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I. Úlohy a miesto kniţnice, vzájomná koordinácia a kooperácia
Tekovská kniţnica v Leviciach ako verejná regionálna kniţnica plnila i v roku 2007
všetky funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2007. Kniţnica
pôsobí na území mesta Levice a zároveň je koordinačným, bibliografickým, metodickým,
vzdelávacím a informačným centrom kniţníc v levickom regióne.
Na území regiónu Tekovská kniţnica (TK) koordinovala činnosť 91 kniţníc a 4
pobočiek a uţšie spolupracovala s 19 obecnými kniţnicami.
Rovnako ako v predchádzajúcom období kniţnica spolupracovala na území mesta a
regiónu s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, spolkami, zdruţeniami i jednotlivcami.
Všetky odborné činnosti vrátane poskytovania kniţnično-informačných sluţieb sú
v Tekovskej kniţnici plne automatizované a všetky oddelenia sú aj napriek nevhodnému
umiestneniu v troch od seba vzdialených objektoch sieťovo prepojené mikrovlnným
pripojením, čím je zabezpečené komplexné poskytovanie kniţnično-informačných sluţieb pre
čitateľov TK.
V tomto roku kniţnica oslávila 55. výročie svojho sprístupnenia a 80. výročie vzniku
1. slovenskej kniţnice. Pri príleţitosti osláv kniţnica zorganizovala tlačovú besedu za účasti
regionálnych médií, na ktorej prezentovala svoju históriu aţ po súčasnosť. Pri tejto príleţitosti
kniţnica pripravila dve rozsiahle prezentácie. Prezentáciu z historického hľadiska
najdôleţitejších udalostí v ţivote kniţnice Tekovská knižnica v Leviciach (1952-2007) a
prezentáciu najzaujímavejších podujatí od roku 2002 Podujatia Tekovskej knižnice
v Leviciach (2002-2007). V r. 2002 kniţnica oslavovala 50. výročie sprístupnenia
a prezentovala sa zborníkom. Obe tieto obsiahle prezentácie budú mať aj v budúcnosti ďalšie
vyuţitie.
Kniţnica aj v tomto roku zvýšila kvalitu a rozšírila poskytované sluţby. V roku 2007
kniţnica skvalitnila poskytovanie neobmedzených internetových sluţieb pouţívateľom
výmenou starého mikrovlnného pripojenia. Súčasne s výmenou mikrovlnného pripojenia
kniţnica skvalitnila a podstatne zrýchlila prístup k internetu niekoľkonásobným zvýšením
rýchlosti z agregovanej rýchlosti 1G na 8G bez agregácie. Realizáciou projektu Slovenskej
národnej kniţnice v Martine "Informatizácia knižníc - Verejný internet v knižniciach
Slovenskej republiky" kniţnica zároveň rozšírila prístup pouţívateľov internetu o 8
pracovných miest.
Získaním spätného projektoru začala kniţnica poskytovať nový druh audiovizuálnych
sluţieb. Kolektívne vzdelávacie a kultúrne podujatia kniţnica obohatila o vizuálnu zloţku a
formou prezentácií predstavuje svoju odbornú činnosť, históriu, osobnosti, udalosti a pod.
Kniţnica sa v tomto roku výrazne prezentovala prostredníctvom svojej webovej
stránky, v rámci ktorej sprístupnila on-line katalóg a v priebehu roka ju doplnila o nové
rubriky Osobnosti regiónu, Edičná činnosť a Napísali o nás. V rámci metodického
pôsobenia TK zverejnila na svojej stránke všetky vzorové dokumenty, súvisiace s odbornou
činnosťou kniţníc v regióne. Kniţnica zabezpečuje priebeţnú aktualizáciu svojej stránky
a zaznamenáva čoraz väčšiu návštevnosť zo strany verejnosti.
TK sa aj v tomto roku zapojila do 8. ročníka celoslovenského podujatia „Týždeň
slovenských knižníc“, počas ktorého pripravila mnoţstvo podujatí pre všetky vekové
kategórie pouţívateľov a návštevníkov. Kniţnica potešila verejnosť Kaleidoskopom peknej
hudby, či autorskými besedami s „vyťaţenými spisovateľmi a publicistami“ Antonom
Hykischom a Ľubošom Juríkom. Pre staršie deti kniţnica pripravila moderovanú besedu so
spisovateľom a autorom literatúry faktu Ladislavom Švihranom. Deťom bola určená aj
prezentácia knihy Ježibabka Celestínka autorky Jany Dallosovej, ţijúcej v Nemecku. TSK
vyvrcholil zapojením sa kniţnice do „Noci s Andersenom“. Naša kniţnica sa do tohto
medzinárodného projektu na podporu čítania detí zapojila uţ po štvrtýkrát. V tomto roku sa
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projektu zúčastnilo celkom 590 miest v Čechách, na Morave, Poľsku, Slovinsku, z toho 65
miest na Slovensku. Na všetkých miestach spolu spalo 23 509 nocľaţníkov. Naša kniţnica sa
tento rok zamerala nielen na samotné deti, ale aj ich rodinných príslušníkov, ktorých pozvala
do kniţnice spolu s deťmi. V kniţnici nocovalo 24 detí, ale pozvanie prijalo ďalších 16
rodičov a súrodencov, ktorí v kniţnici zotrvali aţ do 22,00 hod. Kniţnica pripravila pre deti
zaujímavý program spojený s čítaním rozprávok, riešením literárnych rébusov, maľovaním
postavičiek z Andersenových rozprávok, vystúpením kúzelníka, či dopravnou policajnou
akciou. Deti potešila svojou návštevou aj originálna striga. Kniţnica pripravila niekoľko
literárnych otázok aj pre rodičov, ktoré preverili ich vedomosti. Pred spaním deti po
úspešnom hľadaní našli tajomný poklad a potom po polnoci sa uloţili spať.
Deň detí si kniţnica v priestoroch svojej pobočky Vinohrady pripomenula nezvyčajne
Pyžamovou párty, ktorú zorganizovala v spolupráci so školským klubom pri VII. ZŠ
Vinohrady. Rovnako v spolupráci so školským klubom spoluorganizovala aj Tekvičkovú
slávnosť.
Aj v tomto roku sa kniţnica prezentovala výstavou Najkrajšie kalendáre Slovenska
2007, ktorú uţ niekoľkokrát pripravila v spolupráci s Klubom fotopublicistov Slovenského
syndikátu novinárov.
Kniţnica slávnostne vyhodnotila jubilejný XV. ročník úspešnej medzitriednej súťaţe
detí Čítam, čítaš, čítame pre čitateľov mladšieho školského veku, do ktorého sa zapojilo 44
triednych kolektívov s 995 deťmi. Odmeny pre 9 víťazných tried zabezpečila kniţnica
z finančného príspevku mesta Levice.
V tomto roku kniţnica spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
v Leviciach pripravila zaujímavý Projekt protidrogovej prevencie pre stredoškolákov. Do
interaktívneho programu, zameraného na tréning a pozitívne ovplyvňovanie správania
mladých ľudí sa zapojilo 262 študentov z 3 stredných škôl v meste. Stredoškoláci sa v rámci
tohto projektu na pôde kniţnice zúčastnili 18 tréningov s odbornou lektorkou Mgr. Martinou
Bizoňovou.
Kniţnica vyšla v ústrety aj maturantom a zároveň obohatila svoju odbornú činnosť
prípravou a spracovaním prezentácie Literárna prechádzku regiónom. Rovnako pre
študentov stredných škôl pripravila prezentáciu Knižnično-informačná a knihovníckobibliografická výchova a pre deti mladšieho školského veku prezentáciu Knižničnoinformačná výchova detí pre 1., 2., 3., a 4. ročník ZŠ.
Kniţnica pripravila veľmi úspešný celoslovenský metodický seminár spojený
s workshopom Rozprávka ako vzdelávací a výchovný prostriedok, ktorého sa pre veľký
záujem v dvoch termínoch zúčastnilo aţ 140 záujemcov z radov študentov a učiteľov
z rôznych kútov Slovenska.
V rámci Slovenska sa naša kniţnica úspešne prezentovala na celoslovenskej Súťažnej
prehliadke knižničných podujatí pre deti a zároveň lektorsky, kedy Mgr. Vlasta Kollárová
viedla jeden zo sprievodných workshopov prehliadky v Kniţnici Pavla Országha
Hviezdoslava v Prešove.
Vďaka úzkej spolupráce s MsKS v Leviciach kniţnica spoluorganizovala podujatie
pre levické deti Šarkaniáda, ktorého sa kniţnica aj aktívne zúčastnila.
V oblasti automatizácie, spracovania a sprístupňovania KF začala TK novú etapu
prípravou a školeniami odborných pracovníkov a certifikáciou na nový kniţničný program
Virtua.
Kniţnica aj v tomto roku aktívne podporovala regionálnych autorov. V tomto roku
pomohla TK vypraviť do sveta knihu spomienok Jozefa Kottru Putovanie na začiatku 21.
storočia, román Zdena Medeka z amerického prostredia Čierno-biela dúha a populárnonáučnú knihu Miroslava Piusa Kronika znovuobjaveného času. Kniţnica pripravila aj
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slávnostné podujatie pri príleţitosti 80. výročia narodenia spisovateľa Andreja Chudobu,
spojené s prezentáciou jeho najnovšej knihy Kým slnko nezapadne.
Na nákup KF kniţnica pouţila 404.697,- Sk. Kniţnica kúpila periodiká v sume
85.480,- Sk a knihy a ostatné dokumenty v sume 319.297,50,- Sk.
Kniţnica doplnila KF o 2 092 kn. j. Z celkovej sumy pouţila na nákup KF účelové
finančné prostriedky na odbornú činnosť v sume 250.000,- Sk, ktorú doplnila vlastnými
príjmami.
V tomto roku kniţnica doplnila technické vybavenie o 5 laserových tlačiarní (z nich
jednu farebnú), veţu, 4 rádiomagnetofóny s CD prehrávačmi, DVD rekordér, skener, 3 ks
čítačky čiarového kódu, 1 PC a 5 záloţných zdrojov na PC.
O perspektívnom umiestnení kniţnice zatiaľ nie je definitívne rozhodnuté, napriek
intenzívnym snahám kniţnice o nájdenie vhodného riešenia. Budova v správe kniţnice
potrebuje nevyhnutnú opravu a okrem vlastných priestorových problémov kniţnice pribudlo
v tomto roku uznesenie mesta o perspektívnom predaji budovy DK Druţba do roku 2010,
v ktorom má kniţnica umiestnené oddelenie odbornej literatúry. V priebehu roka kniţnica
pripravila niekoľko podkladov s analýzou súčasného stavu a návrhom riešenia priestorovej
situácie, s ktorými oboznámila Úrad NSK, Odbor školstva, mládeţe, športu a kultúry NSK,
Odbor majetku a podnikateľských aktivít NSK, ako aj Komisiu kultúry Zastupiteľstva NSK.
Okrem toho kniţnica pripravila stretnutie poslancov Zastupiteľstva NSK za okres Levice,
ktorí mali moţnosť posúdiť oprávnenosť poţiadavky na nové umiestnenie kniţnice priamo
v kniţničných priestoroch. Vedenie kniţnice absolvovalo mnoho neoficiálnych i oficiálnych
jednaní s firmami, projektantami, pracovníkmi MsÚ a ďalšími.
Napriek tomu, ţe má kniţnica dlhodobo neriešené priestorové problémy, aj v tomto
roku dokázala profesionálne zvládnuť všetky naplánované úlohy a pripravenými podujatiami
dôstojne reprezentovať Nitriansky samosprávny kraj. Výsledky, ktoré kniţnica dosiahla,
mohla dosiahnuť jedine vďaka nadšeniu a flexibilite okliešteného počtu pracovníkov.

II. Základné činnosti kniţnice
1. Kniţničný fond
Prírastok KF

2007

2006

Plán prírastku
Prírastok KF

3 000
2 092

3 000
2 306

Ani v tomto roku kniţnica nemala dostatok finančných prostriedkov na doplňovanie
KF, napriek finančnej pomoci na odbornú činnosť vo výške 250.000,- Sk, schvaľovanej
zastupiteľstvom NSK. Dlhodobo poddimenzované finančné prostriedky na plnenie
základného poslania kniţnice - budovania KF neprispievajú k budovaniu imidţu kniţnice ako
informačnej inštitúcie a nevyčerpateľnej pokladnice slova. 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.
V uplynulom roku z dôvodu generačnej výmeny Oddelenie akvizície a metodiky
plnilo úlohy dvoch pôvodne samostatných oddelení s polovičným počtom pracovníkov.
V roku 2007 na nákup KF kniţnica pouţila 404.697,- Sk. Kniţnica kúpila periodiká
v sume 85.480,- Sk a knihy a ostatné dokumenty v sume 319.297,50,- Sk. Na doplňovanie
KF kniţnica pouţila účelové finančné prostriedky na odbornú činnosť v sume 250.000,- Sk
a rozdiel z vlastných príjmov.
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Spôsob nadobudnutia KF

2007

2006

Kúpa
Dar
Náhrada
Povinný výtlačok

1 419
559
113
1

1 139
1 068
99

Kniţnica v tomto roku doplnila KF o 2 092 kn. j. (- 214). Napriek celkovému
niţšiemu prírastku TK kúpila aţ 1 419 kn. j. (+ 280). Nakoľko v tomto roku kniţnica
nezískala grant z MK SR, klesol aj počet darovaných kníh na 559 kn. j. (- 580). Kniţnica
získala náhradou 113 kn. j. (+14), pričom nahradeniu kn. j. predchádzal súhlas pracovníkov
príslušného oddelenia.
Priemerná cena knihy v roku 2007 bola 224,96 Sk (+ 1,10 Sk). TK v tomto roku
spolupracovala s viacerými vydavateľstvami, distribúciami a kníhkupectvami počas roka.
Kniţnica tradične vyuţila akcie jednotlivých vydavateľstiev a distribúcií a rovnako ako
v predchádzajúcom období spolupracovala s osvedčenými dodávateľmi, ktorí kniţnici
poskytli zľavy na nákup v rozpätí 8 aţ 30%.
Štruktúra prírastku KF
odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti
ostatné dokumenty

2007

2006

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

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

Najväčší percentuálny nárast prírastku o 5,52% kniţnica zaznamenala u detskej
krásnej literatúry. Naopak k najväčšiemu poklesu prírastku došlo u ostatných dokumentov
o 1,71% (čo tvorí takmer polovicu prírastku ostatných dokumentov) a výrazne poklesol aj
prírastok krásnej literatúry pre dospelých o 6,34%.
Prírastok odbornej literatúry bol opäť niţší ako v predchádzajúcom roku a absolútne
nepostačujúci najmä vzhľadom k zastaranému KF v tomto oddelení a vzhľadom
k poţiadavkám a potrebám čitateľskej verejnosti.
Ani v tomto roku sa kniţnici nedarilo získavať regionálne dokumenty darom. So
získavaním povinných výtlačkov regionálnych dokumentov pretrvávajú problémy, ktoré
vyplývajú z nerešpektovania platnej legislatívy. 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. Kniţnica opäť robila presuny medzi oddeleniami a dopĺňala
niektoré tituly periodík darmi.
Počet získaných periodík

2 007

2 006

Počet titulov periodík
Počet kúpených titulov
Počet darovaných titulov

104
75
29

106
74
32

Počet exemplárov periodík
Počet kúpených exemplárov
Počet darovaných exemplárov

115
81
34

119
79
40

Z celkového počtu periodík 104 (-2) TK kúpila 75 titulov a 81 exemplárov periodík.
29 titulov a 34 exemplárov periodík získala kniţnica darom.
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Úbytok KF
Úbytok KF
Plán úbytku na rok 2007
Úbytok KF

2007
2 494
1 861

2006
2 545
7 057

Po prvýkrát od roku 1996 kniţnica dosiahla menší úbytok ako prírastok KF. V rámci
úbytku KF tvorili najväčší počet poškodené kn. j. z oddelenia beletrie a chýbajúce kn. j.
z oddelenia odbornej literatúry po revízii KF.
Od roku 2005 má kniţnica automatizovaným spôsobom kompletne spracovaný KF,
čím dosiahla úplné automatizované spracovanie celého kniţničného fondu TK.
Kniţnica uskutočnila v rámci ochrany KF plánovanú revíziu KF oddelenia beletrie.
Revíziou kniţnica zistila, ţe od predchádzajúcej revízie KF vďaka interným opatreniam klesol
počet chýbajúcich kn. j. aţ desaťnásobne.
Stav KF
Plán na rok 2007
Stav KF

2007

2006

113 300
113 025

118 000
112 794

Stav KF 113 025 kn. j. (+231) sa prvýkrát od roku 1996 zvýšil v dôsledku väčšieho
počtu prírastku ako počtu vyradených kn. j.
Na 1-ho obyvateľa mesta pripadá 3,14 (- 0,01) kn. j. (TK pouţila údaj zo ŠÚ SR k
30.6.2006 o počte 36 001 obyvateľov.)
Na 1-ho pouţívateľa kniţnice pripadá 17,98 (-0,48) kn. j.

2. Kniţnično-informačné sluţby
V roku 2007 kniţnica skvalitnila poskytovanie neobmedzených internetových sluţieb
pouţívateľom výmenou starého poruchového mikrovlnného pripojenia za nové. Kniţnica
súčasne s výmenou mikrovlnného pripojenia skvalitnila a najmä zrýchlila prístup k internetu
niekoľkonásobným zvýšením rýchlosti z agregovanej rýchlosti 1G na 8G bez agregácie.
Realizáciou projektu Slovenskej národnej kniţnice v Martine "Informatizácia knižníc Verejný internet v knižniciach Slovenskej republiky" kniţnica zároveň rozšírila prístup
pouţívateľov internetu o 8 pracovných miest.
Získaním spätného projektoru začala kniţnica poskytovať nový druh vizuálnych
sluţieb formou prezentácií. Kolektívne vzdelávacie a kultúrne podujatia kniţnica obohacuje
o vizuálnu zloţku a formou prezentácií predstavuje svoju odbornú činnosť, históriu, osobnosti
regiónu a pod.

2.1 Pouţívatelia
Používatelia KIS

2007

2006

Plán registrovaných pouţívateľov
Plán pouţívateľov do 15 r.
Počet používateľov

6 500
2 700
6 286

6 500
2 600
6 670

Z toho pouţívateľov do 15 r.

2 488

2 795

V roku 2007 TK získala 6 286 (-384) registrovaných pouţívateľov, čo je pokles
oproti predchádzajúcemu roku. Počet registrovaných pouţívateľov v tomto roku negatívne
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ovplyvnilo na jednej strane rozhodnutie MK SR o zrušení moţnosti registrácie kultúrnymi
poukazmi, na strane druhej v súvislosti s negatívnymi trendami vo vývoji populácie
zaznamenala kniţnica výrazné zníţenie počtu detských pouţívateľov V tomto roku výrazne
poklesol počet školopovinných detí v meste na 4 203 (-384). Napriek tomu aţ 53,60%
(-3,28) z nich sú našimi pouţívateľmi.. Kniţnica v tomto roku získala 2 488 (-307) detských
pouţívateľov, ktorí tvoria 39,58% (-2,32) z celkového počtu pouţívateľov.
Počet obyvateľov mesta Levice v tomto roku opäť mierne poklesol na 36 001 (-92),
pričom 17,46% (-1,02) obyvateľov sú pouţívateľmi TK.
Počet pouţívateľov vo veku 16-19 rokov 976 (-53) bol pribliţne na úrovni
predchádzajúceho roku.
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 20 (-3).
Počet týchto pouţívateľov nám kaţdoročne klesá z dôvodu ich úmrtia. Napriek tomu kniţnica
ďalej propaguje tento typ sluţieb..
Návštevníci
Plán návštevníkov
Počet návštevníkov

2007

2006

75 000
85 053

75 000
76 294

V roku 2007 zaznamenala kniţnica 85 053 návštevníkov napriek tomu, ţe do kniţnice
prišlo len 73 526 návštevníkov. Sprístupnením webovej stránky a v rámci nej neobmedzeným
prístupom k on-line katalógu kniţnica získala ďalších 9 527 „virtuálnych návštevníkov“.
Podľa pokynov Ministerstva kultúry SR musia kniţnice od tohto roku vykazovať v údaji
o počte návštevníkov kniţnice aj virtuálnych návštevníkov. Návštevníci webu sú
predovšetkým študenti a mladí ľudia, ktoré prostredníctvom webu získavajú potrebné
informácie, rezervujú si kniţničné dokumenty, prípadne prolongujú výpoţičky.
Upomienky

2007

2006

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

2 397
721
322
152

2 183
713
337
145

Počet upomienok

3 592

3 376

V tomto roku kniţnica poslala poštou 3 592 upomienok (+216). Z počtu poslaných
upomienok je zrejmé, ţe sa nepotvrdil klesajúci trend počtu upomienok z predchádzajúceho
obdobia. Týţdenným generovaním upomienok sa kniţnica snaţí naučiť pouţívateľov k
pravidelným návštevám kniţnice a zároveň k zvyšovaniu obratu KF. V tomto roku bola
kniţnica úspešná vo vybavovaní zmierov. Zo 152 odoslaných bolo kladne vybavených 104,
čo predstavuje 69,74%.

8

2.2 Výpoţičky
Výpožičky

2007

2006

Plán absenčných výpoţičiek
Absenčné výpožičky

277 000
263 321

291 000
278 739

Plán prezenčných výpoţičiek
Prezenčné výpožičky

53 000
51 847

54 000
57 338

330 000
315 168

330 000
336 077

Plán počtu výpoţičiek
Počet výpožičiek

Z uvedeného počtu 315 168 (-20 909) výpoţičiek je 263 321 (-15 418) absenčných a
51 847 (-5 491) prezenčných. Aj v tomto roku pokračoval klesajúci trend počtu výpoţičiek,
ktorý súvisí s nedostatočným doplňovaním KF a klesajúcim počtom pouţívateľov. Kniţnica
nedokáţe pri súčasnom spôsobe doplňovania KF zabezpečiť dostatočné mnoţstvo titulov
v potrebnom počte exemplárov. Napriek snahám o zlepšenie a kultivovanie prostredia
nedokáţe TK vytvoriť také prostredie pre pouţívateľov, ktoré by ich do kniţnice pritiahlo a
v kniţnici zdrţalo. V letných mesiacoch je nemysliteľné posadiť sa a vydrţať v kniţničných
priestoroch neúnosné teploty nad 30˚C a to ešte navyše v prievane! Nedostatočné
doplňovanie KF najmä odbornou literatúrou kompenzuje kniţnica umiestňovaním jediného
exempláru kn. j. v študovni, ktorý majú pouţívatelia k dispozícii iba na prezenčné štúdium,
príp. vyuţívajú reprografické sluţby kniţnice. Nedostupnú študijnú literatúru nahrádzajú
študenti internetom. Úbytok počtu prezenčných výpoţičiek spôsobil lepší prístup k zdrojom
informácií na internete a nezáujem pouţívateľov o čítanie papierových verzií aktuálnych
dokumentov.
Všetky oddelenia TK poskytovali verejnosti okrem základných kniţničnoinformačných sluţieb aj internetové sluţby, ktoré vyuţíva čoraz väčší počet pouţívateľov.
Internetové sluţby v tomto roku vyuţilo 10 831 pouţívateľov.
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 50,14 (-0,25) výpoţičiek.
Počet výpoţičiek na 1-ho obyvateľa mesta poklesol na 8,75 ( -0,56) výpoţičiek.
Zloženie výpožičiek
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti
Krásna literatúra pre deti
Periodiká
Z toho špeciálne dokumenty

2 007

2 006

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

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

2,89%

3,26%

Zloţenie výpoţičiek sa oproti predchádzajúcemu roku výrazne nezmenilo. Najviac
vzrástol počet výpoţičiek krásnej literatúry pre deti (+3,11%). Najviac poklesol počet
výpoţičiek odbornej literatúry pre deti (-1,38%) a odbornej literatúry pre dospelých (-0,94%).
V tomto roku opäť vzrástol počet pouţívateľov MVS (+78%). Z celkového počtu 644
bolo kladne vybavených 566 MVS, čo predstavuje 82,92%-nú úspešnosť (-3,48).
Kniţnica v tomto roku nazaznamenala zo strany pouţívateľov ţiadnu poţiadavku na
MMVS.
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Zo svojho KF kniţnica poskytla iným kniţniciam takmer dvojnásobok aţ 1 488 MVS
(+758).
MVS
Počet MVS ţiadaniek
Počet vybavených MVS žiadaniek
Percento vybavených ţiadaniek

2 007

2 006

644
534
82,92%

566
489
86,40%

0

0

1 488

730

MMVS
MVS iným knižniciam

2.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Podujatia
Plán podujatí
Počet podujatí
Z toho pre deti
pre mládeţ
pre dospelých
Počet účastníkov

2007

2006

450
613
514
75
24

450
546
468
61
13

14 487

23 874

V roku 2007 kniţnica pripravila mnoţstvo podujatí, pričom vzdelávacie a kultúrnospoločenské podujatia organizovala s minimálnymi finančnými nákladmi. Napriek značnému
nárastu počtu podujatí 613 (+67) sa výrazne zníţil počet ich účastníkov. Jedným z dôvodov je
zniţovanie počtu detí v triedach. Na druhej strane TK pripravila mnoţstvo komornejších
podujatí pre menší okruh účastníkov a pre deti špeciálnych zariadení a pre materské školy.
TK sa aj v tomto roku zapojila do 8. ročníka celoslovenského podujatia Týţdeň
slovenských kniţníc, počas ktorého pripravila podujatia pre všetky vekové kategórie
pouţívateľov. Príjemne strávený hudobný podvečer s Kaleidoskopom peknej hudby
odštartoval v TK Týţdeň slovenských kniţníc. Kaleidoskop fundovaného slova a krásnej
reprodukovanej aj ţivej hudby kniţnica pripravila v spolupráci s milovníkom hudby pánom
Ladislavom Némethom. Študenti aj dospelí mali jedinečnú moţnosť stretnúť sa na autorskej
besede s vyťaţenými spisovateľmi a publicistami Antonom Hykischom a Ľubošom
Juríkom. Pre staršie deti kniţnica pripravila moderovanú besedu so spisovateľom a autorom
literatúry faktu Ladislavom Švihranom. Deťom bola určená aj prezentácia knihy Ježibabka
Celestínka autorky Jany Dallosovej, ţijúcej v Nemecku.
TSK vyvrcholil zapojením sa kniţnice do Noci s Andersenom. Naša kniţnica sa do
tohto medzinárodného projektu na podporu čítania detí zapojila uţ po štvrtýkrát. V tomto
roku sa do projektu zapojilo celkom 590 miest v Čechách, na Morave, Poľsku, Slovinsku a
na Slovensku (65). Počas Noci s Andersenom spolu nocovalo 19 879 detí aj s 3 630
dospelými. Naša kniţnica sa v tomto roku zamerala na rodiny s deťmi, ktoré pozvala do
svojich priestorov. V našej kniţnici nocovalo 24 detí, ale pozvanie prijalo ďalších 16 rodičov
a súrodencov, ktorí v kniţnici zotrvali aţ do 22,00 hod. Kniţnica pripravila pre deti zaujímavý
program spojený s čítaním rozprávok, riešením literárnych rébusov, maľovaním postavičiek
z Andersenových rozprávok, vystúpením kúzelníka, či dopravnou policajnou akciou. Deti
potešila svojou návštevou aj originálna striga, ktorá ich pobavila svojím vystúpením. Kniţnica
pripravila niekoľko literárnych otázok aj pre rodičov, ktorými preverila ich vedomosti. Pred
spaním deti po úspešnom hľadaní našli tajomný poklad, uloţili sa na svojich lôţkach
a napokon aj zaspali.
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Milovníci Zoltána Kodálya si prišli na svoje v rámci predstavenia tohto hudobného
velikána PhDr. Zuzanou Vitálovou, CSc. spojeného s klavírnym koncertom Kodály a jeho
nasledovníci. Podujatie pripravila TK v spolupráci s Kultúrnym inštitútom Maďarskej
republiky v Bratislave. Hudobný koncert odohral maďarský klavírny virtuóz László Holics.
Deň detí oslávila kniţnica naozaj originálne, keď v spolupráci so školským klubom pri
VII. ZŠ Vinohrady pripravila pre deti Pyžamovú párty. Deti sa zabavili, zahrali, ale medzi
hrou a tancom museli preukázať aj svoje vedomosti v súťaţiach a literárnych kvízoch.
Kniţnica slávnostne vyhodnotila uţ XV. ročník súťaţe Čítam, čítaš, čítame, do
ktorého sa zapojilo 44 (-5) triednych kolektívov s 995 deťmi. Deti víťazných tried boli
odmenené krásnymi knihami a ostatní umiestnení vecnými cenami, ktoré kniţnica zabezpečila
sponzorsky a z finančného príspevku mesta Levice.
Pre stredoškolákov kniţnica v tomto roku odštartovala zaujímavý Projekt
protidrogovej prevencie. Na základe dlhodobej spolupráce so strednými školami kniţnica
s odbornou pomocou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach pripravila pre
študentov interaktívny program, zameraný na tréning a pozitívne ovplyvňovanie správania
mladých ľudí. Do projektu sa zapojilo 262 študentov z 3 stredných škôl v meste. Študenti v 1.
polroku absolvovali počas 3 mesiacov 18 stretnutí s odbornou lektorkou Mgr. Martinou
Bizoňovou.
Pri príleţitosti 55. výročia sprístupnenia kniţnice TK pripravila tlačovú konferenciu
pre všetky regionálne médiá. Kniţnica prezentovala historické medzníky vo svojom vývoji
a v priereze svoju činnosť od začiatku fungovania okresnej kniţnice aţ do súčasnosti.
Kniţnica vyšla v ústrety aj maturantom a zároveň obohatila svoju odbornú činnosť
prípravou a spracovaním prezentácie Literárna prechádzka regiónom. Rovnako pre
študentov stredných škôl pripravila prezentáciu Knižnično-informačná a knihovníckobibliografická výchova a pre deti mladšieho školského veku prezentáciu Knižničnoinformačná výchova detí pre 1., 2., 3., a 4. ročník ZŠ.
Pre učiteľov materských a základných škôl kniţnica pripravila veľmi úspešný
metodický seminár spojený s workshopom Rozprávka ako vzdelávací a výchovný
prostriedok. Seminár bol zameraný na tereticko-metodické aspekty knihy Svet rozprávok
a Tajomstvo rozprávok PhDr. Ľudmily Hrdinákovej z KKIV FFUK Bratislava.
V rámci Slovenska sa naša kniţnica úspešne prezentovala na celoslovenskej Súťažnej
prehliadke knižničných podujatí pre deti TK sa na súťaţnej prehliadke prezentovala aj
lektorsky, kedy Mgr. Vlasta Kollárová viedla jeden zo sprievodných workshopov v Kniţnici
Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove.
V úzkej spolupráci s MsKs v Leviciach kniţnica spoluorganizovala podujatie pre
levické deti celomestského charakteru pod názvom Šarkaniáda. Okrem prípravy scenára,
propagácie podujatia a účasti v porote TK v rámci Šarkaniády pripravila samostatné
súťaţno–zábavného podujatie s knihou „Šarkan múdrosti“.
Kniţnica aktívne podporovala regionálnych autorov, ktorým aj v tomto roku pripravila
niekoľko prezentácií. Knihu Jozefa Kottru Putovanie na začiatku 21. storočia uviedli do
ţivota páni spisovatelia Andrej Chudoba a Ladislav Švihran. Knihu Zdena Medeka
Čierno-biela dúha uviedol riaditeľ Kniţného centra v Ţiline Michal Horecký. Knihu
Miroslava Piusa Kronika znovuobjaveného času predstavila vydavateľka a riaditeľka MsKs
Tlmače Alena Senešiová a PhDr. Monika Nemčeková.
Kniţnica pripravila aj slávnostné podujatie pri príleţitosti ţivotného jubilea
významného slovenského spisovateľa 80. výročie narodenia spisovateľa Andreja Chudobu,
spojené s prezentáciou jeho najnovšej knihy Kým slnko nezapadne. Knihu uviedol do ţivota
publicista a dlhoročný rozhlasový redaktor Emil Benčík a spisovateľ Ladislav Švihran
a riaditeľka vydavateľstva SB Press Tlmače PhDr. Monika Nemčeková.
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V roku 2007 z celkového mnoţstva podujatí 613 pripravila TK 176 (+29) 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, Pinocchio, Budkáčik a Dubkáčik a Domček, domček, kto v tebe
býva? Z mnoţstva ďalších podujatí, ktoré kniţnica pre deti pripravila patrili medzi najviac
reprízované literárne kvízy, zamerané na kniţnično-informačnú výchovu Čo som čítal v
knižnici, Ako poznám knihy a knižnicu, či literárne a hudobné podujatia Pavol Dobšinský –
zberateľ slovenských ľudových rozprávok, Napradené rozprávky a povesti – literárna hodina
venovaná Márii Ďuríčkovej, Veľká noc – zvyky a tradície, Vianoce – zvyky a tradície,
Projekt drogovej prevencie a muzikoterapia Šípková Ruženka.

Propagácia knižnice

2007

2006

hromadné návštevy
počet návštevníkov

453
10811

470
11518

výstavy
nástenky
kniţničné plagáty
rozhlasové relácie
televízne vysielanie

65
25
8
1
7

72
26
9
6
9

V tomto roku navštívilo kniţnicu prostredníctvom 453 hromadných návštev 10 811
účastníkov, kniţnica pripravila 65 výstav k výročiam literárnych osobností, 25 tematických
násteniek, 8 knižničných plagátov a 1 rozhlasovú reláciu. V rámci propagácie svojej činnosti
sa kniţnica objavila aj na televíznej obrazovke regionálnej káblovej televízie, ktorá
odvysielala 7 televíznych záznamov z podujatí kniţnice.
Kniţnica rovnako ako v predchádzajúcom období pripravila a uskutočnila mnoţstvo
kvalitných a na profesionálnej úrovni pripravených podujatí od malých komorných aţ po
veľké (350 účastníkov) pre všetky vekové kategórie svojich pouţívateľov, príp. verejnosť, aké
nedokáţu pripraviť v mnohých kniţniciach na Slovensku.

III. Bibliograficko-informačná činnosť
Uchovávanie, spracovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov
V roku 2007 TK doplnila databázu regionálnych dokumentov o 143 kn. j. (+112). Aj
v tomto roku naďalej pretrvávali problémy s ich získavaním.
Elektronickú regionálnu článkovú databázu, ktorá je spracovávaná v programe
BIBLIS, kniţnica doplnila o 912 záznamov (+112).
V oblasti bibliograficko-informačnej činnosti kniţnica poskytovala informácie
a reagovala na potreby a poţiadavky pouţívateľov. V roku 2007 kniţnica vyuţívala rešeršný
systém KIS3G. Napriek obrovskému záujmu pouţívateľov o webovú stránku kniţnice TK aj
v tomto roku zaznamenala mnoţstvo poţiadaviek na informácie a rešeršné sluţby. Kniţnica
vypracovala 141 rešerší (+35) a poskytla celkom 23 150 (+311) faktografických a
bibliografických informácií.
Na základe potrieb a poţiadaviek pouţívateľov kniţnica poskytla v roku 2007
bibliograficko-informačné sluţby:
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Bibliograficko-informačné služby
bibliografické a faktografické informácie
rešerše (elektronické)
inštrukcie a konzultácie

2007

2006

23 150
141
335

22 839
106
195

Spracované rešerše roku 2007:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Celibát v súčasnom kánonickom práve (20 zázn.)
Vzťah stredoškolskej mládeţe k alkoholickým nápojom (20 zázn.)
Moţnosti zdravého ţivotného štýlu v predškolských zariadeniach (24 zázn.)
Základné pedagogické dokumenty v odbornom výcviku (15 zázn.)
Osobitné pracovné podmienky ţien, tehotných ţien a matiek (19 zázn.)
Individuálna integrácia ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ
(22 zázn.)
Kryoterapia (11 zázn.)
Hniezda záchrany pre novorodencov (11 zázn.)
Zdravá výţiva v desiatach ţiakov (18 zázn.)
Verbálna a neverbálna interpretácia výtvarného diela (18 zázn.)
Ako spoločnosť pôsobí na postihnutých – integrácia postihnutých do spoločnosti
(21 zázn.)
Deti a reklama (15 zázn.)
Spoločenská dimenzia epilepsie (18 zázn.)
Minerálne vody Slovenska (17 zázn.)
Rozvoj komunikačných a jazykových schopností 5-6 ročných detí (27 zázn.)
Stres a stresové situácie v školskom prostredí a postoj vychovávateľa (11 zázn.)
Penitenciárna sociálna práca (6 zázn.)
Vyuţívanie audiovizuálnej techniky na ZŠ (21 zázn.)
Nové moţnosti vyuţitia DNA v kriminalistike (14 zázn.)
Ţiarska kotlina – vplyv priemyslu na ţivotné prostredie (11 zázn.)
Zodpovednosť a sloboda vo formačnom spektre rodiny (13 zázn.)
Komunikácia medzi materskou školou a rodičmi (15 zázn.)
Voľný čas študujúcej mládeţe – podľa konkrétnych autorov (11 zázn.)
Nezamestnanosť a aktivity dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí na trhu práce (20
zázn.)
Významové prepojenie obrazu a textu v reklame (30 zázn.)
Pravda o človeku a vzťahu človeka k prírode (26 zázn.)
Aplikácia normy ISO 14000 v praxi (14 zázn.)
Viacdetné rodiny (7 zázn.)
Ţenské väznice (14 zázn.)
Efektívnosť spätnej väzby vo vyučovacom procese (16 zázn.)
Pestovanie šampiňónov (9 zázn.)
Slovensko a jeho vstup do EÚ (13 zázn.)
Technické zariadenia v ţelezničnej doprave (34 zázn.)
Vplyv počítačov na ţivot mladých ľudí (13 zázn.)
Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom vyuţívaní Dunaja (21 zázn.)
Utečenci na Slovensku (13 zázn.)
Rasizmus na Slovensku (16 zázn.)
Škola očami ţiakov na 1. stupni ZŠ (30 zázn.)
Pedagogická diagnostika hrou (18 zázn.)
Multimediálne pomôcky pre podporu vyučovania (16 záz.)
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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.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Inovačné formy vyučovacieho procesu (23 zázn.)
Neformálne vzdelávanie (14 zázn.)
Uplatňovanie manaţmentu ľudských zdrojov v praxi (31 zázn.)
Postavenie ţien v spoločnosti (17 zázn.)
Medzivojnové obdobie – hospodárska kríza (12 zázn.)
Isabel Allendeová – magický realizmus (16 zázn.)
Domáce násilie páchané na deťoch (36 zázn.)
Násilie páchané na ţenách (30 zázn.)
Domáce násilie (32 zázn.)
Plánované rodičovstvo (13 zázn.)
Recenzie a články o knihe Petra Karpinského „Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali“
(4 zázn.)
Vyuţitie učebných pomôcok vo vyučovaní technickej výchovy (21 zázn.)
Inštitucionalizácia výchovy a jej fungovanie na Slovensku (20 zázn.)
Sociológia výchovy a vzdelávania na Slovensku (12 zázn.)
Pohľady na vzdelávanie učiteľov na Slovensku v historickom kontexte (15 zázn.)
Náklady podniku a ich členenie (17. zázn.)
Výchova k manţelstvu a rodičovstvu v MŠ (16 zázn.)
Pedagogická a školská psychológia (10 zázn.)
Sociálno-psychologická charakteristika triedy (6 zázn.)
Psychologické a osobnostné charakteristiky jedinca vzhľadom na rolu ţiaka (5 zázn.)
Plánovanie auditu v podniku (17 zázn.)
Národnostné a etnické konflikty z pohľadu sociológie výchovy (18 zázn.)
Prehľad peňaţných tokov ako nástroj riadenia (18 zázn.)
Šikanovanie detí školského veku (19 zázn.)
Prevencia drogovej závislosti na základných školách (22 zázn.)
Vplyv feminizmu na vnímanie dôstojnosti ţeny (8 zázn.)
Alternatívne učivo v predmete technická výchova pre 9. ročník (20 zázn.)
Kultúra racionálneho bývania ako alternatívne učivo v predmete technická výchova
(12 zázn.)
Špecifiká výchovy 2-3 ročných detí v materskej škole (20 zázn.)
Elektronické výučbové prostriedky na podporu vyučovania (27 zázn.)
Výchovné problémy v SOU (17 zázn.)
Komunikácia a jej vplyv na úspešnosť podnikateľského subjektu (22 zázn.)
Rozvoj vzdelávania dospelých na Slovensku (30 zázn.)
Sociálno-patologický jav prostitúcie a moţnosti jej riešenia (28 zázn.)
Voľný čas a jeho úloha v ţivote mládeţe (49 zázn.)
Sociálny pracovník (26 zázn.)
Detská deprivácia v adaptácii na poţiadavky školy a detský kolektív (18 zázn)
Účinnosť starostlivosti o klientov s mentálnym a pridruţeným postihom v závislosti na
vyváţenosti sociálnej a zdravotnej starostlivosti (21 zázn.)
Vplyv hračky na rozvoj technického myslenia detí predškolského veku (17 zázn.)
Ţivot so sklerózou multiplex (26 zázn.)
Rozvoj jazykových kompetencií detí z bilingválneho prostredia v prostredí MŠ (19
zázn.)
Biotechnológie a ich význam pre 21. storočie (23 zázn.)
Sociálna práca so zanedbávaným dieťaťom (24 zázn.)
Metodika postupu zaloţenia súkromnej školy (17 zázn.)
Ţivotospráva a hypertenzia (21 zázn.)
Aktívne formy riešenia nezamestnanosti na Slovensku (18 zázn.)
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Štýly riadenia a ich význam pre podnik (20 zázn.)
Mystery shopping (15 zázn.)
Zlatá bula Ondreja II. a jej konfirmácie (7 zázn.)
Ortografický prepis mien v Uhorsku (8 zázn.)
Vplyv médií na zmeny v hierarchii ľudských hodnôt (19 zázn.)
Výţivné na maloleté dieťa (17 zázn.)
Obohacovanie ţivota seniorov v procese celoţivotného vzdelávania (25 zázn.)
Vyuţívanie finančných prostriedkov EÚ na podporu vidieckeho cestovného ruchu
(Zemplín) (9 zázn.)
95. Definícia rizík pri spracovaní mäsa a mäsových výrobkov (25 zázn.)
96 Negatívne zmeny správania sa ţiakov a ich príčiny na 2. stupni ZŠ (16 zázn.)
97. Vplyv migračných vplyvov na trh práce v SR (23 zázn.)
98. Politická situácia v Poľsku v roku 2007 (9 zázn.)
99. Rozvoj schopností ţiakov mladšieho školského veku v predmete slovenský jazyk (18
zázn.)
100. Mlyny a mlynské usadlosti (Levice, Nitra)
101. Emisie plynov spôsobujúce skleníkový efekt (20 zázn.)
102. Aktivizujúce metódy vo vyučovaní ( zázn.)
103. Kristianizácia starých Maďarov (9 zázn.)
104. Osobnosť pedagóga voľného času (11 zázn.)
105. Občianskoprávny reţim nehnuteľností (20 zázn.)
106. Ústavná starostlivosť verzus náhradná výchova (15 zázn.)
107. Sektorová štruktúra národného hospodárstva (15 zázn.)
108. Minimalizácia spotreby tepla pri vykurovaní bytov (18 zázn.)
109. Profesijné kompetencie v roli učiteľa (18 zázn.)
110. Etiológia, osobnostné príčiny bezdomovectva (12 zázn.)
111. Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov (35 zázn.)
112. Hronské Kosihy – vlastiveda, kultúrne pamiatky (10 zázn.)
113. Podluţany - vlastiveda, kultúrne pamiatky (21 zázn.)
114. Vplyv vzdelávania na formovanie názorov o postihnutí (27 zázn.)
115. Dejiny školstva v Leviciach (14 zázn.)
116. Levice – vlastiveda, kultúrne pamiatky (15 zázn.)
117. Mzda ako hodnota pracovnej sily (15 zázn.)
118. Kultúra levického regiónu (51 zázn.)
119. Downov syndróm (16 zázn.)
120. Slobodné matky na Slovensku (15 zázn.)
121. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (21 zázn.)
122. Osobnosť v politike do roku 1989 – Alexander Dubček (14 zázn.)
123. Corporate Governance (15 zázn.)
124. Múzeá do roku 1989 (19 zázn.)
125. Stres a sociálna práca (12 zázn.)
126. Vybrané problematiky marxisticko-leninskej teórie štátu a práva (12 zázn.)
127. Kultúra školy z pohľadu učiteľa (38 zázn.)
128. Tacitus Publius Cornélius: Germania (recenzie) (2 zázn.)
129. Elektrická poţiarna signalizácia (18 zázn.)
130. Historické sakrálne pamiatky Levíc (60 zázn.)
131. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s cirhózou pečene (22 zázn.)
132.Integrácia mentálne postihnutých jedincov do spoločnosti prostredníctvom
pracovného pomeru (19 zázn-)
133. Potrat – hodnota ţivota (22 zázn.)
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
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134. Rodina a vplyv na rozvoj osobnosti mentálne postihnutého dieťaťa (19 zázn.)
135. Vplyv správnej výţivy v tehotenstve na vývoj a zdravie dieťaťa (11 zázn.)
136. Informovanosť pacienta o svojich právach (35 zázn.)
137. Vzťah cirkvi a štátu na Slovensku – dejiny, súčasnosť ( 27 zázn.)
138. Rómovia v regióne (21 zázn.)
139. Agroturizmus v Tekovskom regióne (16 zázn.)
140. Kriminologická charakteristika maloletých a mladistvých páchateľov násilnej
kriminality (35 zázn.)
141. Analýza organizačno-právnych foriem podnikania pri poskytovaní ubytovacích
zariadení v okrese Levice (7 zázn.)
V roku 2007 kniţnica pripravila a spracovala dve prezentácie pri príleţitosti 55.
výročia sprístupnenia kniţnice.
Prezentácia Tekovská knižnica v Leviciach (1952-2007) je rozsiahlym prehľadom
historicky najdôleţitejších udalostí v ţivote kniţnice a Podujatia Tekovskej knižnice
v Leviciach (2002-2007) sú prezentáciou najzaujímavejších a tieţ najdôleţitejších, aj
celoslovenských a medzinárodných podujatí, ktoré kniţnica pripravila od roku 2002 aţ do dňa
uskutočnenia prezentácie. Obidve prezentácie kniţnica predstavila na tlačovej besede, na
ktorú prizvala všetky regionálne médiá. Tlačovou besedou kniţnica zároveň uzavrela
a zbilancovala Týţdeň slovenských kniţníc.
Prípravou ďalšej prezentácie Literárna prechádzka regiónom kniţnica vyšla v ústrety
poţiadavkám učiteľov stredných škôl a ich maturantom. Prostredníctvom tejto prezentácie
kniţnica zachytila historické literárne stopy spisovateľov, ktorí pôsobili, ţili, prípadne sa
vyskytli na ľubovoľnom mieste v okrese Levice.
V rámci vlastnej webovej stránky kniţnica sprístupnila nový modul Osobnosti
regiónu.

IV. Metodická a poradenská činnosť
4. 1 Koordinácia a kooperácia činnosti kniţníc v regióne
V roku 2007 kniţnica kvôli nedostatočnému personálnemu obsadeniu oddelenia
zabezpečujúceho metodiku poskytovala metodickú pomoc a usmernenie kniţniciam v okrese
len na základe poţiadaviek starostov obcí regiónu, príp. knihovníkov obecných kniţníc.
Na území regiónu TK koordinovala činnosť 91 kniţníc a 4 pobočiek a uţšie
spolupracovala s 20 obecnými kniţnicami. Počet kniţníc zostal nezmenený.
Metodicko-poradenskú činnosť kniţnica zamerala hlavne na:
 zabezpečenie kompletného servisu knihovníkom v regióne prostredníctvom webovej
stránky TK
 zverejnenie vzorových tlačív na webovej stránke TK
 pomoc pri vypĺňaní nového spôsobu vypĺňania Ročných výkazov o kniţnici
 pomoc pri vypracovaní grantov
 riešenie aktuálnych problémov obecných kniţníc
 doplňovanie KF
 uplatnenie nových legislatívnych dokumentov
 prenos aktuálnych informácií
 uzatvorenie dohôd o spolupráci
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V roku 2007 TK zaznamenala
 personálne zmeny v 1 Ock – Starý Hrádok.
 priestorové zmeny v 1 Ock – Starý Hrádok (kniţnica bola presťahovaná do
zrekonštruovaných priestorov)

Formy metodickej činnosti
Plán metodických návštev
Počet metodických návštev
Plán metodických konzultácií
Počat metodických konzultáciií

2007

2006

40
11
120
174

55
11
120
110

Z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia, ako aj z finančných dôvodov
kniţnica metodické návštevy uskutočňovala iba na poţiadanie zriaďovateľa kniţnice. Hneď
po vytvorení svojej webovej stránky kniţnica vyšla v ústrety knihovníkom obecných kniţníc
zverejnením základných vzorových dokumentov, potrebných materiálov, tlačív a aktuálnych
informácií a zásadne tým zmenila spôsob a periodicitu komunikácie s knihovníkmi. Nakoľko
väčšina obecných kniţníc uţ má prístup k internetu (aj prostredníctvom OcÚ), pracovníci
kniţníc získajú všetko potrebné priamo z webovej stránky kniţnice. Napriek menšiemu počtu
metodických návštev je kniţnica v kontakte s knihovníkmi obecných kniţníc. Dôkazom toho
je aj vysoký počet telefonických, osobných , ale aj elektronických konzultácií.
V roku 2007 TK uzavrela s obecnými úradmi 20 dohôd o spolupráci (-14) pri
zabezpečovaní činnosti obecných kniţníc. Kniţnica zaznamenáva kaţdoročný pokles počtu
dohôd o spolupráci. Tento pokles je dôsledkom snáh starostov obcí o vybavenie kniţníc
výpočtovou technikou a kniţničným programom. Obecné kniţnice vybavené kniţničným
softvérom si samostatne spracovávajú KF.
Kniţnica zaznamenala personálne zmeny v 1 Ock v Starom Hrádku, kde sa zlepšili aj
priestorové podmienky. Kniţnica bola presťahovaná do zrekonštruovaných priestorov,
vybavených novými kniţničnými regálmi. Súčasťou kniţnice je aj internetová študovňa.
V rámci koordinovaného doplňovania zabezpečila TK nákup a spracovanie kn. j. pre
9 (-4) obecných kniţníc v počte 490 kn. j. v hodnote 104 765,60,- Sk. Z toho katalogizáciu
poţadovalo iba 6 obecných kniţníc (-2).
Do grantového systému MK SR sa okrem TK zapojilo 10 kniţníc (+4).
Do podprogramu 2.1 Kniţnice a kniţničná činnosť sa prihlásilo 6 kniţníc. Úspešné boli
projekty Msk Ţeliezovce, Ock Kozárovce a Ock Pečenice. Do programu 2.5 Akvizícia vo
fondových inštitúciách – kniţnice sa prihlásilo 7 kniţníc, z ktorých boli úspešné Ock Farná,
Ock Kozárovce, Ock Nová Dedina a Ock Veľké Ludince.
TK poskytla odbornú pomoc aj knihovníkom školských kniţníc, ktorí sa chceli zapojiť
do grantového programu „Elektronizácia a revitalizácia školských kniţníc 2007“. TK
spolupracovala na príprave projektov so ZŠ Starý Tekov, ZŠ LOK, CZŠ sv. Vincenta
v Leviciach. Všetky tieto školy boli úspešné a získali granty.
Do projektu "Informatizácia knižníc - Verejný internet v knižniciach Slovenskej
republiky" sa v levickom okrese okrem TK zapojili 4 Ock – MSK Šahy (8 PC), MsK
Ţeliezovce (8 PC), Ock Nová Dedina (4 PC) a MsK Pukanec (8 PC).
Štatistické výkazy za rok 2007 sa po prvýkrát spracovávali on-line elektronicky, aj
v tlačenej forme. Z dôvodu neskorého zverejnenia elektronických formulárov (aţ koncom
januára), musela TK on-line vyplniť všetkých 91 formulárov za celý okres.
Výsledky činnosti verejných kniţníc v regióne za rok 2006 spracovala TK
v Dokumentácii 2006.
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4.2 Rozborová, analytická a prieskumová činnosť
V roku 2007 TK vypracovala Vyhodnotenie činnosti za rok 2006 a analýzu činnosti
verejných kniţníc v regióne Dokumentácia 2006.
Kniţnica pripravila podklady do dotazníka Národného osvetového centra Prieskum
stavu, nástrojov a trendov rozvoja regionálnej kultúry na Slovensku.

4.3 Ďalšie vzdelávanie kniţničných pracovníkov
V rámci odborného vzdelávania TK uskutočnila základné knihovnícke školenie dvoch
pracovníčok obecných kniţníc.
Pracovníci TK sa zúčastnili týchto odborných podujatí:
-

Mladá generácia kniţnično-informačných pracovníkov a moderná kniţnica –
workshop - ŠVK Banská Bystrica (marec)
Štandardy verejných kniţníc – medzinárodný diskusný seminár – Ţilinská kniţnica
(marec)
Osobnosť knihovníka a jeho postavenie v spoločnosti – odborný seminár –
Kniţnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne (marec)
VZ SAK – SNK Martin (marec)
Stav projektu KIS 3G – SNK Martin (marec)
Národná kniţnica vo Viedni - exkurzia – KP SSK (máj)
Digitálne referenčné sluţby - odborný medzinárodný seminár – SNK Martin (jún)
Verejné prístupové body k internetu – informačné stretnutie k projektu – SNK
Martin (jún)
Prevencia v kultúrnych organizáciách Nitrianskeho kraja. I. – systém ďalšieho
vzdelávania v prevencii proti drogám – KOS v Nitre (júl)
MARC 21 – odborné knihovnícke školenie ku KIS 3G v KOS v Nitre – SNK Martin
(september)
Hudobné dedičstvo vo fondoch kniţníc a múzeí. Ochrana a sprístupňovanie –
Slovenská národná skupina IAML v ŠVK Banská Bystrica (september)
CAT – články – odborné knihovnícke školenie ku KIS 3G – SNK Martin (september)
CIR – výpoţičky - odborné knihovnícke školenie ku KIS 3G – SNK Martin
(september)
CAT – monografie – odborné knihovnícke školenie ku KIS 3G – SNK Martin
(september)
CAT – seriály – odborné knihovnícke školenie ku KIS 3G – SNK Martin (september)
Komunitná činnosť kniţníc. Čo kniţnice vedia a môţu – medzinárodný odborný
knihovnícky seminár – Kniţnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch (november)
Prevencia v kultúrnych organizáciách Nitrianskeho kraja. II. - systém ďalšieho
vzdelávania v prevencii proti drogám – KOS Nitra v Mojmírovce (december)
účasť odborných pracovníkov na pracovných poradách

4.4 Príprava a spracovanie koncepčných programov, programov
rozvoja kniţníc
V roku 2007 TK vypracovala Plán činnosti na rok 2007 a v priebehu roka
pripomienkovala podľa potreby materiály, týkajúce sa odbornej činnosti kniţníc a Strategický
plán rozvoja kniţníc na Slovensku.
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4.5 Edičná a publikačná činnosť
1. Tomusová, Katarína: Dokumentácia 2006. Vyhodnotenie činnosti verejných kniţníc v
okrese Levice podľa hlavných ukazovateľov činnosti za rok 2006. Levice, Tekovská
kniţnica 2007. (31) s.
2. Tekovská kniţnica je tu pre vás po celý rok/ Eva Bajanová. Fot. 1. In: Prima. – Roč. 15, č.
10 (20.03.2007), s. 4.
3. Gőczeová, Andrea: Jozef Paulovič. Bibliografický profil. Levice, Tekovská kniţnica 2007.
Nestr.
4. Aby deti rady čítali/ Vlasta Kollárová, Štefan Ráchela. In: Prima. – Roč. 15, č. 28
(09.07.2007), s. 4.
5. V lete kniha a časopis od päť korún/ Katarína Kopcsányiová, Klára Benčatová. – Fot. 1. In:
Týţdeň na Pohroní. – Roč. 4 (16), č. 27 (09.07.2007), s. 4
6. Tekovská kniţnica v jubilejnom roku uţ aj na internete/ Milena Sakosová, Jana
Holubcová. In: Slovenská brána. - Roč. 17 (57), č. 5 (14.03.2007), s. 3.
Okrem uvedených edičných titulov pripravila TK v rámci propagácie kniţničných sluţieb:
- diplomy k vyhodnoteniu súťaţe Čítam, čítaš, čítame
- propagáciu podujatí tlačenými letákmi a pozvánkami v rámci Týţdňa slovenských
kniţníc, ako aj ďalších kniţničných podujatí aj v regionálnych médiách
- zverejňovanie a propagácia podujatí na webovej stránke kniţnice a na knihovníckom
portáli INFOLIB

V. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie
Stav automatizácie TK v roku 2007 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 nachádza v troch od seba vzdialených objektoch, všetky
budovy má prepojené prostredníctvom mikrovlnnej siete. Kniţnici sa v tomto roku podarilo
vyriešiť technické problémy s mikrovlnným pripojením, ktoré uţ bolo zastarané
a nepostačujúce na taký objem a rýchlosť prenosu dát. Zároveň s výmenou technického
zariadenia mikrovlnného pripojenia kniţnica skvalitnila a podstatne zrýchlila prístup
k internetu niekoľkonásobným zvýšením rýchlosti z agregovanej rýchlosti 1G na 8G bez
agregácie. Kniţnici sa v tomto roku podarilo automatizovať aj pobočku Vinohrady. Napriek
tomu, ţe pobočka zatiaľ nie je on-line pripojená na sieť, poskytuje pouţívateľom
automatizované sluţby.
Všetky oddelenia odboru sluţieb TK poskytujú internetové sluţby pre verejnosť, ktoré
od roku 1998 prešli dynamickým vývojom. V tomto roku realizáciou projektu Slovenskej
národnej kniţnice v Martine "Informatizácia knižníc - Verejný internet v knižniciach
Slovenskej republiky" kniţnica zároveň rozšírila prístup pouţívateľov internetu o 8
pracovných miest. Podmienkou pristúpenia k tomuto projektu bolo zrušenie poplatkov zo
strany kniţnice. To znamená, ţe kniţnica poskytuje internet pre verejnosť na 14 PC zadarmo.
V roku 2007 kniţnica podpísala so Slovenskou národnou kniţnicou zmluvu
o pripojení ku KIS 3G. V poslednom štrťroku všetci pracovníci odboru sluţieb a pracovníčky
bibliografie prešli povinným zaškolením a získali certifikáty, potrebné pre výkon práce
v programe Virtua. Nový program by sa mal v TK implementovať v roku 2008, kedy sa
ukončia prípravné práce na prechod na nový kniţničný program.
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Prevádzku a beţnú údrţbu výpočtovej techniky zabezpečuje správca siete, iba
v prípade väčších porúch, prípadne potrebnej výmeny súčiastok kniţnica vyuţíva sluţby
servisu výpočtovej techniky.
TK má k dispozícii 25 ks PC (+1 ks) – 11 ks (+1 ks) PC AMD (z toho 1 ks server,
ktorým sú sieťovo prepojené všetky 3 budovy), 13 ks PC Intel Celeron, a 1 ks PC 386.
Pouţívateľom kniţnice slúţi 14 PC (+6 ks), na ktorých poskytuje verejnosti internetové
sluţby a sluţby on-line katalógu. Kniţnica má k dispozícii 11 ks laserových lačiarní (+6 ks),
z toho jednu farebnú tlačiareň (+1 ks), (jedna z nich je multifunkčným zariadením s
telefónom a faxom), 7 ks ihličkových tlačiarní a jednu atramentovú tlačiareň. Okrem toho
má kniţnica 2 skenery (+1 ks), 5 reprografických zariadení (z ktorých jedno je
multifunkčným zariadením s tlačiarňou) a multimediálny projektor, ktorý vyuţíva kniţnica
na prezentáciu sluţieb a na realizáciu odborných podujatí.
Oddelenie literatúry pre deti je vybavené výpočtovou technikou, novým
multimediálnym projektorom (ktorý je majetkom OZ Hlas kniţnice), rádiomagnetofónom
s CD prehrávačom a TV prijímačom. Okrem toho je v tomto oddelení k dispozícii
videorekordér. Oddelenie poskytuje internetové sluţby pouţívateľskej verejnosti na 3 PC.
Hudobný kabinet je vybavený výpočtovou technikou a TV prijímačom z roku 1999,
zastaraným audiomodulom, dvomi hi-fi veţami a DVD rekordérom. Servis a údrţbu
zariadení realizuje kniţnica prostredníctvom servisných pracovísk v Leviciach. Zo Slovenskej
kniţnice pre nevidiacich v Levoči má kniţnica nový PLEXTALK, ktorý umoţňuje
nevidiacim a slabozrakým pouţívateľom hlasné čítanie CD-romu priamo v kniţnici, prípadne
po jeho vypoţičaní aj doma. Nakoľko predchádzajúce zariadenie bolo pokazené, dostala
kniţnica nové.
Oddelenie beletrie je zároveň centrom poskytovania kniţnično-informačných sluţieb
pre telesne postihnutých. Prostredníctvom tohto oddelenia kniţnica zabezpečuje komplexné
sluţby pre znevýhodnených pouţívateľov. Oddelenie je vybavené výpočtovou technikou
a rádiomagnetofónom s CD prehrávačom. Oddelenie poskytuje internetové sluţby
pouţívateľskej verejnosti na 3 PC.
Oddelenie odbornej literatúry je vybavené multimediálnym projektorom
s prenosným plátnom a rádiomagnetofónom s CD prehrávačom. Oddelenie poskytuje
internetové sluţby pouţívateľskej verejnosti na 8 PC.
Pobočka Vinohrady je vybavená výpočtovou technikou a internetom, zatiaľ iba na
sluţobné účely. Pobočka je vybavená aj rádiomagnetofónom s CD prehrávačom.

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

Pomer voľného a viazaného výberu:

2007

2006

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

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

90:10%

V priestorových podmienkach TK nenastali v roku 2007 ţiadne zmeny. Všetky
opatrenia na zmenšenie plochy kniţnice a na zníţenie prevádzkových nákladov uţ 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
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kraja. V budove v správe kniţnice sa nachádza oddelenie beletrie a centrum kniţničnoinformačných sluţieb pre telesne postihnutých, pretoţe budova je kompletne debarierizovaná.
V tejto budove však vlhnú steny a je v nej poškodená dlaţba. Tento havarijný stav trvá uţ od
povodní na jar v roku 2000 a kniţnici sa zatiaľ nepodarilo odstrániť tento váţny problém.
Oddelenie literatúry pre deti je umiestnené v budove CK Junior a vstup do oddelenia
je bezbariérový, zabezpečený nájazdovou rampou. V tej istej budove na 4. poschodí je
umiestnené oddelenie bibliografie, informácií a automatizácie a hudobný kabinet, odbor
sluţieb, oddelenie akvizície a metodiky, ekonomické oddelenie a riaditeľstvo. Všetky tieto
oddelenia sú prístupné výťahom. Vo všetkých oddeleniach a kanceláriách na poschodí počas
horúcich letných dní vystupuje teplota vysoko nad 30 °C, niekedy dosahuje aţ 40 °C, pretoţe
v týchto priestoroch nie je klimatizácia. Tieto priestory sú pre pracovníkov a návštevníkov
hygienicky nevyhovujúce a neúnosné takmer polovicu roka.
Oddelenie odbornej literatúry sa nachádza v budove DK Druţba na 2. poschodí bez
výťahu a bez akejkoľvek moţnosti odstránenia bariér. Poloha a celkový vzhľad tohto
oddelenia nezodpovedá základným hygienickým, bezpečnostným, ani estetickým
poţiadavkám. Aj v tomto oddelení teplota v letných mesiacoch dosahuje aţ 40°C.
Dlhodobým problémom je tieţ netesnosť okien a strechy a s tým spojené zatekanie do
priestorov oddelenia v čase väčších daţďov. V oddelení je nevyhovujúca podlaha v podobe
zastaraného a poškodeného linolea. Hygienická maľovka v tomto oddelení nebola vykonaná
od roku 1974, kedy sa kniţnica do týchto priestorov nasťahovala.
Priestorové problémy TK sa komplexne vyriešia jedine presťahovaním kniţnice do
nových priestorov v širšom centre mesta, ktoré by spĺňali kritériá modernej kultúrnej
inštitúcie. To však kniţnica nedokáţe zabezpečiť bez pochopenia a pomoci zriaďovateľa.
Kniţnica pripravila v tomto roku mnoţstvo podkladov s analýzou súčasného stavu a návrhom
riešenia priestorovej situácie, s ktorými oboznámila Úrad NSK, Odbor školstva, mládeţe,
športu a kultúry, Odbor majetku a podnikateľských aktivít, ako aj Komisiu kultúry. Okrem
toho kniţnica pripravila stretnutie poslancov NSK za okres Levice, ktorí mali moţnosť
posúdiť oprávnenosť poţiadavky na nové umiestnenie kniţnice. Vedenie kniţnice
absolvovalo mnoho neoficiálnych i oficiálnych jednaní s firmami, projektantmi, pracovníkmi
MsÚ a ďalšími. Výsledkom snaţenia kniţnice je zatiaľ však iba prísľub poslancov na riešenie
problému kniţnice v budúcnosti.
Počas svojej 80-ročnej histórie, kedy vznikla na území mesta Levice prvá
slovenská kniţnica, kniţnica ešte nikdy nemala svoju vlastnú budovu!

VII. Personálna oblasť
Oproti predchádzajúcemu roku kniţnica zníţila celkový počet pracovníkov o jedného
odborného pracovníka.
K 31.12.2006 ukončila pracovný pomer odchodom do dôchodku dlhoročná odborná
pracovníčka a k 26.4.2007 ďalšia dlhoročná odborná pracovníčka. Kniţnica síce zníţila
prepočítaný stav o 2 odborných pracovníkov, ale 5.11. 2007 prijala novú odbornú
pracovníčku, čím sa počet pracovníkov zvýšil na 26 a prepočítaný stav pracovníkov na 25,75.
Prepočítany stav pracovníkov za celý rok bol 25,25 úväzku a vo fyzických osobách
25,50. V tabuľke uvedený prepočítaný počet pracovníkov 25,75 je k 31.12.2007.

Stav pracovníkov

2007

2006

Počet pracovníkov
Prepočítaný počet pracovníkov

26
25,75

27
26,5
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Kvalifikačná štruktúra pracovníkov

2007

2006

Počet pracovníkov

26

27

Počet odborníkov-knihovníkov

21

22

Z toho počet VŠ
Z toho počet SŠ
Počet ostatných pracovníkov

4
17
5

3
19
5

5

5

Z toho počet SŠ

Priemerný vek odborných pracovníkov k 31.12.2007 bol 45,29 rokov (-0,71).
Generačnou výmenou odborných pracovníkov sa kniţnici aj v tomto roku podarilo
síce veľmi málo, ale predsa opäť zníţiť priemerný vek odborných pracovníkov.

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

2007

2006

8.435.000,- Sk
8.715.000,- Sk

7.926.000,- Sk
8.235.000,- Sk

V roku 2007 mala kniţnica pôvodný rozpočet navýšený o sumu 280.000,- Sk.
Kniţnica získala príspevok na odbornú činnnosť 250.000,- Sk a 30.000,- Sk na riešenie
havarijného stavu mikrovlnného pripojenia.
Dotácia
Pôvodná dotácia
Upravená dotácia

2007

2006

7.735.000,- Sk
8.015.000,- Sk

6.906.000,- Sk
7.361.000,- Sk

Pôvodný rozpis dotácie od zriaďovateľa bol 7.735.000,- Sk (+374.000,- Sk).
V priebehu roku bola bola upravená zastupiteľstvom NSK vo výške 250.000,- Sk na odbornú
činnosť. Oproti predchádzajúcemu roku bola celková dotácia vyššia o 654.000,- Sk. Najväčší
podiel zo zvýšenej dotácie od zriaďovateľa tvorili finančné prostriedky určené na mzdy spolu
s odvodmi vo výške 384.454,- Sk a zvyšok kniţnica pouţila na materiál a sluţby a transfery.
Nákup KF
Plán nákupu KF
Skutočnosť
Z toho nákup kníh
Z toho nákup periodík

2007

2006

600.000,- Sk
404.697,- Sk

464.000,- Sk
420.425,70 Sk

319.297,50 Sk
85.480,- Sk

334.982,70 Sk
85.443,- Sk

V roku 2007 kniţnica vynaloţila na doplňovanie KF spolu 404.697,- Sk, čo je
o 15.728,70 niţší objem finančných prostriedkov ako v predchádzajúcom roku. V tomto roku
kniţnica nezískala grant na doplňovanie KF, ktorý dostávala z MK SR pravidelne.
Z celkového objemu finančných prostriedkov kniţnica kúpila periodiká v sume 85.480,- Sk
a knihy a ostatné dokumenty v sume 319.297,50,- Sk.
Na doplňovanie KF pouţila kniţnica finančné prostriedky určené na odbornú činnosť
a rozdiel vykryla z vlastných príjmov.

22

IX. Granty, nadácie, sponzorské príspevky
V roku 2007 sa kniţnica obrátila so ţiadosťami o sponzorské príspevky a granty na
podnikateľské subjekty, spoločnosti, inštitúcie i jednotlivcov. Kniţnica vypracovala 5
samostatných projektov a poslala jednu ţiadosť o sponzorský príspevok. Projekt „XV. ročník
súťaže Čítam, čítaš, čítame“ bol finančne podporený mestom Levice sumou 25.000,- Sk
Kniţnica získala aj ďalšie finančné prostriedky vo výške 50.000,- Sk zo SE, a. s. EMO, o. z.
Do grantového programu MK SR na rok 2007-2008 sa TK prihlásila štyrmi
projektami. Pre rok 2007 prihlásila TK do programu Akvizícia vo fondových inštitúciách
projekt „Doplnenie kniţničného fondu TK v Leviciach“, ktorý bol zameraný na doplnenie
chýbajúcich kniţničných dokumentov. Druhým projektom „Digitalizácia klasických
zvukových a audiovizuálnych dokumentov“ sa kniţnica prihlásila do programu Kniţnice
a kniţničná činnosť. Tento projekt bol zameraný na vybudovanie a sprístupnenie fondu
zvukových a audiovizuálnych dokumentov v digitalizovanej podobe. Ani jeden z projektov
však MK SR nepodporilo. To bolo dôvodom na opätovné prihlásenie tohto projektu do
grantového programu MK SR pre rok 2008. Ďalším projektom, zameraným na získanie
finančných prostriedkov na doplnenie KF bol projekt „Nové knihy čiateľom“.
V roku 2007 získala kniţnica zo ţiadosti a z grantu 75.000,- Sk, čo je síce málo, ale
chýbali najmä finančné prostriedky na doplňovanie KF z grantového programu MK SR.
Okrem toho kniţnica získala ďalšie drobné sponzorstvo v podobe občerstvenia,
drobných reklamných predmetov a cien pre deti do súťaţe a na Noc v kniţnici s Andersenom.

X. Kniţnice a spolková činnosť
TK je od roku 2000 členom medzinárodnej organizácie kniţníc Unesco Network of
Associated Libraries – UNAL.
Kniţnica je kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a Slovenskej
asociácie kniţníc. Pracovníci kniţnice sa zúčastňujú všetkých podujatí, organizovaných
obidvomi profesnými organizáciami.
TK sa tieţ aktívne zapája do činnosti Krajskej pobočky SSK v Nitre. V tomto roku
pobočka SSK pripravila pre svojich členov exkurziu do rakúskej Národnej knižnice vo
Viedni, ktorej sa zúčastnilo šesť knihovníkov z našej kniţnice. Dvaja pracovníci TK sa
zúčastnili Valného zhromaţdenia SAK v SNK v Martine.

XI. Medzinárodná kniţničná spolupráca
V roku 2007 sa v rámci cezhraničnej spolupráce na základe podpísanej dohody medzi
NSK a maďarskou ţupou Komárom-Esztergom neuskutočnilo ţiadne spoločné podujatie.
TK dlhodobo spolupracuje s ďalšími kniţnicami v Maďarsku - Katona Lajos Városi
Könyvtár vo Váci a Pest Megyei Könyvtár v Szentendre. Pracovníci našej kniţnice sa v rámci
tejto spolupráce zúčastnili rôznych odborných podujatí v Ţeliezovciach, v Štúrove a v Nových
Zámkoch. Koncom roka TK podpísala Dohodu o ďalšej spolupráci medzi knižnicami SR
a MR. Dohodu o spolupráci podpísali MsK Šahy, KAB Nové Zámky, MsK Štúrovo, MsK
Ţeliezovce, ŢK Dunajská Streda, OcK Plášťovce, OcK Farná, Historická kniţnica pri
Hontianskom Múzeu Šahy, MsK Vác, MsK Érd, MsK Dunakeszi, MsK Nagymaros, MsK
Szob a Peštiansko-ţupná kniţnica Szentendre.
V Leviciach, 30.1.2008

Mgr. Jana Holubcová, v. r.
riaditeľka Tekovskej kniţnice v Leviciach
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Príloha č.1
PREHĽAD UKAZOVATEĽOV ZA ROK 2007
V POROVNANÍ S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM
UKAZOVATEĽ
STAV KNIŢNIČNÝCH

Merná

Skutočnosť

Plán

Skutočnosť

jednotka

2006

2007

2007

115 794

113 025

kn.j.

FONDOV

"

112 794

z toho - odborná literatúra

"

40 890

40 762

- beletria

"

46 569

46 405

- odborná literatúra pre deti

"

5 866

5 984

- beletria pre deti

"

19 469

19 874

"

5 161

5 207

Počet kn.j. na 1-ho obyvateľa

"

3,13

3,14

Počet kn.j. na 1-ho pouţívateľa

"

16,91

17,98

index

2,98

2,79

106

104

119

115

kn.j.

2 306

2 092

"

7 057

1 861

Sk

11,65

11,24

osoby

6 670

6 500

6 286

z toho - do 15 rokov

"

2 795

2 700

2 488

% registrovaných pouţívateľov

"

z počtu obyvateľov

"

18,48

Počet návštevníkov

"

76 294

75 000

83 053

VÝPOŢIČKY - spolu

kn.j.

336 077

330 000

315 168

"

88 284

79 835

- beletria

"

112 911

105 654

- odborná literatúra pre deti

"

28 721

22 610

- beletria pre deti

"

52 513

59 021

- periodiká

"

53 648

48 048

k tomu ostatné dokumenty

"

10 941

9 113

z toho - absenčné

"

278 739

263 321

- prezenčné

"

57 338

51 847

Počet výpoţičiek na 1-ho obyvateľa

"

9,31

8,75

Počet výpoţičiek na 1-ho pouţívateľa

"

50,39

50,14

k 30.9.2006

k 30.6.2007

36 093

36 001

z toho - ostatné dokumenty

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

z toho - odborná literatúra

POČET OBYVATEĽOV
osoby

17,46
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Merná

Skutočnosť

Plán

Skutočnosť

jednotka

2006

2007

2007

informácie

22 839

23 150

tituly

106

141

konzultácie

195

335

metodické návštevy

met.návšt.

11

11

konzultačné sluţby

konzultácie

110

174

podujatia

0

1

"

4

0

vzdelávacie a kultúrno-spoločenské

"

546

Exkurzie

"

8

16

výstavy

72

65

41

41

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

odb.semináre, školenia,exkurzie
Informačné dni
KNIŢNIČNÉ PODUJATIA

Výstavy (ky)
Ostatné propagačno-informačné
sluţby

450

613

EDIČNÁ ČINNOSŤ

tituly

6

2

z toho - neperiodické publikácie

tituly

6

1

- periodická publikácie

tituly

1
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Príloha č. 2

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Názov podujatia:
Slávnostné vyhodnotenie jubilejného XV. ročníka
medzitriednej čitateľskej súťaţe detí Čítam, čítaš, čítame
Budkáčik a Dubkáčik (dramatizácia knihy Jozefa Cígera
Hronského)
Jeţko Joţko a krtko Rudko (dramatizácia knihy Jozefa
Pavloviča)
Pavol Dobšinský – zberateľ slovenských ľudových
rozprávok (rozprávková hodina)
Domček, domček, kto v tebe býva? (dramatizácia
rozprávky)
Pinocchio (dramatizácia knihy Carla Collodiho)
Svet plný radosti (rozprávanie o ţivote a tvorbe Jozefa
Cígera Hronského)
Daroval deťom dar najvzácnejší (literárna hodina
o Hansovi Christianovi Andersenovi)
Čin – čin (dramatizácia knihy Ľudmily Podjavorinskej)
Regionálne prvky v ľudovej slovesnosti (rozprávanie
o povestiach nášho regiónu)
O guľkovi Bombuľkovi (dramatizácia knihy Márie
Ďuríčkovej)
Ţabčo a Ţabinka (dramatizácia knihy Danice
Suchoňovej)
Trojhviezdie najznámejších bájkarov (Ezop, J. de La
Fontaine, I. A. Krylov)
O medovníkovom domčeku (dramatizácia slovenskej
ľudovej rozprávky)
O Pichuľkovi, Svetluške a mravcoch Pobehajcoch
(dramatizácia knihy Ruda Morica)
Napradené rozprávky a povesti (literárna hodina
venovaná tvorbe Márie Ďuríčkovej)
Rozprávky o psíčkovi a mačičke (dramatizácia knihy
Josefa Čapka)
Ľudová slovesnosť v tvorbe Márie RázusovejMartákovej (literárna hodina)
Veršované rozprávky o zvieratkách (literárna hodina
venovaná tvorbe Ľudmily Podjavorinskej)
Rozprávka, báseň a povesť v tvorbe Štefana Moravčíka
(zábavná hovorená bibliografia pre deti)
Báje – mýty – legendy (hovorená bibliografia zameraná
na jednotlivé ţánre krásnej literatúry)

Organizované pre:
deti ml. školského veku
20x

deti ml. školského veku

13x

deti ml. školského veku

15x

deti ml. školského veku

17x

deti ml. školského veku

23x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

13x

deti ml. školského veku

9x

deti ml. školského veku

7x

deti ml. školského veku

14x

deti do 15 rokov

25x

deti ml. školského veku

14x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

7x

deti ml. školského veku

4x

deti predškolského veku

10x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

9x

deti ml. školského veku

7x

deti predškolského veku

12x

deti ml. školského veku

2x

deti ml. školského veku

11x

deti ml. školského veku

5x

deti ml. školského veku
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Horniny (literárna hodina zameraná na prácu s náučnou
literatúrou)
Jozef Baláţ a
Viera Bombová (rozprávanie
o významných slovenských ilustrátoroch kníh)
A. A. Milne a jeho kniha Medvedík Pú (rozprávková
hodina)
Carroll Lewis a jeho kniha Alica v krajine zázrakov
(literárna hodina)
Astrid Lindgrenová a jej kniha Pipi dlhá pančucha
(literárna hodina)
Fašiangy – zvyky a tradície (literárne pásmo)

deti ml. školského veku
3x

deti ml. školského veku

3x

deti ml. školského veku
deti ml. školského veku

6x

deti ml. školského veku

Kniţnično-informačná výchova

67x

Kniţnično-bibliografické lekcie
Dar našich predkov (ľudová slovesnosť v prísloviach
a porekadlách)
Dobrodruţstvá vranky Danky (dramatizácia knihy
Jozefa Urbana)
Dobre vidím iba srdcom (literárna hodina venovaná
A. de Saint-Exupérymu a jeho dielu Malý princ)
Literárna prechádzka regiónom (literárna hodina
venovaná významným osobnostiam regiónu)
O Červenej čiapočke (dramatizácia rozprávky)
Carroll Lewis, A. A. Milne, Astrid Lindgrenová
(literárna hodina)
Ako poznám knihy a kniţnicu (literárne kvízy zamerané
na kniţnično-informačnú výchovu)
Radosť s dobrou knihou (náučná hodina o vzniku knihy
a jej ceste k čitateľovi)
Prezentácia knihy Jany Dallosovej Jeţibabka Celestínka
a iné rozprávky spojená s predajom knihy a
autogramiádou
Noc v kniţnici s Andersenom (interaktívne podujatie pre
deti s tematickými blokmi trávenia noci v kniţnici)

42x

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

2x

deti ml. školského veku

10x

deti ml. školského veku

6x

deti do 15 rokov

7x

deti do 15 rokov

10x

deti predškolského veku

2x

deti ml. školského veku

44x

deti ml. školského veku

Veľká noc (literárne pásmo)

3x

Autorská beseda so spisovateľom Antonom Hykischom
a Ľubošom Juríkom
Moderovaná beseda so spisovateľom, autorom literatúry
faktu Ladislavom Švihranom
Čo som čítal (literárne kvízy k súťaţi Čítam, čítaš,
čítame)
Projekt drogovej prevencie (sociálno-psychologický
výcvik)
Prechádzka dielami Jozefa Pavloviča (literárna hodina
venovaná tvorbe pre deti)
Najkrajší kalendár Slovenska 2007 (výstava kalendárov
v spolupráci s Klubom fotopublicistov pri Slovenskom
syndikáte novinárov)

deti ml. školského veku
deti ml. školského veku
deti ml. školského veku
deti staršieho školského
veku a dospelých
študujúcu mládeţ
deti do 15 rokov
43x

deti ml. školského veku

18x

študujúcu mládeţ

3x

deti ml. školského veku
čitateľskú verejnosť
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Školské kolo súťaţe v prednese poézie a prózy
a Šalianskeho Maťka
Mačkin dom (dramatizácia knihy Samuila Jakovleviča
Maršaka)
Literárna prechádzka regiónom spojená s prezentáciou
Rozprávka o troch prasiatkach (rozprávková hodina)
Pyţamová párty v kniţnici (nezvyčajné oslavy
Medzinárodného dňa detí)
Krst knihy Zdena Medeka Čiernobiela dúha
Rozprávka ako vzdelávací a výchovný prostriedok
(workshop spojený s metodickým seminárom, zameraný
na vybrané teoreticko-metodické aspekty knihy Svet
rozprávok a Tajomstvo rozprávok)
Stretnutie dôchodcov (diskusný krúţok)
Prezentácia knihy Jozefa Kottru Putovanie na začiatku
21. storočia
Prezentácia
knihy
Miroslava
Piusa
Kronika
znovuobjaveného času
Prezentácia knihy Andreja Chudobu Kým slnko
nezapadne
Literárne stretnutie s tvorbou Doris Lessing
Brémski muzikanti (dramatizácia rozprávky bratov
Grimmovcov)
Koza odratá a jeţ (dramatizácia slovenskej ľudovej
rozprávky)
Darček pre mamičku (dramatizácia rozprávky)
Vianoce v knihách pre deti (literárna hodina spojená
s hovorenou bibliografiou)
Do rozprávky po múdrosť a pieseň (rozprávanie o poézii
Milana Rúfusa nielen pre deti)
Zvyky Vianoc (literárna hodina)
Ilustrátor Martin Kellenberger (literárna hodina
venované kniţnej tvorbe autora)
Hľadanie
pokladu
(súťaţno-zábavné
podujatie
v kniţnici)
J. Hatrik: Medzi trpaslúšikmi (spoznávanie rozprávkovej
krajiny tónov)
Zázračná muzika (spoznávanie hudobných nástrojov)
Zázračná muzika s metodikou pre študentov PaSA
Fašiangy – zvyky a tradície (stretnutie s hudbou)

2x

deti predškolského veku
študujúcu mládeţ
deti predškolského veku
deti do 15 rokov
dospelých
dospelých
2x

dospelých
dospelých
dospelých
dospelých

2x

deti do 15 rokov

4x

deti predškolského veku
deti predškolského veku

9x

deti predškolského veku,
deti ml. školského veku

10x

deti ml. školského veku
deti ml. školského veku

4x

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

2x
2x

Veľká noc – zvyky a tradície (stretnutie s hudbou)

9x

Muzikoperapia: Šípková Ruţenka (adaptácia rozprávky)

4x

Hudobná prechádzka storočiami – stručný prierez
všetkými obdobiami vývoja hudby
Kaleidoskop peknej hudby (hudobný výber so
sprievodným slovom Ladislava Németha)

deti do 15 rokov

deti do 15 rokov
študujúcu mládeţ
deti do 15 rokov
deti predškolského veku,
deti do 15 rokov
deti predškolského veku,
deti do 15 rokov
študujúcu mládeţ
dospelých
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Majstri piatich čiar – P. I. Čajkovskij a N. A. RímskijKorsakov
Lásko prokletá ( hudobný medailón o ţivote šansoniérky
Hany Hegerovej)
Zoltán Kodály a jeho nasledovnící – prednáška PhDr.
Zuzany Vitálovej so ţivými vstupmi maďarského
klaviristu
Zima v detských pesničkách a hádankách (hudobná
hodinka)
Zvieratká v hudbe s metodikou pre študentov PaSA
Ţivot je len náhoda (hudobné pásmo o ţivote Jaroslava
Jeţka a o Osvobozeném divadle)
Gejza Dusík (hudobný medailón ku 100. výročiu
narodenia)
Prehľad dejín hudby (doplnková hudobná výchova pre
ţiakov ZUŠ)
Vývoj populárnej hudby II. – nové smery
Muzikálový koktail z českých a slovenských
divadelných scén (doplnková hudobná výchova)
Balet je rozprávka – Labutie jazero (komentované
počúvanie hudby)

dospelých
dospelých
dospelých
deti do15 rokov
2x

študujúcu mládeţ
dospelých
dospelých
deti do 15 rokov
deti do 15 rokov
študujúcu mládeţ
deti do 15 rokov

Leto v detských pesničkách a hádankách

2x

Jeseň v detských pesničkách a hádankách
Zvieratká v ľudových pesničkách
Zbohom boţský maestro! Spomienka na zosnulého
Pavarottiho
Legendy českej a slovenskej tanečnej hudby s pouţitím
videozáznamu
B. Smetana: Moja vlasť – Tábor a Blaník (komentované
počúvanie hudby)
Zlatá Helena – medailón k ţivotnému jubileu Heleny
Vondráčkovej

2x

Vianoce – zvyky, tradície a koledy

6x

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

2x
3x

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

29

