výpočtovou technikou a TV prijímačom z roku 1999,
zastaraným audiomodulom, dvomi hi-fi vežami a DVD rekordérom. Servis a údržbu
zariadení realizuje knižnica prostredníctvom servisných pracovísk v Leviciach. Zo Slovenskej
knižnice pre nevidiacich v Levoči má knižnica PLEXTALK, ktorý umožňuje nevidiacim
a slabozrakým používateľom hlasné čítanie CD-romu priamo v knižnici, prípadne po jeho
vypožičaní aj doma. Na služobné účely majú pracovníci k dispozícii 1 PC s laserovou a
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ihličkovou tlačiarňou. Okrem toho je v kabinete gramofón Smarton s USB výstupom a 1 PC
so softvérom pre nevidiacich a slabozrakých používateľov JAWS a MAGIC.
Oddelenie beletrie je zároveň centrom poskytovania knižnično-informačných služieb
pre telesne postihnutých. Prostredníctvom tohto oddelenia knižnica zabezpečuje komplexné
služby pre znevýhodnených používateľov. Oddelenie je vybavené výpočtovou technikou,
kopírovacím zariadením, ktoré je majetkom OZ a rádiomagnetofónom s CD prehrávačom.
Oddelenie poskytuje internetové služby používateľskej verejnosti na 3 ks PC. Na služobné
účely má k dispozícii 2 PC s 2 laserovými tlačiarňami (z nich jednu využíva aj verejnosť).
Oddelenie odbornej literatúry je vybavené kopírovacím zariadením, skenerom,
multimediálnym projektorom s prenosným plátnom a rádiomagnetofónom s CD
prehrávačom. Oddelenie poskytuje internetové služby používateľskej verejnosti na 8 PC a
1 laserovej tlačiarni, ktoré sú knižnici prepožičané zo Slovenskej národnej knižnice. Na
služobné účely majú pracovníci k dispozícii 4 PC so 4 laserovými tlačiarňami a 1 ihličkovou
tlačiarňou.
Pobočka Vinohrady je vybavená 1 PC na služobné účely s laserovou a ihličkovou
tlačiarňou. Pobočka má tiež k dispozícii rádiomagnetofón s CD prehrávačom.
Oddelenie bibliografie a informácií je vybavené 2 PC s 2 laserovými tlačiarňami
(z nich 1 je farebná). Oddelenie je ďalej vybavené kopírovacím zariadením, skenerom,
fotoaparátom a videokamerou a má tiež k dispozícii zariadenie na hrebeňovú väzbu.
Oddelenie akvizície a metodiky je vybavené 2 PC s laserovou a ihličkovou
tlačiarňou.
Ekonomické oddelenie je vybavené 2 (+1) PC a novým multifunkčným laserovým
zariadením Canon.
Riaditeľstvo je vybavené 2 PC s 2 laserovými tlačiarňami a multifunkčným
zariadením (telefón, fax a tlačiareň).

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

Pomer voľného a viazaného výberu:

rok 2011
1298, 60 m²

rok 2010
1298, 60 m²

Rozdiel

812,81 m²
45,60 m²
77,50 m²
362,69 m²

812,81 m²
45,60 m²
77,50 m²
362,69 m²

0
0
0
0

0

98:2%

V tomto roku nenastali v TK žiadne priestorové zmeny. Knižnica intenzívne hľadala
priestory pre nové umiestnenie oddelenia odbornej literatúry (z dôvodu búrania DK Družba),
prípadne pre umiestnenie celej knižnice.
Reálna hrozba vysťahovania knižnice viedla napokon k viacerým jednaniam knižnice
s mestom a aj s ÚNSK. Možnosti, ktoré knižnica aj úrad preverovali, neboli vyhovujúce
z rôznych dôvodov. Po dlhom váhaní a zvažovaní ÚNSK súhlasil s umiestnením oddelenia
odbornej literatúry v CK Junior na prízemí napriek tomu, že tento priestor je menší o takmer
50 m² oproti doteraz prenajatému, je bez sociálneho zariadenia, priestor je potrebné
zrekonštruovať a zatiaľ je prenajatý iným subjektom.
TK sa nachádza v troch od seba navzájom vzdialených budovách. V dvoch budovách
je knižnica v podnájme, v jednej budove je správcom majetku Nitrianskeho samosprávneho
kraja. V budove v správe knižnice sa nachádza oddelenie beletrie a centrum knižničnoinformačných služieb pre telesne postihnutých, pretože budova je kompletne debarierizovaná.
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V tejto budove však vlhnú steny a je v nej poškodená dlažba. Tento havarijný stav trvá už od
povodní na jar v roku 2000 a knižnici sa zatiaľ nepodarilo odstrániť tento vážny problém.
V tomto roku ÚNSK dostal sťažnosť od suseda uvedenej nehnuteľnosti s fotodokumentáciou
o jej veľmi zlom technickom stave. Budova má narušené murivo a múry sa rozchádzajú
smerom do dvora k susedovi a na druhej strane tiež do ulice. Napriek tomu, že knižnica
dostala prísľub na riešenie havarijného stavu budovy, v roku 2011 bohužiaľ nezískala žiadne
finančné prostriedky na jej sanáciu.
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 služieb, 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 až 40°C, pretože v týchto priestoroch nie je
klimatizácia. Tieto priestory sú pre pracovníkov a návštevníkov hygienicky nevyhovujúce
a neúnosné takmer polovicu roka.
Oddelenie odbornej literatúry sa nachádza v budove DK Družba na 2. poschodí bez
výťahu a bez akejkoľvek možnosti odstránenia bariér. Poloha a celkový vzhľad tohto
oddelenia nezodpovedá základným hygienickým, bezpečnostným, ani estetickým
požiadavkám. Aj v tomto oddelení teplota v letných mesiacoch dosahuje až 40°C. Dlhodobým
problémom je tiež netesnosť okien a strechy a s tým spojené zatekanie do priestorov
oddelenia v čase väčších dažďov. Zastarané a poškodené linoleum je na niektorých miestach
úplne zničené. Hygienická maľovka v tomto oddelení nebola vykonaná od roku 1974, kedy sa
knižnica do týchto priestorov nasťahovala. Knižnica dostala z týchto priestorov výpoveď
k 31.1.2012.
Knižnica nevyhnutne potrebuje účelovú a modernú budovu, alebo aspoň dôstojné
a moderné priestory, v ktorých budú umiestnené všetky oddelenia a aj kancelárske priestory.
Iba tak dokáže byť konkurencieschopnou bohatému výberu technických, informačných
a ďalších výdobytkov modernej doby. Napriek množstvu jednaní vedenia knižnice
s kompetentnými pracovníkmi Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, poslancami NSK,
s pracovníkmi a primátorom MsÚ v Leviciach je zatiaľ, bohužiaľ, situácia neistá a definitívne
riešenie tohto problému zatiaľ nie je prijaté. Knižnica však získala prísľub primátora mesta, že
v budúcom roku by mohla získať ďalšie priestory v CK Junior.
Od čias, kedy pred 86 rokmi vznikla na území mesta Levice prvá slovenská
knižnica nikdy nemala svoju vlastnú účelovú budovu!

VII. Personálna oblasť
V personálnej oblasti nastali v roku 2011 v TK viaceré zmeny v počte pracovníkov
oproti predchádzajúcemu roku. Knižnica zvýšila počet pracovníkov na 26 (+2) z dôvodu
prijatia profesionálnej upratovačky a prijatia novej ekonómky na zaučenie a odovzdanie
agendy.
Knižnici sa v tomto roku skomplikovala personálna situácia najmä kvôli dlhodobým
PN. Z dôvodu odchodu 1 pracovníčky do starobného dôchodku od 1.2.2011 TK prijala 1
nového pracovníka. Dňa 31.1.2011 odišla na plánovanú operáciu 1 pracovníčka, ktorá
nastúpila po dlhodobej práceneschopnosti do práce až 15.6.2011. Medzitým 1.4.2011 odišla
tiež na operáciu a dlhodobú práceneschopnosť iná pracovníčka, ktorá nastúpila do práce
5.9.2011. Od 1. 5.2011 bola práceneschopná 1 pracovníčka z dôvodu rizikového tehotenstva,
ktorá po ukončení PN nastúpila na materskú dovolenku. Pre súbeh 3 dlhodobých
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práceneschopností bola TK nútená prijať späť na zastupovanie od 1.4. do 31.8.2011
pracovníčku, ktorá už predtým odišla do starobného dôchodku.
Po problémoch s upratovaním vlastnými odbornými pracovníkmi a kombinovaním
s upratovačkou na polovičný pracovný úväzok od 5.9. 2011 začala knižnica zabezpečovať
upratovanie všetkých priestorov 1 upratovačkou na plný pracovný úväzok.
Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru ekonómky (v januári 2012), ktorá v knižnici
odpracovala viac než 40 rokov bolo potrebné, aby zaučila novú pracovníčku, ktorá nastúpila
1.12.2012.
Stav pracovníkov
Počet pracovníkov
Prepočítaný počet pracovníkov

rok 2011
26
25,8

rok 2010
24
24,5

Rozdiel
2
1,3

Z dôvodu uvedených personálnych zmien sa zmenila aj kvalifikačná štruktúra
pracovníkov knižnice.
Kvalifikačná štruktúra pracovníkov
Počet pracovníkov

rok 2011
26

rok 2010
24

Rozdiel

Počet odborníkov-knihovníkov

20

20

0

Z toho počet VŠ
Z toho počet SŠ

5
15

4
16

1
-1

Počet ostatných pracovníkov

6

4

2

Z toho počet SŠ
Z toho počet ZŠ

5
1

4
0

1
1

2

Personálne zmeny a zvýšený počet pracovníkov boli dôvodmi nižšej priemernej
mzdy pracovníkov k 31.12.2011 vo výške 599,98 € (-14,20 €).
Priemerný vek odborných pracovníkov k 31.12.2011 bol 46,05 (-0,05) rokov.
Priemerný vek všetkých pracovníkov k 31.12.2011 bol 47,80 (+0,76) rokov.

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

rok 2011
317 903,00 €
334 213,00 €

rok 2010
324 293,00 €
333 630,25 €

Rozdiel
-6 390,00 €
582,75 €

16 310,00 €

9 337,25 €

6 972,75 €

Pôvodný rozpočet pre knižnicu bol vo výške 317.903,00 €. V priebehu roku bol
rozpočet navýšený o grant z Ministerstva kultúry SR vo výške 4.500,- €, z kultúrnych
poukazov o 3.479,- €, o účelovú dotáciu 5.000,- € z ÚNSK na doplňovanie KF a o sumu
750,- € z ÚNSK na spolufinancovanie projektu a tiež o navýšenie 2.581,- € vlastných
príjmov. Zvýšenie spolu predstavovalo sumu vo výške 16.310,- €. Po týchto úpravách
knižnica dosiahla rozpočet vo výške 334.213,- €.
Dotácia
Pôvodná dotácia
Upravená dotácia
Rozdiel
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rok 2011
297 903,00 €
303 653,00 €

rok 2010
302 793,00 €
298 454,25 €

Rozdiel
-4 890,00 €
5 198,75 €

5 750,00 €

-4 338,75 €

0,00 €

Upravená dotácia 303.653,- € (5.198,- € ) bola napokon oproti pôvodnej dotácii
zvýšená o 5.750,- €. Knižnica koncom roku získala účelové finančné prostriedky na nákup
KF, čo pozitívne ovplyvnilo doplňovanie KF.
Nákup KF
Plán nákupu KF
Skutočnosť
Rozdiel
Z toho nákup kníh
Z toho nákup periodík

rok 2011
18 338,89 €
18 338,89 €

rok 2010
12 791,91 €
13 991,91 €

Rozdiel
5 546,98 €
4 346,98 €

0,00 €

1 200,00 €

-1 200,00 €

15 298,30 €
3 040,59 €

10 943,01 €
3 048,90 €

4 355,29 €
-8,31 €

Krízový režim počas roka obmedzil činnosť knižnice. Situácia v doplňovaní KF sa
výrazne zlepšila po získaní finančných prostriedkov z grantu a v závere roka, po získaní
účelovej dotácie. V roku 2011 TK kúpila KF v sume 18.338,89 € (4.346,98 €). V tomto roku
TK použila z vlastných zdrojov 6.348,23 € (- 1.054,23 €), z účelovej dotácie z ÚNSK 5.000,€, z grantu MK SR 6.240,66 €, zo spolufinancovania grantu 750,- €.
Z uvedenej sumy na doplňovanie KF použila TK na nákup kníh 15.298,30 € a na
nákup periodík 3.040,59 €.
Kapitálové výdavky
V roku 2011 knižnica nemala určené žiadne kapitálové výdavky.

IX. Granty, nadácie, sponzorské príspevky
V roku 2011 knižnica vypracovala 4 samostatné projekty na skvalitnenie knižničnej
práce, v celkovej sume 20.000,- €. Z nich spolu získala 7.979,- €. Projekt „Ľudové zvyky
Tekova a Hontu“ s rozpočtom 3.000,- € prihlásila knižnica do grantového programu MK SR
2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, podprogram 2.1 Knižnice a knižničná
činnosť. Tento projekt nebol podporený. MK SR podporilo ďalší projekt „Doplnenie
knižničného fondu“, s rozpočtom 15.000,- €, ktorý knižnica prihlásila do podprogramu 2.5
Akvizícia knižníc. Tento projekt bol finančne podporený sumou 4.500 €. Aj v tomto roku
vyhlásilo MK SR projekt „Kultúrne poukazy“ pre kultúrne inštitúcie v samostatnom
grantovom programe 9.2, do ktorého sa naša knižnica prihlásila. Z tohto projektu knižnica
získala 3.479,- €. V priebehu roka TK opakovane vypracovala projekt „Ľudové zvyky Tekova
a Hontu“ s rozpočtom 2.000,- €. do programu Dedičstvo regiónov Nadácie SPP. Projekt
však, bohužiaľ, nebol podporený. Na rok 2012 pripravila TK zatiaľ 2 projekty do grantového
programu MK SR „Výmena výpočtovej techniky“ s rozpočtom 7.450,- € a „Doplnenie KF“ s
rozpočtom 20.000,- €.
Okrem toho knižnica realizovala projekt, ktorý pripravila pre občianske združenie
Hlas knižnice „Vyhodnotenie XIX. ročníka medzitriednej súťaže detí, určenej na podporu
čítania detí v Leviciach“. Projekt bol určený na nákup cien pre súťažiace deti a bol finančne
podporený sumou 400 €. V spolupráci s OZ Hlas knižnice TK pripravila na rok 2012 projekt
„Slávnostné vyhlásenie výsledkov jubilejného 20. ročníka medzitriednej súťaže detí určenej
na podporu čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš , čítame“ s rozpočtom 4.373,16,- €.
Knižnica získala tiež sponzorsky materiál pre tvorivú dielňu na Noc v knižnici
s Andersenom. Knižnica získala aj ďalšie drobné sponzorstvo v podobe občerstvenia,
drobných reklamných predmetov a cien pre deti do súťaže Čítam, čítaš, čítame.
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X. Knižnice a spolková činnosť
TK je od roku 2000 členom medzinárodnej organizácie knižníc Unesco Network of
Associated Libraries – UNAL. Knižnica je aj kolektívnym členom Slovenskej národnej
skupiny IAML, medzinárodnej asociácie hudobných knižníc.
Knižnica je kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej
asociácie knižníc. Pracovníci knižnice sa aj v tomto roku zúčastňovali všetkých podujatí,
organizovaných obidvomi profesnými organizáciami.

XI. Medzinárodná knižničná spolupráca
V roku 2011 sa piati pracovníci knižnice zúčastnili Exkurzie do východočeských
knižníc. Navštívili Studijní a vědeckou knihovnu Hradec Králové a Krajskou knihovnu
Pardubice. Exkurziu zorganizovala Krajská pobočka SSK v Nitre. 2 pracovníčky knižnice sa
zúčastnili medzinárodného odborného seminára Význam práce s regionálnou literatúrou
v MsK v Šahách.

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

V Leviciach, 31.1.2012
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Príloha č.1
PREHĽAD UKAZOVATEĽOV ZA ROK 2011
UKAZOVATEĽ
STAV KNIŽNIČNÝCH

Merná

Skutočnosť

Plán

Skutočnosť

jednotka

2010

2011

2011

kn.j.

FONDOV

"

119 951

z toho - odborná literatúra

"

41 323

38 355

- beletria

"

49 661

43 281

- odborná literatúra pre deti

"

7 249

7 297

- beletria pre deti

"

21 718

22 312

z toho - ostatné dokumenty

"

4 429

4 191

počet kn.j. na 1-ho obyvateľa

"

3,43

3,19

počet kn.j. na 1-ho používateľa

"

22,05

20,99

index

1,86

1,99

97

97

111

111

kn.j.

2 817

2 546

úbytky KF spolu

"

1 832

11 252

€ na 1-ho obyvateľa

€

0,40 €

0,53 €

osoby

5 439

5 400

5 298

z toho - do 15 rokov

"

1 893

1 900

1 918

% registrovaných používateľov

"

z počtu obyvateľov

"

15,54

počet návštevníkov

"

75 565

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

POUŽÍVATELIA

počet fyzických návštevníkov
počet návštev internetovej stránky
knižnice
počet prístupov používateľov na
internet v knižnici

2 800

111 245

15,59
75 000

76 876

51 985

51 365

"

23 580

25 511

"

12 190

9 230

kn.j.

222 698

222 274

"

59 570

58740

- beletria

"

70 436

68285

- odborná literatúra pre deti

"

16 874

17413

- beletria pre deti

"

41 853

42380

- periodiká

"

33 965

35456

z toho ostatné dokumenty

"

4 549

3085

z toho - absenčné

"

171 785

171 047

- prezenčné

"

50 913

51227

počet výpožičiek na 1-ho obyvateľa

"

6,36

6,37

počet výpožičiek na 1-ho používateľa

"

40,94

41,95

VÝPOŽIČKY - spolu
z toho - odborná literatúra
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Merná

Skutočnosť

Plán

Skutočnosť

jednotka

2010

2011

2011

POČET OBYVATEĽOV

k 30.6.2009

k 31.12.2010

osoby

35 002

34 872

informácie

11 256

12 678

tituly

195

252

konzultácie

782

766

ŠPECIALIZOVANÉ
KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY
bibliografické a faktografické
informácie
rešerše
bibliografické konzultácie
PORADENSKÉ SLUŽBY
KNIŽNICIAM

metodické

metodické návštevy

návštevy

konzultačné služby

konzultácie

odborné semináre, školenia, exkurzie
informačné dni

0

10

2

162

160

187

podujatia

1

7

"

0

0

"

627

671

7

5

141

147

31

49

7

4

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

"
výstavy,
nástenky

ostatné propagačno-informačné služby
EDIČNÁ ČINNOSŤ
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tituly

Príloha č.2
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Názov podujatia:
Tréningy pamäti a vitality (séria podujatí zameraných
na aktivizáciu a cvičenie pamäťových schopností seniorov)
Zákon vo vrecku (workshop s Petrom Polákom
z Policajného zboru v Leviciach zameraný na prevenciu
kriminality)
Branislav Jobus (prezentácia tvorby svojrázneho
muzikanta a šoumena, člena viacerých originálnych
zoskupení, moderátora a autora rozprávkových kníh pre
deti )
Filmová hudba - od kinematografu po digitálnu éru filmu
( audiovizuálne podujatie)
Dobrovoľnícka práca a
pomoc ľuďom v núdzi
(beseda s členmi rehole Menších bratov Františkánov
k Európskemu roku dobrovoľníctva)
Ján Vrabec ( stretnutie s grafickým dizajnérom, maliarom
a ilustrátorom kníh pre deti )
Jozef Leikert ( stretnutie s literátom a publicistom)
Beseda so slovenskou spisovateľkou a scenáristkou
Danielou Kapitáňovou
Diskusný krúžok „Čo nového v dennej tlači“
Máj - lásky čas (literárne pásmo z ľúbostnej poézie
slovenských básnikov)
Deň ľudovej rozprávky. Kto je kto v rozprávkach Pavla
Dobšinského? Súťaž pre deti, rodičov a knihovníkov
zameraná na slovenské ľudové rozprávky
Peter Gajdošík ( beseda s autorom kníh pre deti)
Stretnutie s ľudovou liečiteľkou Zuzanou Tóthovou
Knižnično-informačná výchova (KIV)

Organizované pre:
26x dospelých

Knižnično-bibliografické lekcie (KBL)

40x študujúcu mládež

Hevi-Hevi Levi klub (klubové aktivity detí zamerané na
rozvoj tvorivých zručností)
Ako poznám knihy a knižnicu (literárne kvízy zamerané
na knižnično-informačnú výchovu)
Čo som čítal (literárne kvízy k súťaži Čítam, čítaš, čítame)
Rozprávky o psíčkovi a mačičke (dramatizácia knihy
Josefa Čapka)
Prechádzka dielami Jozefa Pavloviča (literárna hodina
venovaná tvorbe pre deti)
Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Jozefa Pavloviča
Princezná Kvapôčka
Mária Ďuríčková (literárna hodina venovaná knihe
O Guľkovi Bombuľkovi)

3x

2x

študujúcu mládež
deti ml. školského veku

dospelých
študujúcu mládež
deti ml. školského veku
dospelých
študujúcu mládež
9x

dospelých
deti do 15 rokov
deti a dospelých

deti ml. školského veku
dospelých
63x deti do 15 rokov
deti ml. školského veku

48x deti ml. školského veku
47x deti ml. školského veku
4x deti ml. školského veku
4x

deti ml. školského veku
deti ml. školského veku

4x

deti ml. školského veku
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Porozprávam ti o Veľkej noci (literárna hodina)
Vincent Šikula (literárna hodina zameraná na tvorbu
známeho slovenského spisovateľa)
Daroval deťom dar najvzácnejší (literárna hodina
o Hansovi Christianovi Andersenovi)
Mami klub (aktívne trávenie voľného času mamičiek na
MD so svojimi deťmi v knižnici)
Pinocchio (dramatizácia knihy Carla Collodiho)
Rozprávka o troch prasiatkach (dramatizácia rozprávky)
Hviezdoslavov Kubín (školské kolo súťaže v prednese
poézie a prózy I. a II. kategórie spojené s prezentáciou)
Týždeň mozgu (podujatie pre školskú družinu)

6x
2x

deti ml. školského veku
deti ml. školského veku

7x

deti ml. školského veku

10x deti a dospelých
11x deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
7x deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
deti do 15 rokov
deti ml. školského veku

Gianni Rodari (literárna hodina)

deti ml. školského veku

Týždeň hlasného čítania (podujatia zamerané na podporu
rozvoja čitateľských zručností žiakov mladšieho školského
veku)
Deň v rozprávke (workshop)

deti do 15 rokov

8x

deti ml. školského veku

Klára Jarunková (literárna hodina)

3x

deti ml. školského veku

M. R. Martáková, Ľ. Podjavorinská (literárna hodina)

2x

deti ml. školského veku

Rozprávky Pavla Dobšinského (literárny kvíz)

deti ml. školského veku

Exkurzia za informáciou (hodina KIV)

5x

Rozprávka, báseň a povesť v tvorbe Štefana Moravčíka
(zábavná hovorená bibliografia pre deti)
Do rozprávky po múdrosť a pieseň (rozprávanie o poézii
Milana Rúfusa nielen pre deti)
O Guľkovi Bombuľkovi (dramatizácia knihy Márie
Ďuríčkovej)
Tvorivé čítanie (zábavná a hravá forma práce s náučnou
literatúrou)
Regionálne prvky v ľudovej slovesnosti (rozprávanie
o povestiach nášho regiónu)
Literárna prechádzka regiónom (literárna hodina
venovaná významným osobnostiam regiónu)
Ľudová slovesnosť v tvorbe Márie Rázusovej-Martákovej
(literárna hodina)
Svet plný radosti (rozprávanie o živote a tvorbe Jozefa
Cígera Hronského)
O Pampúšikovi (dramatizácia slovenskej ľudovej
rozprávky)
Čin – čin (dramatizácia knihy Ľudmily Podjavorinskej)

8x

Ježko Jožko a krtko Rudko (dramatizácia knihy Jozefa
Pavloviča)
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deti st. školského veku,
študujúcu mládež
deti ml. školského veku
deti do 15 rokov

15x deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
deti ml. školského veku
7x

deti ml. školského veku

4x

deti do 15 rokov

3x

deti ml. školského veku

5x

deti do 15 rokov

22x deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
2x deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
15x deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

Žabčo a Žabinka (dramatizácia knihy Danice Suchoňovej)
O medovníkovom domčeku (dramatizácia slovenskej
ľudovej rozprávky)
Rozprávka o troch prasiatkach (dramatizácia rozprávky)

6x

Koza odratá a jež (dramatizácia slovenskej ľudovej
rozprávky)
Trojhviezdie najznámejších bájkarov (Ezop, J. de La
Fontaine, I. A. Krylov)
Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových
rozprávok (rozprávková hodina)
Domček, domček, kto v tebe býva? (dramatizácia
rozprávky)
O Červenej čiapočke (dramatizácia rozprávky)

5x

Rozprávky bratov Grimmovcov (rozprávková hodina
venovaná klasickým nemeckým rozprávkam)
Brémski muzikanti (dramatizácia rozprávky bratov
Grimmovcov)
Dobrodružstvá vranky Danky (dramatizácia knihy Jozefa
Urbana)
O Pichuľkovi, Svetluške a mravcoch Pobehajcoch
(dramatizácia knihy Ruda Mórica)
Umenie v knižnici (knižnično-informačná lekcia so
zameraním na literatúru o umení)
Tomáš Janovic (literárna hodina)

2x

8x

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

11x deti do 15 rokov
19x deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
9x deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
4x deti do 15 rokov
14x deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
7x deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
10x deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
2x študujúcu mládež
2x

deti do 15 rokov

Vianoce v knihách pre deti (literárna hodina spojená
s hovorenou bibliografiou)
Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Jána Uličianskeho
Štyria škriatkovia a víla
Peter Glocko (literárna hodina venovaná známemu
slovenskému spisovateľovi a jeho knihám pre deti)
Povesť (literárna hodina)

25x deti ml. školského veku

2x

deti ml. školského veku

Ľudmila Podjavorinská ( literárna hodina venovaná tvorbe
autorky)
Budkáčik a Dubkáčik (dramatizácia knihy Jozefa Cígera
Hronského)
Prezentácia knižničných podujatí pre deti (prezentácia
podujatí, metodika ich prípravy a realizácie, podujatie
určené študentom PaSA)
Heviho škola tvorivosti (literárna hodina venovaná tvorbe
Daniela Heviera pre deti)
Les ukrytý v knihe (týždeň aktivít v knižnici realizovaných
v rámci Medzinárodného roka lesov 2011. Beseda
s lesným pedagógom Ing. Petrom Grófom)
Napradené rozprávky a povesti (literárna hodina venovaná
tvorbe Márie Ďuríčkovej)

4x

deti ml. školského veku

deti ml. školského veku
deti ml. školského veku

10x deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
študujúcu mládež
11x deti do 15 rokov
deti do 15 rokov

6x

deti ml. školského veku
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Dobre vidím iba srdcom (literárna hodina venovaná
A. de Saint-Exupérymu a jeho dielu Malý princ)
Prezentácia knihy M. Eliáša: Forgáchovci - šľachtický rod
z Gýmeša
Nový začiatok (podujatie zamerané na drogovú prevenciu)

deti do 15 rokov
dospelých
2x

študujúcu mládež

„Čítajme si...“ Najpočetnejší detský čitateľský maratón

deti do 15 rokov

Slávnostné vyhodnotenie 19. ročníka súťaže určenej na
podporu čítania detí Čítam, čítaš, čítame
Stretnutie so šéfredaktorom a vydavateľom populárnonáučného mesačníka Cestovateľ Ľubomírom Motyčkom
Rodičia a deti v knižnici (podujatie realizované k MDD)

deti ml. školského veku

Gejza Vámoš (doplnková literárna výchova)

študujúcu mládež

Fašiangy – zvyky a tradície (hudobná hodinka)

študujúcu mládež
deti a dospelých

3x

deti do 15 rokov

Knihy, ktoré v sebe ukrývajú pesničky (hudobná hodinka)

deti do 15 rokov

Maličká som (hudobná hodinka)

deti do 15 rokov

Barok - J. S. Bach, A.Vivaldi (hudobná hodinka)

študujúcu mládež

Veľká Noc (hudobná hodinka venovaná zvykom
a tradíciám)
Medzi trpaslúšikmi (hudobná hodinka)

3x

deti do 15 rokov
deti do 15 rokov

Zázračná muzika (hudobné hádanky)

deti do 15 rokov

Pozitívne myslenie – umenie života (hudobná hodinka)

študujúcu mládež

Klasicizmus a viedenské trojhviezdie (hudobná hodinka)

študujúcu mládež

Piotr Iľjič Čajkovskij– spomienka na velikána ruskej
hudby (hudobná hodinka)
Jeseň v detských pesničkách a hádankách (hudobná
hodinka)
Maestro Peter Dvorský (medailón k životnému jubileu)

študujúcu mládež
2x

Hana Zagorová (medailón k životnému jubileu)

2x

dospelých

L. Bernstein a jeho muzikál West Side Story (doplnková
vyučovacia hodina)
Hlasné čítanie z knihy Romana Brata Škola za rohom

2x

študujúcu mládež

deti do 15 rokov
dospelých

deti ml. školského veku

Dejepis - Peter Veľký (práca s náučnou literatúrou)

deti do 15 rokov

Vernisáž výstavy českého experimentálneho básnika,
výtvarníka a performera Miroslava Koupila Kaligramy
Prednáška a praktická ukážka rešeršovania v KIS3G 7x
(vyhľadávanie v on-line katalógu TK)

dospelých

Povesť (literárna hodina)

deti ml. školského veku

Ľudské práva na regionálnej úrovni (podujatie v rámci
Európskeho týždňa miestnej demokracie)
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4x

študujúcu mládež,
dospelých

študujúcu mládež

Gabriela Futová - obľúbená autorka skvelých príbehov
o deťoch a pre deti (literárna hodina)
Roald Dahl: Matilda (literárna hodina)
Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Gabriely Futovej
Psia škola kocúra Červenochvosta
Predstavím ti knihu Romana Brata Tvrdohlavý baran
(literárna hodina)
Beseda so spisovateľom Štefanom Konkolom (beseda
organizovaná v spolupráci so ZŠ Vinohrady)
Čítajme deťom. Hlasné čítanie z knihy Václava Čtvrtka
Neplechy kocúrika Damiána
Beseda s českým spisovateľom Martinom Vopěnkom
(beseda organizovaná v spolupráci so ZŠ Vinohrady)
Ako Jožko Pletko, poplietol si všetko (literárna hodina
venovaná knihe Kristy Bendovej)
Ján Uličiansky (literárna hodina venovaná autorovi kníh
pre deti)
Predstavím Vám knižnicu (Deň otvorených dverí na škole
Vinohrady)

8x

deti ml. školského veku

2x

deti ml. školského veku
deti ml. školského veku

2x

deti ml. školského veku

Ľubomír Feldek a jeho poézia (literárna hodina)

2x

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

deti ml. školského veku

2x

deti ml. školského veku
deti do 15 rokov
deti do 15 rokov,
študujúcu mládež
deti do 15 rokov

Šaliansky Maťko (19.ročník súťaže v prednese slovenskej
povesti)
Astrid Lindgrenová (literárna hodina)
deti do 15 rokov
Čítajme deťom. Moja najkrajšia vianočná kniha (hlasné
deti do 15 rokov
čítanie z knihy)
Vianočná chrípka (dramatizácia rozprávky z knihy Moja 22x deti predškolského veku,
najkrajšia vianočná knižka)
deti ml. školského veku
O veľkej repe (dramatizácia slovenskej ľudovej rozprávky
deti predškolského veku
spracovaná podľa knihy Ľudmily Hrdinákovej Svet
rozprávok)
O kohútikovi a sliepočke (dramatizácia rozprávky 3x deti predškolského veku
spracovaná podľa knihy Riekanky, pesničky a rozprávky)
Literárna hodina k 65.výročiu narodenia Dušana Mitanu
študujúcu mládež
Od Ondreja do Troch kráľov... (vianočné literárne pásmo)
dospelých
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