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I. Úlohy a miesto kniţnice, vzájomná koordinácia a kooperácia
Tekovská kniţnica v Leviciach ako verejná regionálna kniţnica plnila v roku 2006
všetky funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2006. Kniţnica
pôsobí na území mesta Levice a zároveň je koordinačným, bibliografickým, metodickým,
vzdelávacím a informačným centrom kniţníc v levickom regióne.
Na území regiónu TK koordinovala činnosť 91 kniţníc a 3 pobočiek a uţšie
spolupracovala s 33 obecnými kniţnicami.
Všetky odborné činnosti sú v Tekovskej kniţnici plne automatizované a všetky
oddelenia sú aj napriek nevhodnému umiestneniu v troch od seba navzájom vzdialených
objektoch sieťovo prepojené mikrovlnným pripojením, čím je zabezpečené komplexné
poskytovanie kniţnično-informačných sluţieb pre čitateľov TK.
Rozpočet v roku 2006 mala síce kniţnica vyšší oproti predchádzajúcemu roku, ale iba
zdanlivo. Napriek kvalite a rozsahu svojej činnosti získala kniţnica na r. 2006 po odpočítaní
valorizácie miezd a havarijnej oprave chodníka a dverí iba minimálne zvýšenú dotáciu
napriek navýšeniu cien energií, vody a inflácii v maloobchodnom predaji. Kniţnica dokázala
pokryť svoje prevádzkové náklady iba vďaka viacerým opatreniam v personálnej oblasti.
V roku 2006 venovala TK zvýšenú pozornosť 850. výročiu prvej písomnej zmienky
o meste Levice a to formou osobnej účasti v prípravnom výbore pri organizovaní osláv
uvedeného výročia. Kniţnica sa v našom regióne veľmi dobre uviedla profesionálnou
prípravou a realizáciou svojich podujatí. Aj preto mesto Levice poţiadalo kniţnicu o
prezentáciu publikácie Csabu Tolnaia Levice na starých pohľadniciach. Kniţnica sa tieţ
spolupodieľala na príprave a realizácii slávnostného podujatia v rámci osláv mesta Stretnutie s rodákmi. Všetky aktivity, konajúce sa počas osláv, ale aj niektoré ďalšie boli
financované, resp. spolufinancované mestom Levice. Ako svoj vklad k výročiu mesta
kniţnica pripravila a vydala publikáciu Levice v povestiach, príbehoch a spomienkach, ktorej
vydanie tieţ financovalo mesto Levice.
Mimoriadnou udalosťou v kniţnici bolo, ţe pri príleţitosti vernisáţe výstavy fotografií
amerického fotografa Garyho Monroea Premeny ţivota v South Beach kniţnica privítala na
svojej pôde veľvyslanca USA na Slovensku pána Rodolphe Valleeho, ktorý výstavu osobne
otvoril.
Ďalšou v poradí bola výstava Najkrajšie kalendáre Slovenska 2006, ktorú kniţnica uţ
niekoľkokrát pripravila v spolupráci s Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu
novinárov.
V závere roka pripravila kniţnica výstavu paličkovanej čipky Drobná krása, ktorú
kniţnica pripravila v spolupráci s autormi obrazov Ladislavom Machajdíkom a Petrom
Székelym, ktorí sú obaja pripútaní k invalidnému vozíku.
Aj v tomto roku sa kniţnica zapojila do 7. ročníka celoslovenského podujatia Týţdeň
slovenských kniţníc, v priebehu ktorého pripravila 6 podujatí pre mládeţ a dospelých a 9
podujatí pre detských čitateľov. Kniţnica sa uţ po tretíkrát zapojila do medzinárodného
projektu na podporu čítania detí Noc v kniţnici s Andersenom, súčasťou ktorého bol pútavý
program s rôznorodými aktivitami pre 22 nocujúcich detí. V rámci TSK kniţnica pripravila
pre deti moderovanú besedu s Katarínou Habovštiakovou, ktorá predstavila najnovšiu knihu
Tanečnice pri plese. Študentom
levických stredných škôl boli určené prednášky
o regionálnej literatúre, spojené s prezentáciou spisovateľov spätých s naším regiónom. Pre
stredoškolákov kniţnica pripravila prezentáciu Slovníka slovenských spisovateľov pre deti
a mládeţ, na ktorú okrem spisovateľa Antona Baláţa a jazykovej redaktorky Dr. Anny
Šikulovej prijal pozvanie aj vedúci kolektívu autorov PhDr. Ondrej Sliacky, CsC. Priaznivci
dţezovej hudby si vďaka kniţnici a jej spolupráci s Mgr. Ladislavom Némethom mohli
vychutnať podujatie Ţeny v dţeze, spojené so ţivým vystúpením dţezových hudobníkov.
S veľkým záujmom a ohlasom u študentov a pedagógov sa stretla autorská beseda
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s renomovaným pedagógom Prof. PhDr. Mironom Zelinom, DrSc.
Deťom sa zasa mimoriadne páčilo stretnutie s jednou z najúspešnejších autoriek
detských kníh Gabrielou Futovou, ktorá sa zároveň prezentovala najnovšou kniţkou Lepší
otec v hrsti ako kamoš na streche. V spolupráci s vydavateľstvom Regent a redaktorkou
časopisu Superohník Evou Hornišovou kniţnica pripravila popoludnie so šéfredaktorom
časopisu Dr. Stanislavom Bebjakom, ktorý prezentoval nielen časopis, ale aj svoju najnovšiu
kniţku Lotosová rozprávka a iné rozprávky.
V tomto roku kniţnica realizovala niekoľko úspešných prezentácií kníh regionálnych
autorov. Prvou v poradí bola prezentácia knihy začínajúceho autora Jána Aleša Lačného
Belasý mor, ktorej sa zúčastnili významní predstavitelia kultúry a literatúry PhDr. Josef
Šmatlák, Doc. Jozef Leikert, Mgr. Roman Michelko a spisovateľ Andrej Chudoba. Ďalšou
úspešnou bola prezentácia knihy skúseného a plodného autora Daniela Šovca Čo čas dával
a čo bral so zaujímavými hosťami z celého Slovenska. Poslednou prezentovanou bola
cestopisná kniha PaeDr. Anny Maračkovej Levice – Moskva – Sankt Peterbug - Pavlovka.
Pre deti kniţnica pripravila vydarené stretnutie s akad. maliarkou Klárou Šmídovou.
Kniţnica zaţila aj veľmi „ţivé“ a úspešné stretnutie autorky viacerých kníh Edity
Šipeky, ktorá v priereze prezentovala celú svoju kniţnú tvorbu a so svojimi čitateľkami sa
rada podelila o svoje bohaté skúsenosti s chudnutím a s pôsobením na svoje prevaţne muţské
okolie.
V júni kniţnica slávnostne vyhodnotila XIV. ročník úspešnej medzitriednej súťaţe detí
Čítam, čítaš, čítame pre čitateľov mladšieho školského veku, do ktorého sa zapojilo 49
triednych kolektívov s viac neţ 1000 deťmi.
V tomto roku kniţnica ukončila automatizované spracovanie KF, ktorý je teraz
kompletne spracovaný. Aj v roku 2006 zabezpečovala kniţnica doplňovanie kniţničného
fondu viaczdrojovým financovaním. Počas 1. polroku nakupovala kniţnica KF najskôr len
z vlastných zdrojov a z darov, nakoľko účelové finančné prostriedky na odbornú činnosť
schválené zastupiteľstvom NSK kniţnica získala aţ koncom júna 2006. Z toho dôvodu bolo
doplňovanie KF opäť nepravidelné a najmä v 1. polroku veľmi nízke, čo absolútne
nevyhovuje potrebám kniţnice a poţiadavkám pouţívateľov. Celkový objem finančných
prostriedkov, ktoré kniţnica vynaloţila na doplňovanie KF bol 420.425,70 Sk. Kniţnica
doplnila KF o 2 306 kn. j. Z celkovej sumy pouţila kniţnica 199.094,30 Sk z finančných
prostriedkov na odbornú činnosť, 80.000 Sk z grantu MK SR a 55.888,- Sk z vlastných
zdrojov. Okrem toho kniţnica získala KF z občianskeho zdruţenia Hlas kniţnice v hodnote
45.707,10 Sk.
V oblasti zabezpečovania ochrany KF kniţnica v tomto roku výrazne pokročila. Po
dvojročnom úsilí a opätovnom predloţení projektu v tomto roku kniţnica získala z grantu MK
SR finančné prostriedky na inštaláciu systému elektromagnetickej ochrany KF v oddelení
odbornej literatúry. Počas revízie KF v tomto oddelení kniţnica uţ v lete začala s prípravou
a zabezpečením KF ochrannými štítkami ešte pred samotnou inštaláciou technického
zariadenia.
Napriek tomu, ţe kniţnici kaţdoročne chýbajú finančné prostriedky aj v tomto roku sa
zvýšila schopnosť prezentácie výsledkov svojej práce, k čomu výrazne prispelo vytvorenie
webovej stránky kniţnice. Uţ v budúcom roku kniţnica rozšíri a skvalitní KIS vyuţívaním
multimediálneho projektoru, ktorý kniţnica kúpila na konci roku.
Výsledky, ktoré kniţnica dosiahla, mohla dosiahnuť jedine vďaka nadšeniu
a flexibilite pracovníkov, ktorým patrí vďaka za dosiahnuté pracovné výsledky. Veľkou
pomocou boli rovnako ako v minulosti darcovia a sponzori. V roku 850. výročia mesta
aktivity kniţnice finančne podporilo mesto Levice. Mesto podporilo nielen aktivity kniţnice
bezprostredne sa dotýkajúce osláv výročia, ale aj dlhoročnú medzitriednu súťaţ detí Čítam,
čítaš, čítame.
To, čo kniţnica dosiahla v oblasti zabezpečenia ochrany KF a tieţ rozšírenie KIS
v oblasti prezentácie pomocou multimediálneho projektoru, kvalitnejšie doplňovanie KF,
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nové PC a 2 tlačiarne a tieţ ďalšie veci navyše získala kniţnica svojou prácou, úspešnou
prípravou projektov a prostredníctvom úzkej spolupráce a prípravou ďalších projektov spolu
s OZ Hlas kniţnice, prípadne aktivitami tohto zdruţenia v prospech kniţnice.
Vo štvrtom štvrťroku kniţnica dostala ponuku od investora rekonštrukcie objektu
Ţiţkových kasární v centre mesta, ktorý kniţnici navrhol moţnosť odkúpenia
zrekonštruovaných priestorov za veľmi výhodných podmienok. Kniţnica by tak vyriešila
dlhoročné problémy so svojím umiestnením v troch budovách, pričom v dvoch z nich je
kniţnica v nevyhovujúcom podnájme a do budovy v správe kniţnice je v blízkej budúcnosti
potrebná výrazná investícia. Ponuka investora je výhodná aj z dôvodu nízkej jednorazovej
investície. Kniţnica s týmto návrhom oboznámila oddelenie metodického riadenia kultúry,
odbor školstva, komisiu kultúry a viacerých poslancov. Zatiaľ však kniţnica nedostala ţiadne
oficiálne kladné ani záporné stanovisko.

II. Základné činnosti kniţnice
1. Kniţničný fond
Plán prírastku KF na r. 2006:
Skutočnosť k 31.12.2006:
Z toho kúpou:
darom:
náhradou:

3 000 kn. j.
2 306 kn. j.
1 139 kn. j.
1 068 kn. j.
99 kn. j.

TK naplánovala prírastok KF na rok 2006 na úrovni roku 2005. V skutočnosti tvoril
prírastok KF 2 306 kn. j., čo je o 621 kn. menej ako v predchádzajúcom roku. Kúpou bol KF
doplnený o 1 139 kn. j., čo je o 595 kn. menej ako v predchádzajúcom roku. Potešiteľné však
je, ţe z 1 068 darovaných kn. j. (-36) je väčšina úplne nových kn. j. z aktuálnej ponuky
vydavateľstiev, príp. nových kn. j., vydaných v predchádzajúcom období. Kniţnica tieto kn. j.
získala od svojich tradičných partnerov – najväčší počet z grantového systému MK SR 365
kn. j., z OZ Hlas kniţnice 190 kn. j., 45 kn. j. zo skladových zásob Kníhkupectva Herka, 5 kn.
j. z kaviarne Na kus reči a rovnaký počet kn. j. z vydavateľstva Kaligram. Rovnako ako
v roku 2005 TK získala finančné prostriedky schválené poslancami zastupiteľstva VÚC na
odbornú činnosť vo výške 250.000,- Sk, z ktorých 199.094,30 Sk pouţila na nákup KF.
Na doplňovanie KF kniţnica vynaloţila 420.425,70 Sk (-88.270,38 Sk). Z tejto sumy
na nákup periodík pouţila TK 85.443,- Sk (-15.653,46 Sk) a na nákup kníh a ostatných
dokumentov 334.982,70 Sk (-72.616,92 Sk). Čo sa týka doplňovania KF kniţnica
zaznamenala pokles finančných prostriedkov vynaloţených na tento účel. Bolo to spôsobené
najmä niţšou dotáciou z grantového programu MK SR a tieţ viacúčelovým pouţitím
finančných prostriedkov z VÚC na odbornú činnosť oproti minulému roku, kedy TK pouţila
100% z dotácie na nákup KF. Okrem toho kniţnica aj v tomto roku získala od obchodného
partnera zmluvu na 50.000,- Sk, finančné prostriedky však získa aţ v roku 2007.
Čitateľmi nahradených bolo 99 kn. j. (+10), pričom nahradeniu kn. j. predchádzal
súhlas pracovníkov príslušného oddelenia kniţnice.
V oblasti doplňovania KF naďalej pretrvávali dlhoročné problémy s nedostatkom
finančných prostriedkov na plnenie základného poslania kniţnice - budovania KF.
Nedostatočné doplňovanie KF sa dlhodobo prejavuje vo všetkých oddeleniach TK,
poskytujúcich kniţnično-informačné sluţby a rovnako ako v predchádzajúcom období
ovplyvnilo všetky hlavné ukazovatele činnosti TK.
Priemerná cena knihy v roku 2006 bola 223,86 Sk (-11,16 Sk). Kniţnica počas roka
tradične vyuţila akcie jednotlivých vydavateľstiev a distribúcií a rovnako ako
v predchádzajúcom období spolupracovala s osvedčenými dodávateľmi, ktorí kniţnici
poskytli zľavy na nákup v rozsahu od 10 do 50%.
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V roku 2006 kniţnica dosiahla úplné automatizované spracovanie KF a rovnako úplné
je aj označenie kn. j. čiarovými kódmi.
Štruktúra prírastku KF

-

odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti
ostatné dokumenty

2005

2006

35,43%
35,43%
7,52%
18,65%
2,97%

32,41%
40,85%
5,12%
17,04%
4,58%

Najväčší percentuálny nárast prírastku o 5,42% kniţnica zaznamenala u krásnej
literatúry pre dospelých a u ostatných dokumentov o 1,61%. Naopak k zníţeniu prírastku
došlo u odbornej literatúry o 3,02% a tieţ u detskej literatúry o 1,61%.
Prírastok odbornej literatúry bol niţší ako v predchádzajúcom roku a nepostačujúci
najmä vzhľadom k zastaranému KF v tomto oddelení a vzhľadom k poţiadavkám a potrebám
čitateľskej verejnosti.
V tomto roku sa kniţnici napriek dobrým osobným kontaktom v regióne nedarilo
získavať regionálne dokumenty darom. So získavaním povinných výtlačkov regionálnych
dokumentov sú kaţdoročne problémy, ktoré vyplývajú z nerešpektovania platnej legislatívy
pre túto oblasť. Problémy tieţ súvisia s absenciou centrálnej evidencie dokumentov
vydávaných na území okresu Levice.
Rovnako ako v predchádzajúcom roku TK opäť prehodnocovala odoberanie
jednotlivých druhov periodík, pričom presunmi medzi oddeleniami a zníţením počtu
jednotlivých titulov periodík kniţnica opäť zníţila náklady na predplatné novín a časopisov.
Počet získaných titulov periodík:
Počet exemplárov periodík:

106 (+10)
119 (+12)

Z celkového počtu periodík TK kúpila 74 titulov a 79 exemplárov periodík, 32 titulov
a 40 exemplárov periodík získala kniţnica darom.
Úbytok KF
Plán úbytku KF na r. 2006:
Skutočnosť k 31.12.2006:

2 545 kn. j.
7 057 kn. j.

Aj v tomto roku bol dôvodom vysokého úbytku KF veľký počet kn. j., ktoré kniţnica
vyradila po očiste KF OOL pred plánovanou revíziou KF. Kniţnica v tomto roku ukončila
vyraďovanie starých a nepouţívaných kn. j. takmer kompletným vyradením fondu
fotodokumentov.
V rámci ochrany KF kniţnica uskutočnila plánovanú revíziu KF oddelenia odbornej
literatúry, ktorú uskutočnila v mesiaci júl 2006 automatizovaným spôsobom. V rámci
prípravy na systém elektromagnetickej ochrany KF kniţnica zabezpečila ochrannými štítkami
väčšiu časť kniţničného fondu OOL a v závere roka nainštalovala aj potrebné technické
zariadenie. Revíziou KF sme zistili, ţe po zavedení nápravných opatrení po revízii KF v roku
2001, ktoré kládli zvýšené nároky na ochranu KF v tomto oddelení, sa výrazne zníţil počet
chýbajúcich kn. j. Predpokladáme, ţe systém elektromagnetickej ochrany KF odbremení
pracovníkov oddelenia a zabezpečí ešte kvalitnejšiu ochranu KF.
Predpokladaný stav KF na r. 2006:
Skutočnosť k 31.12.2006:

118 000 kn. j.
112 794 kn. j.
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Stav KF TK sa zníţil na 112 794 kn. j. (-4 751). Dôvodom výrazného zníţenia KF bol
rovnako ako uţ niekoľko rokov na jednej strane nízky prírastok KF, na strane druhej
neplánovaná likvidácia KF fotodokumentov a odbremenenie skladových priestorov OOL pred
pripravovanou revíziou KF v tomto oddelení.
Na 1-ho obyvateľa mesta pripadá 3,13 (- 0,11) kn. j. (TK pouţila údaj zo ŠÚ SR k
30.9.2006 o počte 36 093 obyvateľov.)
Na 1-ho pouţívateľa kniţnice pripadá 16,91 (-0,48) kn. j.
Zloţenie KF je uvedené v prílohe č. 1.
2. Kniţnično-informačné sluţby
2.1 Pouţívatelia
Plán registrovaných pouţívateľov k 31.12.2006:
Skutočnosť k 31.12.2006:
Návštevníci k 31.12.2006:

6 500
6 670
76 294

V roku 2006 získala TK 6 670 (-89) registrovaných pouţívateľov, čo je pribliţne na
úrovni r. 2005. Dosiahnutý počet pouţívateľov povaţujeme za úspech vzhľadom k tomu, ţe
v predchádzajúcom roku kniţnica pristúpila k bezplatnému zápisu pouţívateľov počas celého
TSK Túto moţnosť vtedy vyuţilo aţ 532 pouţívateľov! Počet registrovaných pouţívateľov
v tomto roku kladne ovplyvnila moţnosť registrácie kultúrnymi poukazmi.
Z celkového počtu pouţívateľov zaznamenala kniţnica zvýšenie počtu detských
pouţívateľov a zníţenie počtu dospelých pouţívateľov. Kniţnici sa opäť podarilo nadviazať
spoluprácu s II. ZŠ, ktorá bola vlani prerušená. Kniţnica aj vďaka tomu získala aţ 2 795
detských pouţívateľov, ktorí tvoria 41,90% z celkového počtu pouţívateľov.
Počet obyvateľov mesta Levice mierne poklesol na 36 093 (-183), pričom 18,48% (0,15) obyvateľov sú pouţívateľmi TK. Napriek celkovému poklesu obyvateľov stúpol počet
školopovinných detí v meste na 4 587 (+129), pričom aţ 56,88% (+3,11) z nich sú našimi
pouţívateľmi.
Stúpajúci trend zaznamenávame u pouţívateľov vo veku 16-19 rokov, čo sa prejavilo
aj v tomto roku miernym nárastom na 976 (+45) pouţívateľov z radov študujúcej mládeţe.
Kniţnično-informačné sluţby TK vyuţívali v uplynulom roku aj pouţívatelia so
špeciálnymi potrebami, najmä so zrakovým, telesným a mentálnym postihnutím. V rámci
komplexného poskytovania KIS kniţnica zabezpečovala pravidelnú donáškovú sluţbu
v Domove sociálnych sluţieb v Leviciach, ale aj na poţiadanie imobilným pouţívateľom
individuálne. V priebehu roka kniţnicu navštevovali pravidelne aj deti zo špeciálnej základnej
školy internátnej, z detského domova a z internátu pre deti so špeciálnymi potrebami. Naša
kniţnica sa venuje aj týmto deťom, ktoré kniţnicu rady navštevujú a pripravuje pre ne
špeciálne typy hudobných a iných podujatí, primeraných ich chápaniu.
Počet zrakovo postihnutých pouţívateľov, ktorí vyuţívali sluţby kniţnice bol 23 (-1).
Počet týchto pouţívateľov nám kaţdoročne klesá. Aj z toho dôvodu kniţnica propagovala
svoje sluţby vo viacerých ordináciách a čakárňach očných lekárov.
Počet návštevníkov kniţnice klesol na 76 294 (-4 588), s čím kniţnica počítala najmä
z dôvodu uskutočnenia revízie KF OOL, počas ktorej bolo oddelenie zatvorené v dňoch 10.7.30.7.2006. Ďalším dôvodom poklesu návštevnosti boli dlhodobé technické problémy
s internetom, ktoré sa definitívne vyriešili aţ vo 4. štvrťroku.
V roku 2006 TK poslala poštou:
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I. upomienka
II. upomienka
III riaditeľská upomienka
Pokus o zmier

2 183
713
337
143

Celkovo kniţnica poslala 3 376 upomienok (-97), čo svedčí o klesajúcom trende
a zrejme väčšej zodpovednosti našich pouţívateľov. Týţdenným generovaním upomienok sa
kniţnica snaţí naučiť pouţívateľov k pravidelným návštevám kniţnice a zároveň k
zvyšovaniu obratu KF.
2.2 Výpoţičky
Plán výpoţičiek k 31.12.2006:
Skutočnosť k 31.12.2006:

345 000
336 077

Z uvedeného počtu 336 077 (-10 387) výpoţičiek je 278 739 (-12 261) absenčných a
57 338 (+3 338) prezenčných. Aj v tomto roku pokračoval klesajúci trend absenčných
výpoţičiek a stúpajúci trend prezenčných výpoţičiek. Počet výpoţičiek klesol v porovnaní s r.
2005, pričom s miernejším poklesom sme rátali z dôvodu plánovanej revízie. Dôvodom
klesajúceho počtu absenčných výpoţičiek a nárastu prezenčných výpoţičiek je dlhodobé
nedostatočné doplňovanie KF. Nedostatočné doplňovanie KF najmä odbornej literatúry
kompenzuje kniţnica umiestňovaním jediného exempláru kn. j. v študovni, ktorý majú
pouţívatelia k dispozícii iba na prezenčné štúdium, príp. vyuţívajú reprografické sluţby
kniţnice.
Napriek problémom s nepravidelným doplňovaním KF a následne nedostatkom
kniţných noviniek pracovníci TK poskytujú KIS v rámci moţností v poţadovanej kvalite.
Počet výpoţičiek na 1-ho pouţívateľa kniţnice poklesol oproti predchádzajúcemu
roku na 50,39 (-0,87) výpoţičiek.
Počet výpoţičiek na 1-ho obyvateľa mesta poklesol na 9,31 ( -0,24) výpoţičiek.
Zloţenie výpoţičiek v % (číselné vyjadrenie v príl. č. 1)

odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti
periodiká
z toho špeciálne dokumenty

2005

2006

29,01%
32,85%
7,83%
15,50%
14,81%
3,83%

26,27%
33,60%
8,55%
15,62%
15,96%
3,26%

Zloţenie výpoţičiek sa oproti predchádzajúcemu roku výrazne nezmenilo. Mierne sa
zvýšil počet výpoţičiek detskej literatúry, beletrie a periodík. Na druhej strane sa zníţil počet
výpoţičiek odbornej literatúry pre dospelých a minimálne aj počet výpoţičiek ostatných
dokumentov.
Najmä z dôvodu nedostatočného doplňovania KF odbornou literatúrou kniţnica
zaregistrovala aţ 566 (+103) poţiadaviek na MVS. Kniţnica objednávala MVS
prostredníctvom internetu, čím sa zvýšila rýchlosť, ale aj úspešnosť vybavenia ţiadaniek.
Počet kladne vybavených MVS sa zvýšil na 489, čo je 86,40% (+16,64%) z celkového počtu
poţiadaviek. Iným kniţniciam TK zo svojho KF poskytla 730 kn. j. (+166). Kniţnica v
uplynulom roku nezaznamenala ţiadnu poţiadavku na MMVS.
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2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia (Príl. č 2)
Plán podujatí na r. 2006: 450
Skutočnosť k 31.12.2006: 546 (-42)
Z toho pre deti:
468 (- 21)
pre mládeţ:
61 (+24)
pre dospelých:
13 (-6)

s počtom účastníkov 23 874 (+9018)

V roku 2006 kniţnica opäť pripravila mnoţstvo podujatí, pričom vzdelávacie
a kultúrno-spoločenské podujatia organizovala s minimálnymi, resp. ţiadnymi finančnými
nákladmi. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch kniţnica uskutočňovala náročnejšie
podujatia s finančnou podporou OZ, spoluorganizátorov podujatia, príp. sponzorov.
Kniţnica okrem svojich vlastných podujatí pomáhala s prípravou, organizovaním
a realizáciou podujatí, konaných v rámci osláv 850. výročia 1. písomnej zmienky o Leviciach.
Kniţnica mala zastúpenie v prípravnom výbore, ktorý sa pravidelne schádzal a pripravoval
celý priebeh osláv, do ktorého sa kniţnica aktívne zapojila svojimi podujatiami. Pracovníčka
kniţnice Vlasta Kollárová po dohode s MsÚ pripravila a moderovala prezentáciu publikácie
Csabu Tolnaia Levice na starých pohľadniciach, ktorá sa uskutočnila v priestoroch
Mestského úradu v Leviciach. Rovnakým spôsobom sa spolupodieľala na príprave scenára
a spolumoderovania slávnostného Stretnutia s rodákmi v priestoroch hradného areálu
Tekovského múzea v Leviciach.
Hneď začiatkom roku kniţnica pripravila vernisáţ výstavy amerického fotografa
Garyho Monroea „Premeny ţivota v South Beach“, ktorej sa zúčastnil a výstavu osobne
otvoril veľvyslanec USA na Slovensku pán Rodolphe Vallee. Ďalšou výstavou boli
Najkrajšie kalendáre Slovenska 2006, ktorú kniţnica uţ niekoľko rokov prepoţičiava od
Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a ktorá skrášľuje kniţničné priestory.
V závere roka TK vystavovala pod názvom Drobná krása umelecky zaujímavú paličkovanú
čipku Ladislava Machajdíka a Petra Székelyho, ktorí sú síce obaja pripútaní k invalidnému
vozíku.
Aj v tomto roku sa kniţnica zapojila uţ do 7. ročníka celoslovenského podujatia
Týţdeň slovenských kniţníc, počas ktorého pripravila mnoţstvo podujatí pre všetky vekové
kategórie pouţívateľov. Deťom bola určená moderovaná beseda so spisovateľkou Katarínou
Habovštiakovou, ktorá prezentovala svoju novú knihu Tanečnice pri plese. Pre
stredoškolákov kniţnica pripravila prezentáciu Slovníka slovenských spisovateľov pre deti
a mládeţ, na ktorú prijal pozvanie vedúci kolektívu autorov a významný predstaviteľ
slovenskej literatúry PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., spisovateľ Anton Baláţ a jazyková
redaktorka Dr. Anna Šikulová. V spolupráci so zanieteným milovníkom dţezu pánom
Ladislavom Némethom kniţnica pripravila hudobné podujatie Ţeny v dţeze. Príjemne
strávený podvečer plný dţezu a fundovaného sprievodného slova, obohatený ţivým
vystúpením tria hudobníkov sa stretol s veľkým ohlasom u fanúšikov dţezovej hudby. TSK
vyvrcholil zapojením sa kniţnice do Noci s Andersenom. Naša kniţnica sa do
medzinárodného projektu na podporu čítania detí zapojila uţ po tretíkrát. V tomto roku sa do
projektu zapojilo celkom 487 miest v Čechách, na Morave, v Nemecku, Poľsku, Slovinsku
a na Slovensku, v ktorých spolu nocovalo 17 259 detí aj s dospelými. V TK nocovalo 22 detí,
ktorým kniţnica pripravila zaujímavý program spojený s čítaním rozprávok, maľovaním
postavičiek z Andersenových rozprávok, návštevou chovateľa plazov a pozorovaním nočnej
oblohy v špeciálnom planetáriu. Deti po úspešnom hľadaní napokon našli aj tajomný poklad.
V júni kniţnica slávnostne vyhodnotila uţ XIV. ročník súťaţe Čítam, čítaš, čítame,
do ktorého sa zapojilo 49 triednych kolektívov s 1 085 deťmi, čo bolo o 7 tried viac ako
v predchádzajúcom ročníku. Kniţnica odmenila deväť víťazných triednych kolektívov
peknými kniţkami a drobnými darčekmi, na ktoré získala finančné prostriedky z projektu
podporeného mestom Levice. Na jeseň 2006 kniţnica vyhlásila uţ XV. ročník tejto súťaţe.
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Autorka našej súťaţe Vlasta Kollárová dala k dispozícii propozície súťaţe odbornej sekcii
Detské kniţnice, ktorá plánuje v budúcnosti vyhlásiť súťaţ ako celoslovenskú, čo ešte zvýši
prestíţ našej kniţnice.
S veľkým ohlasom u študentov a pedagógov sa stretla autorská beseda s uznávaným
pedagógom a autorom pedagogickej literatúry Prof. PhDr. Mironom Zelinom, DrSc., ktorý
auditórium zaujal rozprávaním o svojej pedagogickej činnosti, o problematike psychológie
osobnosti človeka, ako aj o tvorbe Národného programu výchovy a vzdelávania na Slovensku
Milénium.
Výsledkom dobrej spolupráce TK s vydavateľstvom Regent Bratislava bolo stretnutie
detských čitateľov so šéfredaktorom časopisu Superohník Dr. Stanislavom Bebjakom
a redaktorkou časopisu Evou Hornišovou. V rámci stretnutia sa uskutočnila prezentácia
knihy Stanislava Bebjaka Lotosová rozprávka a iné rozprávky a tieţ autogramiáda.
Pre deti mladšieho školského veku TK v spolupráci s OZ Hlas kniţnice pripravila
v jednom dni pre veľký záujem hneď dve autorské besedy s jednou z najúspešnejších
a najobľúbenejších detských autoriek Gabrielou Futovou. Autorská beseda bola spojená
s prezentáciou jej najnovšej knihy Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche.
Mimoriadne úspešná boli prezentácie kníh regionálnych autorov, ktoré kniţnica
odštartovala Jánom Alešom Lačným a jeho knihou Belasý mor. J. A. Lačný je aktívnym
členom literárneho klubu Dúha, pôsobiaceho v Leviciach. Prezentácie jeho knihy sa
zúčastnilo mnoho významných literárnych osobností, medzi inými PhDr. Josef Šmatlák –
šéfredaktor vydavateľstva Svoboda-Libertas, Mgr. Roman Michelko – riaditeľ Vydavateľstva
Spolku slovenských spisovateľov, Doc. Jozef Leikert, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg,
spisovateľ Andrej Chudoba a ďalší milovníci pekného slova, medzi ktorými nechýbal
primátor Levíc Ing. Štefan Mišák. Ďalšou úspešnou bola prezentácia knihy Daniela Šovca Čo
čas dával a čo bral. Daniel Šovc uţ vydal niekoľko titulov, po prvýkrát sa však prezentoval
na pôde kniţnice. Patrí medzi najaktívnejších členov literárneho klubu Dúha. Kniţnica tieţ
prezentovala cestopisnú knihu PaeDr. Anny Maračkovej Levice – Moskva – Sankt Peterbug
- Pavlovka.
Medzi podujatia, ktoré sa stretli s veľkým záujmom najmä ţenskej verejnosti určite
patrilo stretnutie s Editou Šipeky, motivačnou trénerkou, autorkou viacerých kníh a
„odborníčkou na chudnutie“.
V roku 2006 pripravila TK 147 (+1) dramatizácií rozprávok, ktorými dokáţe deti
pritiahnuť do kniţnice a zároveň propagovať klasické i moderné rozprávky a literatúru vôbec.
O tento typ podujatí majú záujem nielen učitelia materských škôl, ale aj I. stupňa základných
škôl. Najviac reprízované boli dramatizácie kníh: O guľkovi Bombuľkovi, Budkáčik
a Dubkáčik, Jeţko Joţko a krtko Rudko a Ţabčo a Ţabinka. Z mnoţstva ďalších podujatí,
ktoré kniţnica pre deti pripravila patrili medzi najviac reprízované literárne kvízy, zamerané
na kniţnično-informačnú výchovu Čo som čítal v kniţnici, Ako poznám knihy a kniţnicu, či
literárne a hudobné podujatia Pavol Dobšinský – zberateľ ľudových rozprávok, Napradené
rozprávky a povesti – literárna hodina venovaná Márii Ďuríčkovej, Hráme sa s abecedou –
hudobné improvizácie, Veľká noc – zvyky a tradície, či Vianoce v knihách pre deti.
V tomto roku navštívilo kniţnicu prostredníctvom 470 hromadných návštev 11 518
účastníkov, kniţnica pripravila 72 výstav k výročiam literárnych osobností, 26 tematických
násteniek, 9 kniţničných plagátov a 6 rozhlasových relácií. V rámci propagácie svojej
činnosti sa kniţnica objavila aj na televíznej obrazovke regionálnej káblovej televízie, ktorá
odvysielala 9 záznamov z podujatí kniţnice.
Kniţnica rovnako ako v predchádzajúcom období pripravila a realizovala mnoţstvo
kvalitných a na profesionálnej úrovni uskutočnených podujatí pre všetky vekové kategórie
pouţívateľov, aké nedokáţu pripraviť v mnohých kniţniciach na Slovensku.
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III. Bibliograficko-informačná činnosť
Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov
V roku 2006 TK doplnila databázu regionálnych dokumentov len o 31 kn. j. (-16)! Aj
v tomto roku naďalej pretrvávali problémy so získavaním regionálnych dokumentov.
Elektronickú regionálnu článkovú databázu, ktorá je spracovávaná v programe
BIBLIS, kniţnica doplnila o 800 záznamov (-1241) z dôvodu váţneho technického problému.
V oblasti bibliograficko-informačnej činnosti kniţnica poskytovala informácie
a reagovala na potreby a poţiadavky pouţívateľov. V roku 2005 kniţnica začala vyuţívať
nový rešeršný systém KIS3G, ktorý je aj napriek viacerým nedostatkom v porovnaní s CD
ROM-om komplexnejší a aktuálnejší. Navyše obsahuje záznamy nielen z kniţničných fondov
SNK v Martine, ale aj ŠVK v Banskej Bystrici, UK v Bratislave, Slovenskej chemickej
kniţnice v Bratislave a Slovenskej poľnohospodárskej kniţnice pri SPU v Nitre. Aj v tomto
roku zaznamenala kniţnica mnoţstvo poţiadaviek na informácie a rešeršné sluţby. Kniţnica
poskytla celkom 22 839 (-956) faktografických a bibliografických informácií, čo je mierny
pokles oproti predchádzajúcemu roku. Niţší počet rešerší bol ovplyvnený dlhodobým
výpadkom a poruchami s internetom, kedy nebolo moţné pripravovať rešerše.
Na základe potrieb a poţiadaviek pouţívateľov kniţnica poskytla v roku 2006
bibliograficko-informačné sluţby:
bibliografické a faktografické informácie
rešerše (elektronické)
inštrukcie a konzultácie

22 839
106/2291
195

V roku 2006 TK spracovala 106 rešerší:
Spracované rešerše v roku 2006:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nemocenské dávky (10 zázn.)
Ako ovplyvňuje diagnostika školskej pripravenosti úspešnosť ţiakov (20 zázn.)
Mlyn v Pohronskom Ruskove (31 zázn.)
Vplyv rodiny na školskú úspešnosť rómskych detí (20 zázn.)
Grafická komunikácia na ZŠ (29 zázn.)
Rozvoj výtvarného talentu - stratégia učenia (19 zázn.)
Preprimárne vzdelávanie vo Francúzsku (11 zázn.)
Prevládanie hláskového písma nad ostatnými typmi (28 zázn.)
Hemofília (19 zázn.)
Pôsobenie televíznej reklamy na mládeţ (7 zázn.)
Význam sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie pri potrebách seniorov (31 zázn.)
Vyuţitie multiplikácie a sériovosti v reklame (13 zázn)
Funkcia a charakter koţe v biţutérnej výrobe (4 zázn.)
Výchovné tendencie detskej literatúry a J. C. Hronský (43 zázn.)
Špecifická adaptácia detí na začiatku školskej dochádzky (21 zázn.)
Ciele a význam baníckych povstaní (14 zázn.)
Výskyt rizikového správania dospievajúcich (45 zázn.)
Šikanovanie na ZŠ a SŠ (33 zázn.)
Praktické činnosti s prírodným materiálom na ZŠ (19 zázn.)
Fajčenie vysokoškolákov a jeho vplyv na zdravie (23 zázn.)
Blchy – ektoparazity drobných cicavcov (34 zázn.)
Rodina s telesne postihnutým dieťaťom (15 zázn.)
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Statické zaťaţenie ţiakov na ZŠ (24 zázn.)
Maďarská okupačná správa 1938-1945 (19 zázn.)
Uplatnenie absolventov VŠ v praxi (14 zázn.)
Audit v ošetrovateľstve (27 zázn.)
Poruchy pozornosti a hyperaktivita (18 zázn.)
Uplatňovanie učebných pomôcok a didaktickej techniky v odbornom výcviku (18
zázn.)
Slovenská národnostná menšina v Maďarsku a voVojvodine (58 zázn.)
Cukrová politika EÚ (15 zázn)
Somatológia – telesne postihnutí (27 zázn.)
Prosociálna výchova detí v predškolskom veku (24 zázn.)
Zdravotné problémy gerontov (36 zázn.)
Kriminalita mládeţe v SR (43 zázn.)
Drogové závislosti a moţnosti riešenia z pohľadu sociálnej práce (35 zázn.)
Miesto sexuálnej výchovy na školách (25 zázn.)
Interaktívne didaktické metódy na I. stupni ZŠ ( 12 zázn.)
Politická participácia na Slovensku (24 zázn.)
Vplyv politických ideológií na slovenské múzejníctvo (25 zázn.)
Numerácia na I. stupni ZŠ a didaktické hry (26 zázn.)
Zníţená pohybová aktivita u pacienta na lôţku (18 zázn.)
Výtvarné umenie – dejiny a pamiatky Levíc (14 zázn.)
Beňadické opátstvo – kláštor Benediktínov (9 zázn.)
Školská neúspešnosť ţiaka s poruchami učenia (36 zázn.)
Nová koncepcia rodinnej politiky v SR 2004-2006 (10 zázn.)
Výchova a vzdelávanie nepočujúcich (22 zázn.)
Remeslá v ergoterapii (13 zázn.)
Polynómy a algebraické rovnice (19 zázn.)
Postpenintenciárna starostlivosť (7 zázn.)
Hipoterapia (33 zázn.)
Skupinové vyučovanie (15 zázn.)
Utečenci – migranti (19 zázn.)
Výchova a vzdelávanie mentálne postihnutých (25 zázn.)
Azylové centrá (19 zázn.)
Stres (22 zázn.)
Downov syndróm (16 zázn.)
Alternatívna medicína v ošetrovateľstve (18 zázn.)
Adaptácia gerontov v domove dôchodcov (18 zázn.)
Šikanovanie na školách (19 zázn.)
Skleróza multiplex (21 zázn.)
Autizmus (18 zázn.)
Integrácia postihnutých detí (23 zázn.)
Rola sestry a kvalita starostlivosti v imunoalergologickej ambulancii (15 zázn.)
Vplyv leukémie na psychiku dieťaťa (15 zázn.)
Výchova a vzdelávanie zrakovo postihnutých (14 zázn.)
Klasifikácia technickej literatúry (5 zázn.)
Obezita a anorexia a ich vplyv na zdravie (20 zázn.)
Obsah a ciele vzdelávania na SPŠS v Leviciach (18 zázn.)
Resocializácia drogovo závislých mladistvých (13 zázn.)
Ţidovstvo všeobecne a v regionálnych podmienkach (16 zázn.)
Mediácia - mimosúdne riešenie konfliktov (13 zázn.)
Rizikové sexuálne správanie (16 zázn.)
Dopravná výchova v podmienkach slovenského školstva (19 zázn.)
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Technické prístroje pri dokumentovaní dopravných nehôd (10 zázn.)
Miestna agenda 21 v meste Levice (18 zázn.)
Učebná pomôcka na hodine odborného výcviku – odbor stolár (8 zázn.)
Verejné sluţby – príspevkové a rozpočtové organizácie (17 zázn.)
Marihuana – teória vstupnej brány (17 zázn.)
Výchova dieťaťa v pestúnskej starostlivosti (24 zázn.)
Pomerný volebný systém v SR (8 zázn.)
Vnútroštátne a medzištátne osvojenie dieťaťa (19 zázn.)
Dejiny Levíc (60 zázn.)
Štátna sociálna politika (26 zázn.)
Ţivelné pohromy a moţnosti likvidácie (22 zázn.)
Multikultúrna výchova v predškolských zariadeniach (21 zázn.)
Osobnosť dieťaťa malotriednej školy (15 zázn.)
Psychické týranie detí a mládeţe (28 zázn.)
Úloha sestry v ambulantnej starostlivosti o pacienta (23 zázn)
Náhradná rodinná starostlivosť (20 zázn.)
Sociálne zabezpečenie a jeho financovanie (14 zázn.)
Nemecká sociálno-pedagogická teória a prax (21 zázn.)
Drogová závislosť (40 zázn.)
Frotáţ, koláţ, asambláţ – výtvarné techniky (22 zázn.)
Mohyla v Palárikove (4 zázn.)
Analýza základných herných systémov na MS vo futbale (6 zázn.)
Nezamestnanosť – rómski absolventi stredných škôl (23 zázn.)
Interrupcia a druhy ochrany (32 zázn.)
Rudolf Jašík – kritiky a recenzie (24 zázn.)
Dominik Tatarka – kritiky a recenzie (70 zázn.)
Ladislav Ťaţký – kritiky a recenzie (53 zázn.)
Vyučovacie formy odborného výcviku (8 zázn.)
Brutalita na futbalových štadiónoch (11 zázn.)
Vyuţitie multimédií vo vyučovacom procese (5 zázn.)
Aplikácia výpočtovej techniky na vyučovaní technickej výchovy (14 zázn.)
Tvorba rekreačných priestorov (18 zázn.)
Recenzia prekladov Teodora Fontane: Effi Briest (11 zázn.)

V roku 2006 venovala TK zvýšenú pozornosť 850. výročiu prvej písomnej zmienky
o meste Levice vydaním publikácie Levice v povestiach, príbehoch a spomienkach. Táto
publikácia je výberom povestí a príbehov o meste Levice. Výber je doplnený a spestrený
spomienkami osobností, ktoré boli, resp. sú rôznym spôsobom späté s Levicami.

IV. Metodická a poradenská činnosť
4. 1 Koordinácia a kooperácia činnosti kniţníc v regióne
V priebehu roku 2005 ukončili pracovnú činnosť 2 dlhoročné metodičky, ktoré v TK
uskutočňovali metodickú činnosť viac neţ 30 rokov. V roku 2006 bola kvôli nedostatočnému
personálnemu obsadeniu oddelenia koordinácie, metodiky a knihovníckych informácií
poskytovaná metodická pomoc a usmernenie len na základe poţiadaviek starostov obcí
regiónu, príp. knihovníkov. V záujme zachovania kontinuity a kvality doterajšej viac ako 30ročnej metodickej činnosti je nevyhnutné v ďalšom období vykonávať aj tzv. iniciatívnu
metodiku kvalifikovaným pracovníkom na plný pracovný úväzok.
Na území regiónu TK koordinovala činnosť 91 kniţníc a 3 pobočiek a uţšie
spolupracovala s 34 (-5) obecnými kniţnicami. Počet kniţníc v roku 2006 klesol o 1 Ock
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Plavé Vozokany – Medvecké. Táto kniţnica bola zatvorená a KF bol presťahovaný do Ock
Plavé Vozokany.
Metodicko-poradenskú činnosť kniţnica zamerala hlavne na:
 pomoc pri vypĺňaní Ročných výkazov o kniţnici KULT MK SR 10-01
 riešenie aktuálnych problémov obecných kniţníc
 doplňovanie, ukladanie a aktualizácia KF
 revízie KF
 uplatňovanie nových legislatívnych dokumentov
 prenos aktuálnych informácií
 poskytovanie informácií o grantoch
 uzatváranie dohôd o spolupráci
V roku 2006 TK zaznamenala:
- personálne zmeny v 4 Ock: Lok, Plavé Vozokany, Veľké Ludince a Horné Turovce
- priestorové zmeny v 1 Ock: Čaka (kniţnica bola presťahovaná z kultúrneho domu do
vhodnejších priestorov budovy ZŠ)
Personálne zmeny v kniţniciach prebehli výmenou za nové knihovníčky, ktoré boli aj
zaškolené. Po smrti dlhoročného knihovníka v Horných Turovciach funkciu knihovníka
dočasne vykonáva pracovníčka obecného úradu. Ţiadne ďalšie zmeny v kniţniciach regiónu
TK nezaznamenala.
Formy metodickej činnosti:
metodické návštevy
metodické konzultácie

Plán

Skutočnosť

55
120

11 (-46)
110 (-34)

Z dôvodu personálnej zmeny, ako aj z finančných dôvodov kniţnica v roku 2006
uskutočnila iba 11 metodických návštev na poţiadanie zriaďovateľa kniţnice.
V hodnotenom období poskytlo oddelenie 21 osobných a 89 elektronických a
telefonických konzultácií.
V rámci koordinovaného doplňovania zabezpečila TK nákup a spracovanie kn. j. pre
13 (-3) obecných kniţníc v počte 239 kusov, v hodnote 50 247, 90,- Sk. Z toho katalogizáciu
poţadovalo rovnako ako v predchádzajúcom roku 8 obecných kniţníc.
Kniţnica elektronicky spracovala výkazy za rok 2005 za celý región. Z celkového
počtu 91 výkazov získala TK elektronicky iba 24, pričom aj z nich boli niektoré chybne
vyplnené. Výsledky činnosti obecných kniţníc za rok 2005 spracovala TK v Dokumentácii
2005.
4.2 Rozborová, analytická a prieskumová činnosť
V roku 2006 TK vypracovala Vyhodnotenie činnosti za rok 2005 a analýzu činnosti
verejných kniţníc v regióne Dokumentácia 2005.
V rámci analytickej činnosti kniţnica pripravila podklad k Odpočtu Stratégie rozvoja
slovenského knihovníctva do roku 2006. Tento materiál kniţnica pripravila na konferenciu
Kniţnice 2007-2013, ktorá sa konala v Slovenskej národnej kniţnici v Martine.
4.3 Ďalšie vzdelávanie kniţničných pracovníkov
V rámci vzdelávania kniţničných pracovníkov TK uskutočnila:
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informačný deň pracovníkov TK – 5.5 2006
informačný deň profesionálnych knihovníkov verejných kniţníc v okrese –
23.10.2006
informačný deň neprofesionálnych knihovníkov verejných kniţníc v okrese –
23.10.2006
informačný deň profesionálnych knihovníkov verejných kniţníc v okrese –
20.12.2006
Z dôvodu personálnych zmien v obecných kniţniciach regiónu TK uskutočnila počas
roka tri celodenné zaškolenia nových knihovníkov.
V rámci ďalšieho vzdelávania sa pracovníci TK zúčastnili týchto odborných podujatí
na Slovensku i v zahraničí:
Európsky sociálny fond a jeho vyuţitie pre regióny (február 2006)
Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (Grantové programy MK SR na
rok 2006) - Nitra (február 2006)
Prezentácia projektu KIS 3G – SNK (marec 2006)
Osobnosť kniţnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti - ŠVK
Banská Bystrica (marec 2006)
Valné zhromaţdenie SAK v SNK v Martine (marec 2006)
Libriáda - kniţný salón Trnava – KK Juraja Fándlyho v Trnave (marec 2006)
Aktuálne otázky kniţničných informačných systémov u nás a v zahraničí medzinárodná konferencia Lučenec – Salgótarián (marec 2006)
Dni detskej knihy - celoslovenské podujatie vo Vranove nad Topľou (apríl 2006)
Ako vyhľadávať v katalógoch kniţníc - školenie v CVTI Bratislava (apríl 2006)
Návšteva kniţníc v Nitre, Komárome, Tate, Ostrihome a Štúrove - návšteva
kniţníc a kultúrnych pamiatok v rámci cezhraničnej spolupráce (apríl 2006)
Prevencia v kultúrnych organizáciách – modelový projekt rezortného vzdelávania
MK SR pre pracovníkov kultúrnych organizácií NSK - KOS Nitra (máj 2006)
Návšteva Kniţnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch (máj 2006)
Exkurzia do Městské knihovny v Uherském Hradišti - KP SSK (máj 2006)
Kniţnice 2007-2013 - celoslovenská konferencia v SNK (máj 2006)
Výmena skúseností maďarských a slovenských knihovníkov v Šahách
a Kemencze – MsK Šahy a Lajos Katona Városi Könyvtár vo Váci (jún 2006)
Projekt elektronizácie kniţníc - verejná prezentácia - Bratislava (jún 2006)
MVS dnes a zajtra - odborný seminár - SNK Martin (jún 2006)
Kríza čítania II. - druhá časť odborného seminára - VKJB Košice (jún 2006)
Kniţnice XXI. storočia – architektúra a vybavenie – odborný seminár s telemostom
s USA v ŠVK Košice (september 2006)
Zasadnutie IAML v Gemerskej kniţnici Pavla Dobšinského v Roţňave (september
2006)
Zbierkové fondy mesta Ostrihom (september 2006)
Kniţnice v ústrety znevýhodneným pouţívateľom – odborný seminár v SKN
v Levoči (október 2006)
Valné zhromaţdenie SAK v MsK v Piešťanoch (október 2006)
XI. slovenská bibliografická konferencia v SNK v Martine (november 2006)
Miesto kniţníc v ţivote obcí – odborný seminár v SNK v Martine (november 2006)
Bibliotéka – kniţný veľtrh v Bratislave (november 2006)
Bibliothekseinrichtung Lenk v UK v Bratislave (november 2006)
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AGROINFOS 2006 - odborný seminár v Nitre (november 2006)
Čo nové v kniţniciach nitrianskeho regiónu? – pracovný seminár v KK K. Kmeťka
v Nitre (november 2006)
Regionálna literatúra v cestovnom ruchu - odborný seminár v Kniţnici Antona
Bernoláka v Nových Zámkoch (december 2006)
Knihovnícke zdruţenia a ich úloha pri lobovaní – odborný seminár v STU
v Bratislave (december 2006)
účasť odborných pracovníkov na pracovných poradách
4.4 Príprava a spracovanie koncepčných materiálov
TK vypracovala Plán činnosti na rok 2006. V rámci prípravy Koncepcie rozvoja
kultúry NSK kniţnica vypracovala program rozvoja kniţnice Návrh stratégie rozvoja TK
v Leviciach na roky 2006-2010.
4.5. Edičná a publikačná činnosť
1. Tomusová, Katarína: Dokumentácia 2005. Verejné kniţnice. Vyhodnotenie činnosti
verejných kniţníc v okrese Levice podľa hlavných ukazovateľov činnosti za rok 2005.
Levice, TK 2006. (23) s.
2. Sitková, Mária: Ján Aleš Lačný. Bibliografický profil. Levice, Tekovská kniţnica 2006.
(3) s.
3. Sitková, Mária - Gőczeová, Andrea: Levice v povestiach, príbehoch a spomienkach.
Levice, Tekovská kniţnica 2006. 149 s.
4. Sitková, Mária: Daniel Šovc. Bibliografický profil. Levice, Tekovská kniţnica 2006. (3) s.
5. Holubcová, Jana: Vyhodnotenie činnosti za rok 2005. Levice, Tekovská kniţnica 2006.
(31) s.
6. Holubcová, Jana: Vyhodnotenie činnosti za 1. polrok 2006. Levice, Tekovská kniţnica
2006. (21) s.
7. Práca s deťmi po novom/ Jana Holubcová. In: Kniţnica. – Roč. 7, č. 1, (2006), s. 6-7.
8. Čítam, čítaš, čítame: Projekt čítania detí v Leviciach/ Vlasta Kollárová. In: Kniţnica. –
Roč. 7, č. 2, (2006), s. 10-11.
9. Tekovská kniţnica v Leviciach/ Jana Holubcová. In: Bulletin SAK. – Roč.14, č. 1, (2006),
s. 10 – 13.
Okrem uvedených edičných titulov v rámci propagácie kniţničných sluţieb TK pripravila
pre verejnosť:
-

pozvánky a plagáty ku všetkým kniţničným podujatiam
diplomy k vyhodnoteniu súťaţe Čítam, čítaš, čítame
propagáciu Týţdňa slovenských kniţníc, Noci s Andersenom a ďalších kniţničných
podujatí aj v regionálnych médiách.

V. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie
Stav automatizácie TK v roku 2006 moţno hodnotiť ako uspokojivý. Všetky činnosti
Tekovskej kniţnice sú plne automatizované. Kniţnica má automatizovaným spôsobom
kompletne spracované všetky kniţničné jednotky zo všetkých čiastkových prírastkových
zoznamov, čím sa dosiahlo úplné automatizované spracovanie kniţničného fondu. Hoci sa
Tekovská kniţnica náchádza v troch od seba vzdialených objektoch, všetky budovy má
prepojené prostredníctvom mikrovlnnej siete. Okrem automatizovaných kniţničnoinformačných sluţieb poskytujú prostredníctvom ôsmich PC všetky oddelenia odboru sluţieb
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internetové sluţby pre verejnosť neobmedzeným a-dsl pripojením s rýchlosťou 1000 kb/s.
TK má k dispozícii 24 ks PC – 10 ks PC AMD (z toho 1 ks server, ktorým sú sieťovo
prepojené všetky 3 budovy), 13 ks PC Intel Celeron, a 1 ks PC 386 na administratívne
účely. Kniţnica v tomto roku vyradila nefunkčné, zastarané a nekompatibilné počítače.
Mnohé z nich bude musieť postupne nahradiť novšími a kvalitnejšími typmi počítačov.
Kniţnica má k dispozícii 5 ks laserových tlačiarní, (jedna z nich je multifunkčným
zariadením s telefónom a faxom), 7 ks ihličkových tlačiarní a jednu atramentovú tlačiareň .
Okrem toho má kniţnica 1 scanner, 5 reprografických zariadení (z ktorých jedno je
multifunkčným zariadením s tlačiarňou) a v roku 2006 doplnila technické vybavenie
o multimediálny projektor, ktorý budú vyuţívať všetky oddelenia kniţnice na prezentáciu
sluţieb a odborných podujatí.
Z dôvodu väčšej nezávislosti a rýchlejšieho odstraňovania beţných problémov so
zabezpečením siete a internetového pripojenia TK v 1. polroku prijala správcu siete. Tým
kniţnica zároveň odbremenila ostatných odborných pracovníkov, ktorí sa vo väčšej miere
môţu venovať odbornej knihovníckej činnosti. Prevádzku a beţnú údrţbu výpočtovej
techniky zabezpečuje správca siete, iba v prípade väčších porúch, prípadne potrebnej výmeny
súčiastok, resp. zariadení kniţnica vyuţíva sluţby servisu výpočtovej techniky.
Po dlhých prípravách sa kniţnici konečne podarilo prezentovať sa na internete
prostredníctvom vlastnej webowej stránky www.kniznicalevice.sk, ktorá okrem všetkých
potrebných a aktuálnych informácií ponúka aj sluţby on-line katalógu.
Oddelenie literatúry pre deti je vybavené výpočtovou technikou, TV prijímačom, ktorý
bol v priebehu roka nahradený darovaným o niečo kvalitnejším prijímačom. Okrem toho je
v tomto oddelení k dispozícii videorekordér. Oddelenie poskytuje pouţívateľskej verejnosti
internetové sluţby na dvoch PC, ku ktorým pribudla laserová tlačiareň.
Hudobný kabinet je vybavený výpočtovou technikou a TV prijímačom z roku 1999,
zastaraným audiomodulom a hi-fi veţou, ktoré sú uţ technicky nepostačujúce a nevyhovujú
v procese poskytovania KIS. V priebehu roka získal hudobný kabinet darom kvalitnejšiu hi-fi
veţu. Servis a údrţbu realizuje kniţnica prostredníctvom servisných pracovísk v Leviciach.
Zo Slovenskej kniţnice pre nevidiacich v Levoči má kniţnica PLEXTALK, ktorý umoţňuje
nevidiacim a slabozrakým pouţívateľom hlasné čítanie CD-romu priamo v kniţnici, prípadne
po vypoţičaní aj doma. HK poskytuje pouţívateľskej verejnosti internetové sluţby na jednom
PC.
Oddelenie beletrie je zároveň centrom poskytovania kniţnično-informačných sluţieb
pre telesne postihnutých. Prostredníctvom tohto oddelenia kniţnica zabezpečuje komplexné
sluţby pre znevýhodnených pouţívateľov. Oddelenie poskytuje pouţívateľskej verejnosti
internetové sluţby na dvoch PC, ku ktorým pribudla laserová tlačiareň.
V oddelení odbornej literatúry kniţnica poskytuje internetové sluţby pouţívateľskej
verejnosti na štyroch PC s laserovou tlačiarňou. V oddelení odbornej literatúry doplnila
kniţnica technické vybavenie o systém elektronickej ochrany KF.

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

1 298,60 m2
812,81 m2 (plocha oddelení sluţieb TK)
45,60 m2
77,50 m2
362,69 m2

Pomer voľného a viazaného výberu:

90:10%

V priestorových podmienkach TK nenastali v roku 2006 ţiadne priestorové zmeny.
Všetky opatrenia na zmenšenie plochy kniţnice a na zníţenie prevádzkových nákladov uţ
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kniţnica vykonala v predchádzajúcom období.
TK sa nachádza v troch od seba navzájom vzdialených budovách. V dvoch budovách
je kniţnica v podnájme, v jednej budove je správcom majetku Nitrianskeho samosprávneho
kraja. V budove v správe kniţnice sa nachádza oddelenie beletrie a centrum kniţničnoinformačných sluţieb pre telesne postihnutých, pretoţe táto budova je kompletne
debarierizovaná, vrátane sociálneho zariadenia. V budove však vlhnú steny a je v nej
poškodená dlaţba. Tento havarijný stav trvá uţ od povodní na jar v roku 2000 a kniţnici sa
zatiaľ nepodarilo odstrániť tento váţny problém. V roku 2006 sa konečne podarilo zabezpečiť
opravu poškodeného prístupového chodníka a systému automatického otvárania dverí, čo
uvítali najmä starší a telesne postihnutí pouţívatelia a návštevníci.
Oddelenie literatúry pre deti je umiestnené v inej budove a prístup k nemu je
bezbariérový, zabezpečený nájazdovou rampou. V tej istej budove na 4. poschodí je
umiestnené oddelenie bibliografie, informácií a automatizácie a hudobný kabinet, odbor
sluţieb, oddelenie akvizície a metodiky, ekonomické oddelenie a riaditeľstvo, všetky
prístupné výťahom. Vo všetkých týchto priestoroch počas horúcich letných dní dosahuje
teplota aţ 40 °C, pretoţe v týchto priestoroch nie je klimatizácia, ba dokonca ani ţalúzie!
Oddelenie odbornej literatúry sa nachádza v ďalšej budove na 2. poschodí bez výťahu
a bez akejkoľvek moţnosti odstránenia bariér. Poloha a celkový vzhľad tohto oddelenia
nezodpovedá základným hygienickým, bezpečnostným, ani estetickým poţiadavkám napriek
tomu, ţe v poslednom období kniţnica investovala čas a finančné prostriedky na zveľadenie
týchto neútulných priestorov. V lete sa teploty v tomto oddelení vyšplhajú nad 33°C, čo
spôsobuje problémy nielen pracovníkom, ale tieţ návštevníkom kniţnice, ktorí potrebujú
pracovať v študovni. Dlhodobým problémom je tieţ netesnosť okien a strechy a s tým spojené
zatekanie do priestorov oddelenia v čase väčších daţďov. V oddelení je nevyhovujúca
podlaha v podobe zastaraného a poškodeného linolea. Hygienická maľovka v tomto oddelení
nebola vykonaná od roku 1974, kedy sa kniţnica do týchto priestorov nasťahovala.
Uţ pred osemdesiatimi rokmi vznikla na území mesta Levice prvá slovenská
kniţnica. Smutné je, ţe ani po osemdesiatich rokoch plodnej a pre desaťtisíce
pouţívateľov uţitočnej a nezastupiteľnej práce kniţnica stále nemá svoju vlastnú
budovu!
Priestorové problémy TK by sa vyriešili zabezpečením výstavby novej modernej
účelovej budovy kniţnice v širšom centre mesta. Druhou moţnosťou by bola prípadná
rekonštrukcia vhodných priestorov, ktorá by spĺňala kritériá a riešila potreby modernej
kultúrnej ustanovizne. Kniţnica dostala ponuku od investora rekonštrukcie historickej budovy
Ţiţkových kasární, ktorý po ukončení všetkých prác navrhol predaj priestorov za výhodných
podmienok v niekoľkoročných splátkach. Pre kniţnicu ja táto ponuka výhodná, v tejto veci
však kniţnica potrebuje podporu a pomoc zriaďovateľa, ktorý zatiaľ takéto riešenie
nepodporil. Zníţenie nákladov na výstavbu novej budovy by sa dalo dosiahnuť aj prípadnou
finančnou podporou z európskych fondov.

VII. Personálna oblasť
Stav pracovníkov k 31.12.2006:
Prepočítaný stav pracovníkov:

27
26,50

Pohyb pracovníkov k 31.12.2006: 3 pracovníci ukončili pracovný pomer odchodom do
dôchodku
3 pracovníci nastúpili do zamestnania
V roku 2006 kniţnica nezmenila počet pracovníkov napriek tomu, ţe v personálnej
oblasti urobila aţ 6 zmien. Traja dlhoroční pracovníci odišli do starobného dôchodku a traja
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noví pracovníci nastúpili do zamestnania. Kniţnica po prvýkrát v histórii kumulovala funkciu
vodič-informatik-údrţbár.
Priemerný vek odborných pracovníkov: 46 rokov (- 1,50).
Generačnou výmenou pracovníkov sa kniţnici konečne podarilo aspoň o niečo zníţiť
priemerný vek odborných pracovníkov.
Priemerná mzda:

14.839.87,- (+ 1.439,61) Sk.

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov:

22 odborníkov-knihovníkov: 3 VŠ, 18 ÚSV 1 SŠ,
5 ostatných: 4 ÚSV, 1 SŠ.

VIII. Finančné zabezpečenie (Príl. č. 2)
Pôvodný rozpočet na r. 2006:
Upravený rozpočet na r. 2006:

7.926.000,- Sk
8.235.000,- Sk

Rozpočet v r. 2005

8.406.000,- Sk z toho 475.165,- Sk mzdy 2005

V súvislosti s prechodom kniţnice na rozpočtovú organizáciu v rozpočte v r. 2005
mala kniţnica navýšenú príjmová časť rozpočtu, pretoţe do príjmu boli započítané
decembrové mzdy z r. 2004 vo výške 475.000,- Sk. V r. 2006 bol rozpočet pôvodne
naplánovaný vo výške 7.926.000,- Sk, teda pribliţne na úrovni r. 2005. V priebehu roka bol
rozpočet upravovaný dvanástimi rozpočtovými opatreniami na konečnú sumu 8.235.000,- Sk.
Nereálne vysoký rozpočet na r. 2006 s príjmami 1.000.000,- Sk bol upravený aţ v závere
roka. Rozpočet kniţnice bol síce vyšší oproti predchádzajúcemu roku o 304.156,- Sk, napriek
tomu však kniţnica nemala na beţnú prevádzku k dispozícii oveľa viac finančných
prostriedkov ako v predchádzajúcom roku.
TK zaznamenala index poklesu rozpočtových poloţiek 97,97 % .
Pôvodná dotácia v r. 2006:
Upravená dotácia:

6.906.000,- Sk
7.361.000,- Sk

Dotácia v r. 2005:

7.165.000,- Sk

+ 229.000,- z MK SR
+ 30.000,- Sk z MsÚ
v tom 100.000,- SK z MK SR

Pôvodne rozpísaná dotácia 6.906.000,- Sk bola oproti rovnakému obdobiu minulého
roku o 259.000,- Sk, resp. 159.000,- Sk niţšia napriek tomu, ţe ceny energií, vody, tovarov
a sluţieb vzrástli (v dotácii v r. 2005 boli započítané aj finančné prostriedky z grantu MK SR
vo výške 100.000,- Sk). V priebehu roku bola dotácia priebeţne upravovaná mnohými
rozpočtovými opatreniami. TK síce zaznamenala index rastu 102,74%, ale v skutočnosti
nemala k dispozícii oveľa viac finančných prostriedkov ako v predchádzajúcom roku. Na
valorizáciu miezd získala kniţnica 174.000,- Sk, a na opravu dverí a chodníka 31.000,- Sk, čo
je spolu 205.000,- Sk. To znamená, ţe kniţnica reálne dostala oproti r. 2005 iba o 91.000,- Sk
vyššiu dotáciu. Kniţnica dokázala pokryť svoje prevádzkové náklady iba vďaka viacerým
opatreniam v personálnej oblasti.
Čerpanie finančných prostriedkov na nákup KF v r. 2006:
Čerpanie finančných prostriedkov na nákup KF v r. 2005:

420.425,70,- Sk
508.696,08,- Sk

Objem finančných prostriedkov, vynaloţený na doplňovanie KF, bol v tomto roku
o 88.270,38 Sk niţší ako v predchádzajúcom roku. Z uvedených finančných prostriedkov
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v celkovom objeme 420.425,70 Sk kúpila kniţnica periodiká v sume 85.443,- Sk a knihy
a ostatné kniţničné dokumenty v sume 334.982,70 Sk. Na doplňovanie KF pouţila kniţnica
z účelovej dotácie na odbornú činnosť 199.094,30 Sk , grantové prostriedky z MK SR v sume
80.000,- Sk a z príjmov z vlastnej činnosti pouţila na tento účel 55.888,40 Sk .

IX. Granty, nadácie, sponzorské príspevky
V roku 2006 sa kniţnica obrátila so ţiadosťami o sponzorské príspevky a granty na
podnikateľské subjekty, spoločnosti, inštitúcie i jednotlivcov. Kniţnica bola v tomto roku
úspešná a z podporených projektov spolu získala 399.000,- Sk. Okrem toho kniţnica
podpísala s obchodným partnerom zmluvu za reklamné sluţby na sumu 50.000,- Sk, ktoré
však získa aţ v roku 2007.
Kniţnica vypracovala štyri samostatné projekty. Do grantového programu MK SR sa
TK prihlásila dvomi projektami, pričom obidva projekty MK SR finančne podporilo. Projekt
„Doplnenie kniţničného fondu TK v Leviciach“ prihlásila kniţnica do programu Akvizícia
vo fondových inštitúciách... a bol zameraný na doplnenie chýbajúcich kniţničných
dokumentov. MK SR podporilo tento projekt sumou 80.000,- Sk. Druhý projekt, prihlásený
do programu Kniţnice a kniţničná činnosť „Elektronická ochrana kniţničného fondu
oddelenia odbornej literatúry“ bol zameraný na zabezpečenie finančných prostriedkov na
ochranu KF OOL prostredníctvom elektronickej ochrany kn. j. MK SR podporilo tento
projekt v plnej výške sumou 176.000,- Sk, ktorú kniţnica získala aţ v decembri. V polovici
decembra 2006 kniţnica uviedla do prevádzky systém elektronickej ochrany KF v OOL.
Okrem toho kniţnica aţ v tomto roku získala dotáciu z MK SR z roku 2005 z prvej etapy
toho istého projektu v sume 45.000,- Sk na nákup ochranných štítkov na označovanie KF
ochrannými čipmi. Kniţnica sa zapojila aj do projektu kultúrnych poukazov, prostredníctvom
ktorých sa mohli ţiaci základných a stredných škôl zaregistrovať v kniţnici. Finančné
prostriedky za kultúrne poukazy potom MK SR v sume 68.000,- Sk poslalo na účet kniţnice,
ale s veľkým oneskorením. Pri príleţitosti 850. výročia 1. písomnej zmienky o meste Levice
kniţnica získala od mesta finančnú podporu dvoch projektov v celkovej sume 30.000,- Sk,
z toho na ceny do súťaţe Čítam, čítaš, čítame v hodnote 10.000,- Sk, a na vydanie publikácie
Levice v povestiach, príbehoch a spomienkach 20.000,- Sk.
Okrem finančných prostriedkov z projektov kniţnica získala darom z občianskeho
zdruţenia Hlas kniţnice, s ktorým participovala na dvoch projektoch kniţničný fond v
hodnote 45.707,10 Sk, 2 ks tlačiarní a 1 PC v hodnote 33.524,- Sk, spolu materiálnu pomoc
v celkovej hodnote 79.231,10 Sk.

X. Kniţnice a spolková činnosť
TK je dlhoročným kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov
a Slovenskej asociácie kniţníc. Pracovníci kniţnice sa zúčastňujú všetkých podujatí,
organizovaných obidvomi spolkovými organizáciami.
Kniţnica sa tieţ aktívne zapája do činnosti Nitrianskej regionálnej pobočky Spolku
slovenských knihovníkov a pomáha organizovať regionálny spolkový knihovnícky ţivot.
Pracovníci TK sa v r. 2006 zúčastnili podujatí, organizovaných pobočkou SSK: odborného
seminára Čo nové v kniţniciach nitrianskeho regiónu, na ktorom sa prezentovali
s príspevkom Práca so stredoškolskou mládeţou v TK v Leviciach. Najväčší počet členov
SSK a pracovníkov kniţnice sa zúčastnili Exkurzie do Městské knihovny v Uherském
Hradišti. Pracovníci kniţnice sa zúčastnili aj Valného zhromaţdenia SAK, Valného
zhromaţdenia SSK a slávnostného 60. výročia knihovníckej spolkovej činnosti na
Slovensku, ktorému predchádzal odborný seminár Knihovnícke zdruţenia a ich úloha pri
lobovaní.
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XI. Medzinárodná kniţničná spolupráca
TK je od roku 2000 členom medzinárodnej organizácie kniţníc Unesco Network of
Associated Libraries – UNAL.
Kniţnica je zapojená do cezhraničnej spolupráce na základe podpísanej dohody medzi
Nitrianskym samosprávnym krajom a maďarskou ţupou Komárom-Esztergom. Niekoľko
pracovníkov kniţnice sa zúčastnilo putovnej návštevy kniţníc a kultúrnych pamiatok
Návšteva kniţníc v Nitre, Komárome, Tate, Ostrihome a Štúrove. Pracovníci kniţnice sa tieţ
zúčastnili exkurzie Zbierkové fondy mesta Ostrihom, kde navštívili zbierkové fondy múzeí,
archívov a kniţnice. Naša kniţnica mala zastúpenie aj na odbornom seminári Regionálna
literatúra v cestovnom ruchu v Kniţnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.
V rámci medzinárodnej spolupráce sa pracovníčka našej kniţnice zúčastnila
medzinárodnej konferencie Aktuálne otázky KIS u nás a v zahraničí , ktorá sa konala
v Lučenci a Salgótariáne.
TK tieţ spolupracuje s kniţnicami Katona Lajos Városi Könyvtár vo Váci a Pest
Megyei Könyvtár v Szentendre. Pracovníčka kniţnice sa zúčastnila priateľského stretnutia
Výmena skúseností maďarských a slovenských knihovníkov v Šahách a Kemencze. V rámci
tejto dlhoročnej spolupráce sa uskutočnilo aj ďalšie Stretnutie slovenských a maďarských
knihovníkov v MsK v Šahách.

V Leviciach, 31.1.2007

Mgr. Jana Holubcová, v. r.
riaditeľka Tekovskej kniţnice v Leviciach
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Príloha č. 2

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Názov podujatia:
Stretnutie so šéfredaktorom časopisu Superohník
a autorom knihy Lotosová rozprávka – PhDr.
Stanislavom Bebjakom a redaktorkou časopisu Evou
Hornišovou.
Prezentácia knihy Jána Aleša Lačného Belasý mor.
Moderovaná beseda so spisovateľkou Katarínou
Habovštiakovou, spojená s predstavením jej najnovšej
knihy Tanečnice na plese. Podujatie organizované
v spolupráci s vydavateľstvom Perfekt.
Prezentácia Slovníka slovenských spisovateľov pre deti
a mládeţ, s účasťou jej autora prof. PhDr. Ondreja
Sliackeho , Csc. a spisovateľa Antona Baláţa. Podujatie
organizované v spolupráci s Literárnym informačným
centrom.
Autorská beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou,
prezentácia jej najnovšej knihy Lepší otec v hrsti ako
kamoš na streche.
Vernisáţ výstavy fotografií Gary Monroe „Premeny
ţivota v South Beach“.

Organizované pre:

deti ml. školského veku
čitateľskú verejnosť
deti ml. školského veku

študujúcu mládeţ,
dospelých

2x

čitateľskú verejnosť
študujúcu mládeţ,
dospelých

Stretnutie s prof. PhDr. Mironom Zelinom, DrSc.
Rozprávky, ilustrácie, ukáţky z rozprávok (rozprávková
hodina pre najmenších)
Rozprávka o troch prasiatkach (rozprávková hodina)
Od Troch kráľov do Popolcovej stredy (literárna hodina)
Veršované rozprávky o zvieratkách (literárna hodina
venovaná tvorbe Ľudmily Podjavorinskej)
Jánošík v slovenských povestiach (literárna hodina)
Fašiangy – zvyky a tradície (literárne pásmo)
Dar našich predkov (ľudová slovesnosť v prísloviach
a porekadlách)
Domček, domček, kto v tebe býva? (dramatizácia
rozprávky)
O guľkovi Bombuľkovi (dramatizácia knihy Márie
Ďuríčkovej)
Rozprávka, báseň a povesť v tvorbe Štefana Moravčíka
(zábavná hovorená bibliografia pre deti)
Ţabčo a Ţabinka (dramatizácia knihy Danice
Suchoňovej)
Regionálne prvky v ľudovej slovesnosti (rozprávanie
o povestiach nášho regiónu)
O Červenej čiapočke (dramatizácia rozprávky)
Čin – čin (dramatizácia knihy Ľudmily Podjavorinskej)

deti ml. školského veku

deti ml. školského veku
2x

deti ml. školského veku
deti ml. školského veku

4x

deti do 15 rokov

5x

deti ml. školského veku
študujúcu mládeţ

7x

deti do 15 rokov

7x

deti ml. školského veku

23x

deti ml. školského veku

6x

deti do 15 rokov

17x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

4x

deti do 15 rokov

9x

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

4x
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Daroval deťom dar najvzácnejší (literárna hodina
o Hansovi Christianovi Andersenovi)
Báje – mýty – legendy (hovorená bibliografia zameraná
na jednotlivé ţánre krásnej literatúry)
Najkrajšie kalendáre Slovenska 2006 (výstava
kalendárov v spolupráci s Klubom fotopublicistov pri
Slovenskom syndikáte novinárov)
Ľudová slovesnosť v tvorbe Márie RázusovejMartákovej (literárna hodina)
Ako poznám knihy a kniţnicu (literárne kvízy zamerané
na kniţnično-informačnú výchovu)
Čo som čítal (literárne kvízy k súťaţi Čítam, čítaš,
čítame)
Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových
rozprávok (rozprávková hodina)
Svet plný radosti (rozprávanie o ţivote a tvorbe Jozefa
Cígera Hronského)
O medovníkovom domčeku (dramatizácia slovenskej
ľudovej rozprávky)
Budkáčik a Dubkáčik (dramatizácia knihy Jozefa Cígera
Hronského)
Kniţnično-informačná výchova
Kniţnično-bibliografické lekcie
Kocúr v čiţmách (dramatizácia rozprávky)
Jeţko Joţko a krtko Rudko (dramatizácia knihy Jozefa
Pavloviča)
Dobre vidím iba srdcom (literárna hodina venovaná
A. de Saint-Exupérymu a jeho dielu Malý princ)
Trojhviezdie najznámejších bájkarov (Ezop, J. de La
Fontaine, I. A. Krylov)
Napradené rozprávky a povesti (literárna hodina
venovaná tvorbe Márii Ďuríčkovej)
Literárna prechádzka regiónom (literárna hodina
venovaná významným osobnostiam regiónu)
S dievčiskom sa nehráme (dramatizácia knihy Nataše
Tánskej)
Rozprávky o psíčkovi a mačičke (dramatizácia knihy
Josef Čapka)
Do rozprávky po múdrosť a pieseň (rozprávanie o poézii
Milana Rúfusa nielen pre deti)
Pinocchio (dramatizácia knihy Carla Collodiho)
Noc v kniţnici s Andersenom (interaktívne podujatie pre
deti s tematickými blokmi trávenia noci v kniţnici)
Beseda s akademickou maliarkou a ilustrátorkou kníh
pre deti Klárou Šmídovou
Dobrodruţstvá vranky Danky (dramatizácia knihy
Jozefa Urbana)
Prezentácia cestopisnej knihy PaedDr.
Anny
Maračkovej „Levice, Moskva, Sankt Peterburg,
Pavlovka a späť“
Slávnostné otvorenie súťaţe v prednese poézie a prózy

16x

deti ml. školského veku
deti ml. školského veku
čitateľskú verejnosť

7x

deti ml. školského veku

49x

deti ml. školského veku

48x

deti ml. školského veku

13x

deti ml. školského veku

8x

deti ml. školského veku

9x

deti predškolského veku

19x
59x
36x
6x
18x

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

10x

deti do 15 rokov

6x

deti ml. školského veku

13x

deti do 15 rokov

3x

deti ml. školského veku
deti ml. školského veku

9x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

4x

deti do 15 rokov

13x

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

4x

deti ml. školského veku

2x

deti do 15 rokov
deti do 15 rokov
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O Pichuľkovi, Svetluške a mravcoch Pobehajcoch
(dramatizácia knihy Ruda Morica)
Tekvičkove slávnosti
Rozprávky z horského parku (rozprávková hodina)
Stretnutie s motivačnou trénerkou, odborníčkou na
chudnutie a autorkou kníh Editou Sipeky
Stretnutie s básnikom a publicistom Danielom Šovcom
pri príleţitosti vydania jeho knihy Čo čas dával a čo bral
Šaliansky Maťko (školské kolo súťaţe v prednese
povestí detí 7. ZŠ)
Vernisáţ výstavy paličkovanej čipky Drobná krása
autorov Ladislava Machajdíka a Petra Székelyho

2x

deti ml. školského veku

3x

deti do 15 rokov
deti do 15 rokov
čitateľskú verejnosť
čitateľskú verejnosť
deti do 15 rokov
čitateľskú verejnosť

Darček pre mamičku (dramatizácia rozprávky)

13x

Od Ondreja do Troch kráľov (literárne pásmo)
Vianoce v knihách pre deti (literárna hodina spojená
s hovorenou bibliografiou)
Hráme sa s abecedou (hudobné improvizácie)
J. Hatrik: Medzi trpaslúšikmi (spoznávanie rozprávkovej
krajiny tónov)
Zázračná muzika (spoznávanie hudobných nástrojov)

2x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
študujúcu mládeţ

17x

deti do 15 rokov

10x

deti do 15 rokov
deti do 15 rokov

2x

deti do 15 rokov
deti do 15 rokov,
dospelých
deti do 15 rokov
deti predškolského veku,
deti ml. školského veku
deti do15 rokov
študujúcu mládeţ

Fašiangy – zvyky a tradície (stretnutie s hudbou)

2x

Veľká noc – zvyky a tradície (stretnutie s hudbou)

8x

Muzikoperapia: Šípková Ruţenka (adaptácia rozprávky)

5x

Zvieratká v ľudových pesničkách (hudobná hodina)
Hudobná prechádzka storočiami – Impresionizmus
Ţeny v dţeze (hudobné popoludnie uskutočnené v rámci
Týţdňa slovenských kniţníc)
Majstri piatich čiar (rozprávanie o ţivote a tvorbe
Antonína Dvořáka)
Robert Schumann – ţivot a dielo (stretnutie s hudbou)
Jubilanti slovenskej hudby (hudobné pásmo)
Kto to bol Mozart ? (stretnutie s hudbou k Mozartovmu
roku)
Hudba venovaná ţenám (pásmo poézie a hudby)
Lásko prokletá ( hudobný medailón o ţivote šansoniérky
Hany Hegerovej)
Varila myšička kašičku (ľudové riekanky na hudbu
Eugena Suchoňa)

4x

4x

deti do 15 rokov

Vianoce – zvyky a tradície (stretnutie s hudbou)

3x

deti do 15 rokov,
dospelých

dospelých
dospelých
dospelých
dospelých
študujúcu mládeţ
dospelých
dospelých
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