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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov :
Sídlo :
Rezort :

Riaditeľka :
Členovia vedenia :

Telefón:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Ministerstvo kultúry
PhDr. Oľga Lauková
Lýdia Žáčiková – námestníčka riaditeľky
PhDr. Marianna Bárdiová – námestníčka riaditeľky, vedúca LHM
PhDr. Blanka Snopková – vedúca Oddelenia doplňovania a spracovania
fondov
Mgr. Mária Meleková – vedúca Oddelenia referenčných služieb
Mgr. Peter Majling – vedúci Oddelenia absenčných služieb
PhDr. Branislava Gajdošová – vedúca Oddelenia prezenčných služieb
PhDr. Darina Šovčíková – vedúca Oddelenia bibliografie
Mgr. Alica Kmeťová – vedúca Oddelenia informačných technológií
PaedDr. Jaroslav Uhel – vedúci Oddelenia reprografických služieb
Eva Koreňová – vedúca Ekonomicko-správneho oddelenia

048/4155067

Fax:
048/4124096
e-mail: bibliotheca@svkbb.sk
adresa internetovej stránky organizácie: <www.svkbb.sk>

1. 2

Hlavné činnosti

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici so špecializovaným organizačným útvarom
Literárnym a hudobným múzeom v zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach z 12. mája
2000, zákona č. 387/2001 Z.z. o múzeách, zriaďovacej listiny Ministerstva kultúry č. MK
555/2002-1 zo dňa 1. apríla 2002 je kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou
a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárno a hudobnomúzejnej
a vydavateľskej činnosti.
Knižnica :

-

-

zabezpečuje ako univerzálna štátna vedecká knižnica slobodný prístup k informáciám
šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné,
vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby, podporuje celoživotné vzdelávanie a
duchovný rozvoj,
plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných
knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov
špecializovaný útvar LHM zabezpečuje múzejnú činnosť z oblasti literatúry a hudby
v regióne stredného Slovenska.

ŠVK je štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou.
V súlade so zriaďovacou listinou a príslušnými zákonmi ŠVK ako predmet svojej
činnosti plní úlohy :
-

zhromažďuje, odborne spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné
vedecké a odborné knižničné dokumenty
poskytuje knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky, kultúry a vzdelávania
je pracoviskom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby
plní funkciu konzervačnej knižnice v zmysle zákona č. 212/1997 Z.z. a jeho doplnení zákonom č.
182/2000 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií
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-

-

-

zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie v oblasti registrujúceho bibliografického
popisu slovenských patentových spisov a excerpovaním a bibliografickým spracovaním
príspevkov publikovaných v zborníkoch
vykonáva výskumnú, dokumentačnú a poradenskú činnosť v oblasti historických knižných
fondov a dejín knižnej kultúry na Slovensku, v tejto oblasti sa podieľa na zabezpečovaní úloh
celoštátneho charakteru
pôsobí ako celoslovenské koordinačné pracovisko pre bibliografiu vedných odborov
národnooslobodzovací odboj a SNP, stavebníctvo a architektúra a cestovný ruch
pôsobí ako regionálne stredisko špeciálnych technických dokumentov pre stredné Slovensko
plní úlohy strediska európskych informácií v súčinnosti s Kanceláriou Rady Európy v Bratislave
rieši odborné a vedecko-výskumné úlohy a ich výsledky prezentuje prostredníctvom vlastnej
edičnej, publikačnej a propagačnej činnosti a kultúrno-vzdelávacími aktivitami
špecializovaný útvar LHM na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje,
vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spracováva zbierkové predmety ako súčasť
kultúrneho dedičstva z oblasti literárneho a hudobného života na Slovensku. Súčasne
dokumentuje výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov na Slovensku.

3.
3.1

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

Poslanie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou
inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú a vydavateľskú činnosť. Jej činnosť je
situovaná na stredné Slovensko, kde je podstatne nižšia koncentrácia odborných knižníc a knižničnoinformačných služieb ako v aglomeráciách Bratislavy a Košíc.
Ako jediná univerzálna vedecká knižnica saturuje v regióne stredného Slovenska odborné
informačné požiadavky pedagógov, študentov, pracovníkov vedy, výskumu, výrobnej, podnikateľskej,
bankovníckej a vzdelávacej sféry. Okrem uvedeného plní aj funkciu technickej knižnice v oblasti svojej
pôsobnosti.
K hlavným ťažiskovým úlohám patrí získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie
všetkých druhov dokumentov bez ohľadu na formu média a lokáciu. Knižnica poskytuje základné
výpožičné služby a špecializované knižnično-informačné služby sko sú : rešeršné služby, medzinárodné
medziknižničné služby, prístup k vonkajším informačným zdrojom, dodávanie kópií dokumentov,
vydávanie publikácií a organizovanie skupinových foriem práce.
V roku 2001 bolo ku knižnici organizačné pričlenené Literárne a hudobné múzeum. Jeho
poslaním je predovšetkým na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, vedeckými
metódami zhodnocovať a odborne spracovávať zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho dedičstva. Vo
svojej múzejnej činnosti sa zameriava na literárny a hudobný život na Slovensku a súčasne dokumentuje
výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov na území Slovenska.

2.2. Strednodobý výhľad
Knižničné a informačné inštitúcie sa v súčasnosti stávajú miestom, cez ktoré
používatelia efektívne realizujú prístup a získavajú informácie a poznatky, ktoré sú
významné pri rozvoji vedy, výskumu, vzdelávacieho procesu, v rámci celoživotného
vzdelávania občanov. Z uvedeného pohľadu je činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici a jej postupná transformácia na knižnicu tzv. hybridného typu strategickým cieľom.
Naplnenie strategického cieľa je dlhodobým a náročným procesom, na realizáciu ktorého
budú mať vplyv viaceré skutočnosti.
V strednodobom výhľade sa bude ŠVK orientovať na nasledovné činnosti a služby :
a/ v knižnično-informačnej oblasti
- systematické a riadené získavanie dokumentov a informačných zdrojov, ich odborné
spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie prostredníctvom knižničnoinformačných služieb používateľom – úloha stála
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-

-

uloženie celého knižničného fondu (retrospektívne) do databázy VTLS – T : do konca
roku 2004
zvyšovanie komfortu služieb pre používateľov realizovaním úplnej automatizácie
výpožičného procesu – T : 2004
rozvoj služieb elektronického dodávania dokumentov, sprístupňovanie on-line
časopisov a iných elektronických dokumentov, zapájanie sa do vnútroštátnych
a zahraničných projektov v tejto oblasti
rozširovanie poskytovaných služieb s využitím informačných zdrojov internetu
a plnotextových elektronických databáz
v zrekonštruovaných priestoroch podkrovia budovy knižnice vo vytvorenej modernej
študovni zabezpečovať prístup ku klasickým aj elektronickým informačným zdrojom
zabezpečiť ochranné mikrofilmovanie knižničných dokumentov (najmä viazaných
periodík a vzácnych historických tlačí) – T : podľa harmonogramu SNK
plniť úlohy vyplývajúce zo štatútu Partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky
plniť úlohy informačného bodu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
plniť úlohy strediska európskych informácií v súčinnosti s Informačnou kanceláriou
Rady Európy v Bratislave,

b/ v oblasti elektronizácie knižnice
- nahradenie systému VTLS verzia 99 novou verziou systému pod názvom VIRTUA
s databázovým systémom ORACLE – T : 2004
- rozšírenie lokálnej počítačovej siete a počtu pripojených pracovných staníc k serveru
- pripojenie ďalšieho výkonného servera do lokálnej počítačovej siete – T : 2004
- v plnej miere využívať pripojenie knižnice do počítačovej siete SANET a GOVNET

c/ v múzejnej činnosti
- presťahovať LHM do zrekonštruovaných priestorov v budove na Lazovej ul. č. 9 - T :
2003
- spracovať a realizovať novú koncepciu výstavy Múzeum – Domov múz
v zrekonštruovaných priestoroch – T : 2004
- spracovať údaje o zbierkových predmetoch do elektronickej podoby – T : 2005
- spracovať koncepciu expozície v pamätnom dome J. G. Tajovského v Tajove - T :
2003
- širšie zapojiť LHM do riešenia grantových úloh a organizovania odborných seminárov
a konferencií v spolupráci s Národným múzejným centrom SNM a profesnými
literárnymi, hudobnými a múzejnými organizáciami.
d / v priestorovej a materiálnej oblasti
- pokračovať v rekonštrukcii strechy a podkrovia hlavnej budovy knižnice na Lazovnej
ul. č. 9 – časťou B – T : 2003
- výhľadovo začať zabezpečovať projektové práce na stavbu knižničných skladov –
prístavba na pozemku knižnice susediaceho s hlavnou budovou knižnice
- rekonštrukcia fasády hlavnej budovy knižnice – T : 2004
- rekonštrukcia plynovej kotolne - T : 2004
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e/ spoluprácu v regióne zabezpečovať prostredníctvom aktívnej činnosti Združenia
Metropolis, ktorého členmi sú ŠVK Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici a Technická univerzita vo Zvolene,
f/ venovať sústavnú pozornosť internému vzdelávaniu pracovníkov knižnice, pracovníkov
knižnice vysielať na vzdelávanie aktivity organizované inými inštitúciami, na uvoľnené
miesta prijímať pracovníkov v zmysle interných zásad obsadzovania voľných miest.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM

3.

Organizácia nemala na rok 2002 uzavretý kontrakt s Ministerstvom kultúry SR v zmysle
uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000.

ČINNOSTI/PRODUKTY ORGANIZÁCIE

4.

Ukazovateľ

Prírastky celkom
z toho : knihy
periodiká
špeciálne dokumenty
Počet titulov odoberaných periodík
Menná katalogizácia
Vecná katalogizácia
Retrospektívne ukladanie údajov
Registrovaní používatelia
Návštevníci
Výpožičky
- z toho : absenčné
prezenčné
MVS, CVS
Edičná činnosť
z toho : Knižničné noviny
ostatné

m.j.

S/2001

zv.
zv.
zv.
zv.
tit.
tit.
tit.
tit.
os.
os.
zv.
zv.
zv.
zv.
tit.
tit./číslo
tit.

13.892
7.569
2.833
3.490
1.219
9.423
8.087
30.741
7.935
138.553
370.915
132.544
236.668
1.703
6
1/4
5

S/2002

Index 2/1

10.450
6.985
1.342
2.123
1.351
9.815
10.494
37.575
7.734
138.316
354.118
128.432
224.020
1.666
7
¼
6

0,75
0,92
0,47
0,61
1,10
1,04
1,30
1,22
0,97
0,99
0,95
0,97
0,95
0,98
1,17
1,0
1,2

Plnenie prioritných úloh

4.1.

a/ V oblasti riadenia
1.

2.

K 1. 4. 2002 prešla knižnica pod priame riadenie Ministerstva kultúry SR. Podľa harmonogramu
boli spracované všetky potrebné materiály a dokumenty k delimitácii ŠVK :
- uskutočnili sme mimoriadnu inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok
- spracovali sme podklady k delimitačných protokolom
- vykonali sme mimoriadnu účtovú závierku
- spracovali sme podklady na novelizáciu zriaďovacej listiny knižnice
Zákon č. 313/2001 Z. z. bol aplikovaný do praxe knižnice
- na každé pracovné miesto v knižnici sme spracovali opisy pracovnej činnosti a špecifikáciu
práce
- novelizovali sme pracovný poriadok, organizačný poriadok a organizačnú štruktúru knižnice
- pracovníkov sme zaradili do tarifných tried podľa nového zákona a prehodnotili priznanú
prax
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b/ V knižnično-informačnej oblasti
Knižničný fond sme dopĺňali pravidelne v zmysle Zásad doplňovania a v súlade
s vednoodborovým zameraním knižnice. Zvýšenú pozornosť sme venovali vyhľadávaniu nových
titulov v internetových zdrojoch.
2. Spracovaná bola koncepcia činnosti študovní knižnice v nadväznosti na presťahovanie dvoch
študovní do zrekonštruovaných priestorov časti „A“ podkrovia v budove na Lazovnej ul. č. 9
3. Registráciu používateľov sme začali uskutočňovať pomocou nadstavbového programu, ktorí tlačí
vyplnené tlačivo prihlášky, čitateľského listu a čitateľského preukazu.
4. Formou ankety sme realizovali prieskum potrieb, požiadaviek a názorov používateľov na
knižničné služby.
5. Začali sme realizovať komplexnú revíziu knižničného fondu formou dielčích revízií. Komplexná
revízia bude ukončená k 30. 6. 2003..
6. V rámci ochrany knižničného fondu sledujeme sústavne priestory skladov za účelom vylúčenia
pôsobenia škodcov a vlhkého prostredia na stav fondu. Pri poškodených exemplároch
opravujeme väzbu, poškodené vo veľkom rozsahu vyraďujeme z fondu.
7. Do elektronickej databázy knižničného fondu sme v roku uložili 37.575 retrospektívnych údajov
o staršom knižničnom fonde. Priebežne sa ukladajú údaje o novom fonde do databázy.
8. Prírastkovanie dokumentov je vyriešené ako tlač údajov zo systému VTLS.
9. Odborný rast zamestnancov knižnice sme zabezpečovali ich účasťou na školeniach, seminároch
a aktívoch, ktoré organizovali iné organizácie a inštitúcie. Začali sme tiež realizovať projekt
interného vzdelávania zamestnancov. V prvom polroku sme uskutočnili cyklus školení
k základom práce s počítačom, programom Windows a práca s textovým editorom Word a cyklus
školení k efektívnemu vyhľadávaniu informácií v elektronických databázach a internete.
10. Za účelom získania mimorozpočtových prostriedkov sme spracovali a zaslali projekty na granty
do OSF, štátneho fondu kultúry Pro Slovakia a projekty na granty financované z fondu verejnej
pokladničnej správy, japonskej vlády a Višegrádskeho fondu.
11. Činnosť knižnice, jej fondy a aktivity sme sústavne propagovali v tlači. Súpis je uvedený v prílohe
č. 4 správy.
1.

c/ V múzejnej oblasti

3.

6.

1.
Vykonali sme mimoriadnu inventarizáciu zbierkového fondu.
2.
Pracovali sme na 6 výskumných úlohách, z toho jedna je grantová úloha.
Uskutočňovali sme prieskum v súvislosti s akvizičnými zámermi a plnením výskumných úloh.
4.
Konzervovali sa zbierky a zhotovovali fotodokumentácie zbierok.
5.
Zabezpečovali sme prevádzku a lektorovanie vo všetkých expozíciách .
Vedecko-výskumná činnosť a aktivity LHM sme prezentovali publikovaním odborných štúdií
a popularizačných článkov v odborných periodikách a tlači.

c/ Materiálno-technické zabezpečenie
1.
2.

3.
4.

4.3

Dodávateľským spôsobom sme realizovali rekonštrukciu sociálnych zariadení v hlavnej budove
knižnice na Lazovnej ul. č. 9.
V zmysle zákona o verejnom obstarávaní boli spracované súťažné podklady a vo Vestníku
verejného obstarávania vyhlásená súťaž na pokračovanie prác v rekonštrukcii strechy
a podkrovia budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 9, na interiérové vybavenie a tinformačné
technológie do novovytvorených študovní.
Rekonštrukčné práce časti „A“ strechy a podkrovia boli ukončené do 15. 12. 2002
Zrekonštruované priestory boli zariadené novým interiérovým vybavením a prostriedkami
výpočtovej techniky.
ODDELENIE DOPLŇOVANIA A SPRACOVANIA FONDOV

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov zabezpečuje akvizíciu a odborné bibliografické
spracovanie knižničných dokumentov s výnimkou technických noriem a patentových spisov. Zodpovedá
za budovanie služobného generálneho katalógu a za vedenie majetkových evidencií o knižničnom fonde.
Úsek ochrany a revízie vykonáva revízie a obsahové previerky za podpory odborných komisií v súlade
s platnou smernicou o revíziách a vyraďovaní knižničných dokumentov.
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4.1.1. Akvizícia kníh, periodík a špeciálnych dokumentov
Akvizičná činnosť bola zameraná na pravidelné sledovanie a priebežné dopĺňanie
slovenskej produkcie kníh, periodík, hudobnín, máp, audiálnych, audiovizuálnych
a multimediálnych dokumentov, patentových spisov a noriem, kontrolu a reklamovanie
dodávania povinného výtlačku v zmysle zákona č. 212/97 Z.z. v znení zmien a doplnkov
zákona č. 182/2000 Z.z. z 12.mája 2000. Povinný výtlačok - neperiodické dokumenty sme
reklamovali v 133 vydavateľstvách v počte 205 titulov. Nedodané periodické dokumenty boli
reklamované v počte 373 čísiel.
Formou kúpy sme získavali odbornú a vedeckú literatúru domácej proveniencie, na ktorú
v zmysle vyššie uvedeného zákona nemá naša knižnica nárok a tituly zahraničnej proveniencie v zmysle
Zásad doplňovania a požiadaviek používateľov. Špeciálne dokumenty sme dopĺňali výberovo v súlade so
zameraním knižnice a s ohľadom na jej používateľské zázemie. Uskutočnilo sa 43 zasadnutí Akvizičnej
komisie, ktorá dohliada na dodržiavanie Zásad doplňovania knižničného fondu ŠVK v Banskej Bystrici,
posudzuje akvizičné návrhy používateľov (predložených 142), ponuky vydavateľov a kníhkupcov, včítane
virtuálnych kníhkupectiev. Nákupom sme v tomto roku do fondu získali neperiodické dokumenty
v hodnote 1.052.000,-Sk, z toho zahraničnú literatúru v hodnote 165.064,80 Sk, hudobniny v hodnote
28.372,10Sk, normy v hodnote 114.934,-Sk, ostatné špeciálne dokumenty v hodnote 72.810,-Sk, historický
fond sme doplnili o dokumenty v hodnote 4.900,-Sk.
Pozornosť sme pri doplňovaní fondu venovali aj jazykovému hľadisku – do fondu sme okrem
slovenských a českých dokumentov získali aj dokumenty v jazyku anglickom, nemeckom, vietnamskom,
španielskom, nórskom, francúzskom, ruskom, maďarskom.
Objednávky periodík na rok 2003 boli spracované na základe podkladov z Oddelenia prezenčných
služieb, ktoré uskutočnilo podrobnú analýzu využívania jednotlivých titulov periodík. Porovnaním
cenových ponúk na dodávku českých a zahraničných periodík od šiestich dodávateľov periodickej tlače
(Probos s.r.o., Slovart G.T.G., Suweco SK s.r.o.,
LK Permanent s.r.o., PrNS a.s., Magnet Press, s.r.o.) sme získali prehľad o cenových reláciách titulov
u jednotlivých dodávateľov a vybrali sme najvýhodnejšie ponuky.
V roku 2002 bolo do fondu periodík zakúpených 175 českých a 31 iných zahraničných titulov.
Doplňovanie zahraničných periodík sme realizovali v koordinácii s Univerzitnou knižnicou
Univerzity Mateja Bela a so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou Technickej univerzity vo
Zvolene.
Prostredníctvom ponúk z antikvariátov a virtuálneho kníhkupectva Dunaj sa nám podarilo
získať 93 dokumentov zo zoznamu deziderát.
Formou daru sme od inštitúcií a súkromných darcov získali 891 kníh a 3 CD v hodnote 152.681,Sk. a 45 zväzkov zahraničných periodík v hodnote 7.708,20Sk. Darované publikácie boli z vedných
odborov: ekonomika a financie, pedagogika, medicína, umenie, šport, jazykoveda.

Na úseku periodík sme spolupracovali s Odborom pre mikrofilmovanie a digitalizáciu
dokumentov SNK v Martine pri plnení Národného programu ochranného mikrofilmovania
periodík v Slovenskej republike.
Dobré vzťahy s vydavateľstvami odbornej a vedeckej literatúry sme sa snažili naďalej
rozvíjať formou ich prezentácií v priestoroch našej knižnice. Prezentácie boli spojené
s besedami o jednotlivých odborných publikáciách, príp. s ich predajom. Zorganizované
podujatia mali vysokú návštevnosť a to hlavne vďaka dobrej propagácii medzi pedagógmi a
študentmi jednotlivých katedier a fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, stredných
škôl a medzi ostatnou odbornou verejnosťou v našom meste.
4.1.2 Spracovanie kníh, periodík a špeciálnych druhov dokumentov

Novozískané dokumenty sme priebežne menne a vecne spracovávali do databázy
VTLS, pričom sme dôraz kládli na dodržiavanie pravidiel AACR 2R, MARC 21 a ISBD.
Údaje o zahraničnej literatúre boli zasielané do Univerzitnej knižnice v Bratislave ako
podklady do súborného katalógu.
Pozornosť sme venovali spracovávaniu záznamov autorít regionálneho charakteru,
implementovaniu národných autorít spracovávaných SNK v Martine ako aj národných autorít
iných krajín do databázy VTLS. Činnosť v oblasti tvorby autoritatívnych záznamov bola
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riadená Komisiou pre autority ŠVK, ktorá úzko spolupracuje s Pracoviskom pre autority SNK
v Martine.
Ťažiskovou úlohou bolo retrospektívne ukladanie údajov o fonde kníh, periodík
a špeciálnych druhov dokumentov knižnice do databázy VTLS. Do databázy sa nám podarilo
takto spracovať všetky periodiká v počte 3.524 záznamov, 1.000 záznamov o hudobninách
a 25.374 záznamov o knihách.
Okrem uvedeného počtu retrospektívne uložených záznamov pracovníčky knižnice
v rámci interného grantu v mesiacoch august, október, november a december uložili do
databázy 12.201 bibliografických záznamov o knižnom fonde. Spolu bolo do databázy
uložených 37.575 retrospektívnych bibliografických záznamov o knižnom
fonde.K retrospektívne uloženým záznamom o fonde kníh a periodík boli spracovávané
záznamy o exemplároch, pričom boli jednotlivé zväzky označované čiarovými kódmi.
Pri práci s periodikami sme okrem bibliografických záznamov priebežne vytvárali
v databáze aj záznamy holdingové, v prípade akýchkoľvek zmien vydavateľských a iných
údajov týkajúcich sa periodika sme upravovali už existujúce záznamy. Spracovali sme
Zoznam periodík vo fonde ŠVK v Banskej Bystrici, ktorý je vystavený na domovskej stránke
knižnice.
Okrem elektronického katalógu sme naďalej budovali klasické služobné katalógy
v lístkovej forme (generálny menný a revízny katalóg kníh, názvový, systematický a revízny
katalóg periodík, generálny katalóg špeciálnych dokumentov, revízny katalóg hudobnín.
Klasické lístkové katalógy sa budujú len pre Študovňu hudobnín a audiovizuálnych
dokumentov, ktorá sídli mimo hlavnú budovu a nemá pripojenie na online katalóg. Jedná sa
o predmetový, autorský, interpretačný a názvový katalóg.
V rámci zväzkových katalógov fondu knižnice sme spracovali a vydali ďalšiu časť
edície Hudobniny vo fonde ŠVK – zborové skladby.
4.1.4. Ochrana a revízia knižničných fondov
Na úseku ochrany a revízie knižničných fondov sme sa v minulom roku zamerali na
realizovanie prác spojených s komplexnou revíziou knižničného fondu. Úlohu dostala
knižnica od Ministerstva kultúry pri prechode pod jeho zriaďovateľskú pôsobnosť.
Vykonali sme:
- revíziu špeciálnych druhov dokumentov – CD, CD ROM, gramoplatne, audio a video
kazety, hudobniny, mikrofilmy, mikrofiše, ako aj revíziu príručnej knižnice Študovne
audiovizuálnych dokumentov (29.811 zv.),
- revíziu príručnej knižnice Študovne knihovníckej literatúry (1.962 zv.),
- revíziu fondu Geologickej študovne – osobných knižníc akademika Cambela
a akademika Andrusova (6828 zv.),
- revíziu fondu špeciálnych technických dokumentov – normy a patenty. Boli
zrevidované slovenské patentové spisy v počte 10.256 zv. a normy v počte 45.967 zv.
Zostáva zrevidovať 2.650 noriem a československé patentové spisy, uložené mimo
hlavnej budovy.
- revíziu fondu signatúry A v knižničnom sklade. Bolo zrevidovaných 48.600 zv.
- revíziu fondu brožúr (signatúra Z) v počte 875 zv,
- revíziu fondu signatúry B v knižničnom sklade v počte 56.120 zv.,
- revíziu fondu viazaných periodík v počte 200 signatúr .
Retrospektívne ukladanie bibliografických záznamov do databázy VTLS kladie veľké
nároky na pracovníčky úseku, nakoľko je potrebné vyhľadávať a zakladať veľké množstvá
katalogizačných lístkov z revízneho katalógu.
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Iné činnosti
1. V pravidelných týždenných intervaloch zasadala Akvizičná komisia, jedenkrát mesačne Komisia pre
autority.
2. Pravidelne boli spracovávané príspevky do Knižničných novín, aktualizované rubriky nášho oddelenia
na www stránke a Patch paneli.
3. Na úseku akvizície boli pravidelne spracovávané náhrady stratených a poškodených dokumentov,
neaktuálne publikácie boli preraďované z odborných študovní do skladu, zmeny lokácie a preväzba
dokumentov boli preznačované v prírastkových zoznamoch. Pracovníčky zosúlaďovali a v mnohých
prípadoch opravovali chybné signatúry na dokumentoch.
4. V Slovenskej sporiteľni sme v septembri aktualizovali stálu výstavu zameranú
na propagáciu služieb našej knižnice.
5. Na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici sme realizovali v rámci zápisu študentov do prvého
ročníka prednášku o službách poskytovaných našou knižnicou a možnostiach ich využívania.

4.3

ODDELENIE REFERENČNÝCH SLUŽIEB

Oddelenie referenčných služieb sprostredkováva používateľom prístup
k informačných zdrojom v elektronickej i v klasickej podobe. Zabezpečuje konzultantské,
rešeršné, faktografické, informačné služby a medziknižničné výpožičky, prístup na internet,
skenovanie z dokumentov pre používateľov a podieľa sa na informatickej výchove
používateľov individuálnou formou alebo i formou exkurzii.
V roku 2002 realizovalo okrem pravidelných činností aj
- celoslovenský odborný seminár so zahraničnou účasťou pod názvom Moderné
informačné služby v digitálnych knižniciach – 21.3. 2002, v rámci Týždňa slovenských
knižníc,
- pracovníčky oddelenia pripravili a viedli školenie s názvom Efektívne vyhľadávanie
informácií v rámci interného vzdelávania pracovníkov ŠVK

4.3.1 Úsek konzultantských služieb a MVS
Úsek zabezpečoval konzultantské služby pre používateľov pri objednávaní publikácií
z elektronických aj z klasických katalógov knižnice. Čitateľský katalóg (autorský, názvový
a predmetový ) sa budoval a doplňoval len do roku 2000, preto väčšina používateľov využíva
elektronický online katalóg.
Pracovníčky oddelenia popri individuálnej práci s používateľmi sa sústredili i na kolektívnu
formu organizovanej informatickej výchovy. Uskutočnili 131 exkurzií pre študentov
stredných a vysokých škôl.
V snahe vyjsť v ústrety požiadavkám používateľov vybavili pracovníčky úseku 889
telefonických informácií o knihách , o ich dostupnosti a vypísali i žiadanky na knihy
pre telefonujúcich čitateľov. Mnohí čitatelia si objednávajú knihy i cez online katalóg na
našej webovskej stránke. Tento systém objednávania kníh, ešte nie je automatizovaný.
Na základe záujmu používateľov sa naďalej sa buduje klasický lístkový katalóg noviniek 5484, katalóg máp – 81, overovali sa žiadanky – 2110.
4.3.2 Medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
MVS sa realizuje v prevažnej miere prostredníctvom elektronickej pošty a Internetu.
Využívaná je aj elektronická žiadanka na webovskej stránke ŠVK
Z iných knižníc prišlo na našu knižnicu 2249 požiadaviek, z toho 939 požiadaviek bolo
vybavených kladne, 535 bolo požičaných a 775 požadovaných kníh sme nemali v našom
knižnom fonde .
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Naši používatelia mali 707 požiadaviek na dokumenty z iných knižníc, vybavených bolo 425
požiadaviek, z toho 86 dokumentov zo zahraničia v rámci Medzinárodnej medziknižničnej
výpožičnej služby.
4.3.3 Úsek rešeršných a databázových služieb
Rešeršné služby z CDROM databáz a z iných elektronických informačných zdrojov
prístupných cez internet licencovaných pre knižnicu (EBSCO, Springer Verlag Link)
využilo 2237 používateľov, ktorým bolo poskytnutých 5655 strojových rešerší.
Našich používateľov sústavne vedieme k samostatnej práci pri vyhľadávaní informácií
z elektronických informačných zdrojov, ale aj tak si rešeršné služby vyžadujú prítomnosť
konzultanta i časté konzultácie pri hľadaní relevantných informácií. Predovšetkým pri
rešeršiach k diplomovým či doktorantským prácam je nevyhnutná spolupráca konzultanta,
ktorého úlohou je upozorniť na všetky informačné zdroje knižnice ( lokálne či externé ).
Najväčší záujem o rešeršné služby bol v mesiaci október – 420 používateľov. Výrazne sa
zvýšil záujem o zahraničné článkové plnotextové databázy, predovšetkým EBSCO, ktoré
využilo 189 používateľov. Zvýšil sa záujem o rešerše písomne objednané z iných knižníc .
Bolo vyhotovených 40 rešerší (1506 bibliografickými záznamov).
V rámci služby Jason si používatelia objednávali elektronické kópie článkov z nemeckých
knižníc prostredníctvom Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bolo využitých 30 čísel TAN
a prostredníctvom elektronickej pošty prišlo 28 článkov s 317 stranami.
Zvýšený záujem zo strany našich používateľov bol v mesiacoch máj a jún, kedy bolo služba
Jason bezplatná, bola financovaná z grantových prostriedkov Ministerstva kultúry SR.
Informačné služby internetu využilo 7912 používateľov. Je to menej ako za rok 2001,
kedy internetové služby použilo 10 890 návštevníkov oddelenia. Tento klesajúci počet
používateľov internetu na Oddelení referenčných služieb súvisí z rozšírením prístupu na
internet aj v iných študovniach v rámci knižnice
4.3.4 Stredisko európskych informácií
Zabezpečuje pre používateľov informačné služby o dokumentoch Rady Európy,
pravidelný monitoring informácií o Európskej únii a rade Európy z internetu, formou
prezenčných výpožičiek a prístupu k elektronickým dokumentom dotýkajúcich sa
problematiky európskej integrácie. Knižný fond Strediska európskych informácií sa
pravidelne dopĺňa knižnými darmi z Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave, ale aj
kúpou vhodných knižných titulov.
Veľkú časť príručného fondu Strediska európskych informácií tvoria propagačné materiály,
ktoré sú vo viacerých exemplároch a preto sú aj voľne k dispozícií pre záujemcov.
Vzhľadom na rôznorodosť i aktuálnosť požadovaných informácií približne 60% až 70% informácií
poskytujeme prostredníctvom internetového vyhľadávania.
Stredisko európskych informácií navštívilo 162 zaevidovaných používateľov. Stredisko denne poskytuje
množstvo ústnych informácií a konzultácií.
Pracovník strediska zabezpečuje okrem informačných a konzultantských služieb aj skenovanie a tlač
farebných i čiernobielych kopíí pre potreby používateľov aj knižnice..

4.4

ODDELENIE ABSENČNÝCH SLUŽIEB

Činnosť oddelenia absenčných služieb je zameraná na zabezpečovanie výpožičných služieb pre
používateľov knižnice. Oddelenie je rozdelené na dva úseky.
Požičovňa realizuje centrálnu registráciu používateľov knižnice, absenčné výpožiavanie
dokumentov, prolongovanie výpožičnej lehoty, prijímanie vrátených kníh, rezervovanie dokumentov
a upomínanie nevrátených výpožičiek.
Knižničné sklady zabezpečujú vyhľadávanie kníh pre absenčné požičiavanie, zakladanie vrátených
a nových dokumentov. Zabezpečujú tiež vyhľadávanie dokumentov pre prezenčné požičiavanie
prostredníctvom študovní. Zabezpečujú ochranu dokumentov uložených v knižničných skladoch.
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Požičovňa:
Úlohy vyplývajúce z plánu na rok 2002 boli splnené nasledovne:
- Absenčných výpožičiek bolo realizovaných 117.650, čo je o 2.564 menej ako za rok 2001. Výrazne
nižšie počty výpožičiek v porovnaní s r.2001 boli zaznamenané najmä v mesiacoch február,
marec, jún a júl. Vyšší počet výpožičiek sa realizoval v mesiacoch september, október, november
a december. Postupne sa zvyšoval podiel automatizovane realizovaných výpožičiek, čo možno
dokumentovať výrazným poklesom počtu založených žiadaniek do absenčnej kartotéky. Založených
bolo 4.554 žiadaniek, čo je o 8.415 menej ako v r.2001. Z celkového počtu absenčných výpožičiek
predstavujú klasicky realizované už len 3,9 %. Postupne sa zvyšuje počet e-mailom realizovaných
výpožičiek a predĺžení výpožičnej lehoty. Za rok 2002 ich bolo vyše 400. Na požiadanie niektorých
používateľov sme upomínanie realizovali e-mailom.
- Registráciu a preregistráciou používateľov sme zabezpečovali formou výpisu prihlášky a preukazu
používateľa z údajov uložených v programe VTLS.
- Dôsledne sme kontrolovali všetky potrebné údaje o používateľoch a priebežne ich ukladali do
databázy.
- Nepodarilo sa splniť plán počtu registrovaných používateľov. Za rok 2002 bolo zaregistrovaných
spolu 7.734 používateľov, čo je o 201 menej ako v roku 2001. Z tohto počtu bolo 3.410 nových
používateľov (o 190 viac ako v r.2001) a 4.324 preregistrovaných (o 391 menej ako v r. 2001).
Z uvedeného vyplýva, že knižnica bola úspešnejšia pri získavaní nových používateľov a menej
úspešná pri ich preregistrácii. Od 1.9.2002 nadobudol platnosť nový zákon o ochrane osobných
údajov a knižnica nesmie od používateľov žiadať rodné číslo. Od októbra prebieha proces
vymazávania rodných čísel z prihlášok a databázy používateľov a ich výmena za druhé identifikačné
číslo, ktoré bude slúžiť používateľom v budúcnosti ako osobné prístupové heslo do osobného konta.
- Proces upomínania používateľov za včas nevrátené dokumenty sa realizoval priebežne bez
problémov. Prevažná časť upomienok bola spracúvaná v automatizovanom režime (2.757) a len
malá časť klasicky - ručne (240). Odoslaných bolo aj 658 riaditeľských upomienok (o 158 viac ako
v r.2001), ktoré sa tiež vypisujú priamo zo systému a len minimum je potrebné vypísať klasicky.
Bolo odoslaných 71 predžalobných upomienok (o 13 viac ako v r.2001).
- Realizoval proces rezervovania dokumentov pre používateľov a odosielania oznamov používateľom,
overovanie a riešenie sporných prípadov v procese rezervovania, evidencie neprevzatých
dokumentov. Väčšina z 2.531 prijatých rezervácií bola realizovaná automatizovane. Rezervácií bolo
o 106 viac ako v r.2001, používateľom bolo odoslaných 1.673 oznamov o rezervovaných
dokumentoch (o 36 viac ako v r.2001).
- Pri výpožičnom procese sa vykonávala kontrola vydávaných a vrátených dokumentov z hľadiska ich
fyzického poškodenia. Pri poškodení kníh boli boli používatelia povinní uhradiť poplatky vo výške
20,-, 50,- Sk a cenu väzby.
- Priebežne boli pripravované poškodené dokumenty na opravu v knihárskej dielni. Opravených bolo
665 zväzkov. Toto plnenie je v porovnaní s rokom 2001 nižšie, pretože sa zvýšila kontrola
poškodenia kníh a sprísnili pravidlá pre zaradenie kníh na opravu. Niektoré veľmi opotrebované
knihy boli navrhnuté na vyradenie, čo schvaľovala komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie
fondov ŠVK.
- Protokoly o stratách kníh používateľmi boli pravidelne predkladané akvizičnej komisii a náhrady za
stratené knihy zabezpečované v zmysle jej rozhodnutia. Používatelia stratili 82 dokumentov (o 1 viac
ako v r.2001).
- Poplatky za zápisné, nedodržanie výpožičnej lehoty, upomínanie, poškodenie, straty dokumentov sa
vyberali a odvádzali do pokladne knižnice v zmysle platných interných predpisov.
- Kontrolu starších záznamov a údajov v absenčnej kartotéke – overenie správnosti v evidencii
čitateľov, výpožičiek a knižničných skladoch sme splnili, do konca februára. boli skontrolované
všetky signatúry v absenčnej kartotéke. Problematické staršie záznamy boli vyčlenené z aktuálnych
záznamov a na ich overovaní sa ďalej pokračuje.
4.4.2
Knižničné sklady
Knižničné sklady plnili svoje hlavné úlohy nasledovne:
- Pracovníci skladov zabezpečovali prísun kníh a viazaných periodík pre absenčné a prezenčné
vypožičiavanie a zakladali vrátené a nové knihy a viazané periodiká. Využívali pri tom v plnej miere
prostriedky výpočtovej techniky – v systéme evidovali dokumenty požičané absenčne a dokumenty
na prezenčné požičiavanie označovali ako domáce výpožičky tiež prostredníctvom systému VTLS.
- Denne sa vybavovali požiadavky na výpožičky z odľahčovacieho skladu „Škôlka“. Súčasne sa
realizovali ostatné práce súvisiace s prípravou dokumentov na retrospektívne spracovanie do
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-

-

databázy VTLS, jednotlivé zväzky sa označovali čiarovými kódmi a spracovávali sa záznamy
o exemplároch. Okódovaných 11.299. zv., čím bol plán ( 6.000 zv.) na rok 2002 vysoko prekročený
Realizovali sa nevyhnutné úpravy uloženia knižničného fondu, robili sa úpravy a posuny fondu po
vyradení kníh.
Pravidelne sa preberali knihy a viazané periodiká z oddelenia doplňovania a spracovania fondov do
knižničných skladov. Skladníci prevzali a založili 5.953 nových kníh (o 1.736 menej ako v r.2001)
a 1.595 viazaných periodík (o 1.613 menej ako v r.2001).
V mesiacoch júl-august 2002 bola vykonaná kontrola správnosti uloženia dokumentov podľa
lokačných značiek, niektoré práce sa posunuli až do októbra 2002 a presťahovanie kníh signatúry A
22000 až do decembra 2002.
Priebežne sa vykonávala kontrola knižničných skladov zameraná na včasné zistenie a odstránenie
poškodenia knižničného fondu biologickými škodcami. Zistené hodnoty vlhkosti v sklade Penov dom
sa evidujú. V čase vykurovacej sezóny boli hodnoty vlhkosti v normále, mimo sezóny prudko
stúpajú.

Iné činnosti oddelenia:
- Pravidelne 1x za dva týždne sa realizuje výstavka nových kníh vo fonde ŠVK v priestoroch
požičovne.

4.5

ODDELENIE PREZENČNÝCH SLUŽIEB

K hlavným úlohám oddelenia v hodnotenom období bolo najmä kvalitne, pružne
a kvalifikovane poskytovať služby v jednotlivých študovniach využívaním PC
a elektronických médií, CD ROM, plnotextových elektronických databáz. Informačné fondy
študovní sa doplňovali novými titulmi v súlade s profilom informačného fondu a typmi
dokumentov s prihliadnutím na potreby a požiadavky používateľov. Informačný fond
a služby študovní boli propagované formou informačných skladačiek, aktuálnymi oznamami
na plagátoch. V Študovni elektronických kníh a periodík bol spracovaný manuál pre
používateľov na orientáciu v elektronických databázach. Služby študovní využilo 41.964 osôb
(v r. 2001 45.892), realizovalo sa 221.230 prezenčných výpožičiek (v r. 2001 235.271 zv.) ,
10.782 absenčných výpožičiek ( v r. 2001 12.330 zv.).
Cirkulačnú výpožičnú službu zahraničných periodík využívali 2 kolektívni používatelia,
ktorí si vypožičali 302 čísel periodík zaradených do tejto služby.
4.4.1 Univerzálna študovňa
Pre nové, rekonštruované priestory podkrovia pripravované pre účely veľkej,
modernej študovne 3. tisícročia v hlavnej budove knižnice, bola vypracovaná nová koncepcia
činnosti a poskytovaných služieb. Okrem poskytovania knižno-informačných služieb,
ťažiskovou úlohou bolo dohľadávanie kníh po revízii, ktorá bola vykonaná v roku 2001.
Z celkového počtu 352 chýbajúcich kníh pri revízii, bolo nájdených 43 zväzkov. Do fondu
študovne bolo zaradených 637 zväzkov nových kníh, do katalógu kníh fondu študovne bolo
zaradených 7.538 lístkov. Služby študovne využilo 10.423 používateľov, realizovalo sa
73.126 zv. prezenčných výpožičiek, z toho z voľného výberu 63.795 zv., zo skladu 9.331 zv.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.4.2 Študovňa odborných periodík
Používatelia služieb študovne mali k dispozícii 700 titulov odborných časopisov a tiež
prístup k starším ročníkom viazaných periodík. Študovňu navštívilo 8.489 osôb , prezenčne
sa vypožičalo spolu 67.958 zv. Z voľného výberu sa realizovalo 50.370 zv. prezenčných
výpožičiek, zo skladu bolo sprostredkovaných 17.588 zv. viazaných periodík. Cirkulačnú
výpožičnú službu zahraničných periodík využívali Biotika a Ústav teórie riadenia a robotiky
SAV. V roku 2001 a 2002 sa v študovni realizoval prieskum využívania jednotlivých titulov
periodík používateľmi. Na základe vyhodnotenia informačného prieskumu jednotlivých
titulov časopisov bežného ročníka k najviac využívaným patria časopisy z odboru
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ekonomiky, práva, sociálnej práce, pedagogiky, literatúry a jazykovedy. Podľa výsledkov
analýzy prezenčných výpožičiek viazaných periodík k najžiadanejším patrili periodiká
z pedagogiky, literatúry, jazykovedy a práva. Do databázy VTLS boli spracované záznamy
o 7.131 exemplároch viazaných periodík.
4.4.3 Študovňa elektronických periodík a kníh
Študovňa bola sprístupnená v septembri 2001 a rozsah poskytovaných služieb má
pozitívny ohlas medzi jej návštevníkmi. Služby študovne, online katalóg knižnice, prístup do
elektronických databáz voľne prístupných na internete, plnotextovú databázu článkov cez
konzorcionálne pripojenie služby LINK Springer Verlag, CD ROM prílohy kníh a periodík
z fondu knižnice využilo 555 používateľov, 158 používateľov využilo službu prepis textu,
jeho tlač alebo kopírovanie na disketu, spolu služby študovne využilo 713 osôb
4.4.4 Multimediálna študovňa
V systéme študovní knižnice, patrí multimediálna študovňa k novým (sprístupnená
v marci 2001). Je vybavená 6 PC s prístupom na internet, do online katalógu knižnice, do
plnotextovej databázy článkov vydavateľstva Springer Verlag a CD ROM databáz,
encyklopédií a jazykových slovníkov, audio a video kaziet jazykových kurzov z fondu
knižnice a Nemeckej študovne. Kvalitným a kvalifikovaným prístupom konzultantky pri
poskytovaní informácií a konzultácií a sprístupňovaní elektronických informačných zdrojov,
získala si študovňa stálych návštevníkov a používateľov. Služby študovne využilo 3.703 osôb.
Z CD ROM databáz k najvyužívanejším patrí Lingua Lexicon , Dějiny evropských civilizací,
Kdo byl kdo v našich dějinách, Panovníci českých zemí, Ottova encyklopedie.
4.4.5 Čitáreň periodík
Návštevníci čitárne majú k dispozícii vyše 400 titulov novín, časopisov
spoločenských, kultúrnych, zo športu, pre ženy, inzertných a reklamných. Služby čitárne
využilo 6.940 osôb, prezenčne bolo vypožičaných 47.212 čísel novín a časopisov. Priebežne
boli kompletované periodiká za predchádzajúci rok a odovzdané oddeleniu doplňovania
a spracovania fondov na zviazanie. Konzultantka pracovala aj na označovaní viazaných
exemplárov periodík čiarovými kódmi a spracovávala záznamy o exemplároch do databázy
VTLS v počte 6.518 zv.
4.4.6 Študovňa hudobnín a audiovizuálnych dokumentov
Činnosť študovne sa zintenzívnila najmä v druhom polroku, keď na miesto
konzultantky bola prijatá absolventka Katedry hudby FHV UMB v BB. Kultúrno-výchovné
podujatia boli organizované v spolupráci s Konzervatóriom J. L. Bellu, Katedrou hudby FHV
UMB, s Akadémiou umení v Banskej Bystrici. Boli uskutočnené seminárne cvičenia a hodiny
dirigovania, intermediálny seminár a prednášky. Študovňu navštívilo 5.243 osôb, prezenčne
sa vypožičalo 9.865 zv. , absenčne sa vypožičalo 3.762 zv. hudobnín.
4.4.7 Nemecká študovňa
Sprístupňovala informačné fondy, poskytovala služby a organizovala kultúnovzdelávacie podujatia. V r. 2002 bolo evidovaných 450 stálych používateľov, študovňu
navštívilo 3.690 osôb, prezenčne sa vypožičalo 13.800 zv, absenčne bolo vypožičaných
7.020 zv. Goetheho inštitút Inter Nationes poskytol na činnosť študovne 5.200 EUR, o 50%
menej ako v predchádzajúcom roku. Do fondu bolo získaných 55 nových titulov kníh, do
študovne dochádzalo 33 titulov nemeckých časopisov. Na nákup snímača čiarového kódu
bolo použitých 12.935.- Sk. Fond kníh študovne bol uložený do databázy VTLS na
bibliografickej úrovni v počte 1.500 záznamov, na exemplárovej úrovni v počte 2.650 kn.j.
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V septembri bolo zriadené na základe zmluvy medzi knižnicou a Goetheho inštitútom
Inter Nationes v Mníchove Regionálne vzdelávacie centrum (RVC) pre nemecký jazyk
a kultúru, ktoré finančne podporuje Nadácia Roberta Boscha. Od 2. 9. 2002 činnosť vykonáva
nemecká lektorka Gabriele Bauer. Na organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre
širokú verejnosť, pre návštevníkov a používateľov služieb Nemeckej študovne má centrum
k dispozícii priestory knižnice a informačný fond Nemeckej študovne.
4.4.8 Študovňa špeciálnych technických a legislatívnych dokumentov
Okrem poskytovania informácií a konzultácií, sprístupňovaní špeciálnych technických
a legislatívnych dokumentov, ťažiskovou úlohou bolo súbežné a retrospektívne spracovanie
slovenských technických noriem a patentov. Do databázy VTLS bolo uložených 2005
bibliografických záznamov slovenských technických noriem. Na základe dohody so SNK
v Martine participuje knižnica na tvorbe registrujúcej SNB bibliografickým popisom
slovenských patentových spisov s vročením od roku 1993 a ich odovzdávaním do súborného
katalógu. SNK bolo odovzdaných 12 bibliografických záznamov v elektronickej forme, zatiaľ
nie je vyriešená konverzia záznamov do systému Aleph v Slovenskej národnej knižnici. Do
databázy ŠVKBB bolo uložených 353 bibliografických záznamov slovenských patentových
spisov.
Do fondu bolo zaradených 632 kn. j. nových STN v hodnote 110.876.- Sk, 1.120 kn. j.
slovenských patentov, v hodnote 11.200.- Sk. Slovenské technické normy knižnica
doplňovala formou kúpy, slovenské patentové spisy získala formou povinného výtlačku
a daru od Úradu priemyselného vlastníctva SR. Služby študovne využilo 2.313 osôb,
prezenčne sa vypožičalo 9.269 zv. dokumentov. CD ROM databázu ASPI využilo 361
používateľov. Poskytnutých bolo 349 informácií. Od mája poskytuje MK SR zdarma CD
ROM databázu JASPI.
V priebehu roka bola vykonaná revízia fondu noriem a slovenských patentových spisov.
4.6

ODDELENIE BIBLIOGRAFIE

Oddelenie bibliografie plnilo svoje poslanie a napĺňalo strednodobý výhľad predovšetkým
v spolupráci s Národným bibliografickým ústavom SNK a s inými celoslovenskými i regionálnymi
inštitúciami.
Oddelenie bibliografie plní úlohy vyplývajúce z participácie ŠVK Banská Bystrica v oblasti
súbežnej a retrospektívnej Slovenskej národnej bibliografie.

Oddelenie zabezpečovalo aj úlohy v oblasti regionálnej bibliografickej činnosti, ktorá
je obsahovo zameraná na mesto Banskej Bystrice. Jej cieľom je prezentácia bohatej
historickej a kultúrnej minulosti mesta a osobností mesta, ktoré sa významne podieľali na
politickom, ekonomickom, spoločenskom a kultúrnom rozvoji. Budovaná bibliografická
databáza mesta Banská Bystrica plní významnú úlohu pri získavaní množstva informácií
o meste.
Oddelenie pomáhalo pri plnení úloh a funkcií univerzálnej vedeckej knižnice ako celku. Plnilo aj
úlohy v oblasti sprístupňovania dokumentov v Bibliografickej študovni, Študovni historických
knižničných fondov, v Geologickej študovni a Knihovníckej študovni.
4.6.1 Úlohy celoslovenského charakteru
V rámci súbežnej slovenskej národnej bibliografie:
- spolupracovalo pri budovaní národného bibliografického systému. Excerpovalo vybrané tituly
odborných periodík z vednoodborových oblastí architektúra, urbanizmus a ekológia pre
automatizovaný systém súbežnej SNB - séria články
- ako špecializované bibliografické vednoodborové koordinačné pracovisko pre národný odboj a SNP
na Slovensku plnilo úlohy v súlade so závermi a uzneseniami Koordinačnej rady pre bibliografiu na
Slovensku. Koordinovalo budovanie klasických a elektronických databáz, spracovávalo vyhodnotenia
plánovanej bibliografickej činnosti, usmerňovalo bibliografickú činnosť, sledovalo a hodnotilo rozvoj
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bibliografickej produkcie a dbalo na odstraňovanie duplicít a multiplicít v danej bibliografickej
špecializácii na Slovensku.
Podstata kooperácie spočívala v exerpovaní vybraných článkov a zborníkov z vednoodborových
oblastí. Záznamy boli bibliograficky a elektronicky spracované vo formáte USMARC, v systéme VTLS a
v pravidelných intervaloch elektronicky zasielané do SNK pre automatizovaný systém súbežnej SNB séria články.
Problémy spolupráce, tvorba autorít a konverzie bibliografických záznamov z formátu
USMARC do formátu UNIMARC boli konzultované na poradách v SNK.
Komplex spracovania a výmeny bibliografických záznamov pre SNB sa uskutočňoval na
zásadách celosvetovo akceptovaného programu univerzálnej bibliografickej registrácie na strojom
čitateľných médiách, t. j. v medzinárodne uplatňovanom výmennom formáte USMARC, v elektronickej
forme a s uplatnením medzinárodných štandardov ISBD, AACR2 a pokynov zodpovedných pracovníkov
SNK.
BGO ŠVK kooperovalo aj na budovaní celoslovenskej bázy dát z odboru Pedagogika

na základe dvojstrannej dohody o spolupráci s Ústavom informácií a prognóz školstva
Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave. Spolupráca spočívala v pravidelnom
excerpovaní vybraných odborných periodík, ich bibliografickom a elektronickom spracovaní
a zasielaní do celoslovenskej databázy.
Spracovanie a výmena bibliografických záznamov pre pedagogickú databázu sa
uskutočňovala vo výmennom formáte IKIS a v systéme ISIS.
V rámci retrospektívnej Slovenskej národnej bibliografie sa realizovalo plnenie čiastkových úloh
v rámci celoslovenského programu na zabezpečenie dôslednej pasportizácie historických knižných fondov,
zmapovanie výskyt a stav historických knižníc na Slovensku, ako aj činnosti spojené s ústrednou
evidenciou historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov a výskum dejín
knižníc a knižnej kultúry na Slovensku.
V rámci plnenia čiastkovej výskumnej úlohy Bibliografia tlačí vydaných na
Slovensku v 18. a 19. storočí sa v roku 2002 uskutočnila retrokonverzia lístkovej databázy Slovacikálne
tlače 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica do elektronickej formy v systéme VTLS vo formáte
USMARC
- Pokračoval výskum knižnej kultúry na území mesta Banská Bystrica, v rámci

ktorého sme zorganizovali celoslovenský odborný seminár na tému Dejiny školských knižníc
na Slovensku, na ktorom sme prezentovali výsledky výskumu historických školských knižníc
na území mesta Banská Bystrica.
Oddelenie je poverené aj správou a evidenciou historických knižničných dokumentov a fondov ŠVK
Banská Bystrica.
Celková koncepcia vychádza z predstavy budovať komplexné pracovisko pre historické knižničné
fondy (HKF) v knižnici, ktoré zabezpečuje evidenciu, ochranu, výskum, bibliografické a elektronické
spracovanie historických knižničných fondov knižnice.
K hlavným úlohám v roku 2002 patrili aktivity súvisiace s ochranou, výskumom,
bibliografickým a elektronickým spracovaním
- Seminárnej knižnice Rímskokatolíckeho biskupského úradu v Banskej Bystrici, ktorú má
knižnica v správe
- Historického fondu vo vlastníctve knižnice.
Oddelenie preberalo získane dokumenty historického fondu z oddelenia doplňovania
a spracovanie fondov, odborne ich spracovávalo a poskytovalo používateľom v rámci knižničnoinformačných služieb, predkladalo návrhy na reštaurovanie vybraných titulov. Pre oblasť správy HKF
pôsobilo ako odborné, metodické, konzultačné a koordinačné pracovisko knižnice. Zastupovalo knižnicu
v Komisii pre historické knižničné fondy SSK (PhDr. Darina Šovčíková).
-

V roku 2002 boli spracované:
-

-

Zásady ochrany historických knižničných dokumentov ŠVK v Banskej Bystrici, ktoré stanovujú
spôsob budovania a ochrany historických knižničných tlačí a upravujú práva a povinnosti
pracovníkov a knižnice ako majiteľa a správcu HKF. Zásady boli spracované v súlade so Zákonom o
knižniciach č. 183 z 12. mája 2000.
Projekt na získanie grantu pre Nadáciu Otvorenej spoločnosti pod názvom Záchrana tlačí 16.
storočia Seminárnej knižnice Rímskokatolíckeho biskupského úradu v Banskej Bystrici.
Prostredníctvom neho tak knižnica získala príspevok 30.000 Sk na zreštaurovanie vzácnej tlače zo 16.
storočia.
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4.6.2 Úlohy regionálneho charakteru

Oddelenie aj v roku 2002 plnilo úlohu dokumentácie a výskumu regionálnej histórie
Banskej Bystrice. Podieľalo sa na budovaní pramennej a informačnej bázy, z ktorej možno
čerpať podklady na výskumnú, edičnú a informačnú činnosť. Medzi prioritné úlohy OBG v
roku 2002 patrili:
-

databáza mesta Banská Bystrica - retrokonverzia lístkovej formy. Koncepčná a metodická
starostlivosť o údržbu databázy, rozvoj a implementáciu bibliografických štandardov najmä o AACR
2, ISBD, UNIMARC a selekčných jazykov vrátane MDT;

-

Biografický slovník osobností mesta Banská Bystrica, ktorý sa skladal z dvoch častí
a/ Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001
b/ Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice (1200-2002)

V roku 2002 sa zástupca oddelenia zúčastnil aj s odborným príspevkom na vedeckom seminári
organizovanom Slovenským biografickým ústavom SNK v Martine o problematike tvorby biografických
slovníkov.
4.6.3 Informačná, rešeršná, výpožičná, lektorská činnosť
Vo svojej informačnej činnosti sa aj v roku 2002 oddelenie zameriavalo na poskytovanie
primárnych a sekundárnych bibliografických a faktografických informácií, poradenských a
konzultačných služieb v Bibliografickej študovni, Knihovníckej študovni, Geologickej študovni a Študovni
historických knižničných fondov.
Organizačné práce v študovniach:
a/ revízia fondu Bibliografickej študovne
b/ zakladanie fondu Bibliografickej študovne
c/ presuny fondu v študovni HKF v dôsledku havárie regálov
cca 4000 k.j.
d/ zakladanie fondu v študovni HKF
cca 4000 k.j.
Ťažiskovými úlohami v roku 2002 bolo poskytovanie výpožičných služieb čitateľom a
používateľom ŠVK (výpožičné, konzultačné, rešeršné, lektorské).
Pracovníci BGO sa podieľali na akciách Týždňa slovenských knižníc, vrátane prípravy
prezentácie našich služieb pozvaným účastníkom. V roku 2002 bola požiadavka na spracovanie 1 klasickej
rešerše na tému: Dejiny výtvarného umenia .
Študovňu HKF navštívili v r. 2002 2 exkurzie s počtom návštevníkov 30.
4.6.4 Dokumentačná činnosť
Oddelenie v roku 2002 pokračovalo v budovaní databáz, budovaní katalógov a kartoték a v
excerpovaní bibliografických záznamov
a/ elektronické databázy:
- Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica
- Seminárna knižnica Rímskokatolíckeho biskupského úradu v Banskej Bystrici
- Banská Bystrica v tlači
b/ katalógy
- Katalóg fondu Bibliografickej študovne
- Katalóg Geologickej študovne
- Katalóg Knihovníckej študovne
- Biografická kartotéka
c/ excerpovanie do edičných titulov:
- Hana Ponická
- Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice

4.7

LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM

Prieskum, akvizícia
Prieskum sa uskutočňoval v súvislosti s akvizičnými zámermi, plnením výskumných úloh, v súvislosti s
prezentačnou činnosťou a plánom dokumentácie súčasného hudobného života v regióne Banská Bystrica,
v Brezne, Hornej Lehote, Podkoniciach, Tajove, vo Zvolene, v Detve, Bratislave, Liptovskom Mikuláši a v
Hrušove. Akvizícia bola zameraná na doplnenie fondov osobností, inštitúcií, telies, spolkov a akcií v
oblasti hudby a literatúry minulosti a súčasnosti s osobitným zreteľom na osobnosti V. Didiho, J. Iršaia,
J. L. Bellu, B. Hronca, Š. Jurovského, T. Andrašovana, V. Figuša-Bystrého, I. Bázlika, J. Cikkera, Z.
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Mikulu, J. Móryho, P. Tonkoviča, J. Balčíka, V. Tátoša, S. Chalupku, A. Sládkoviča, H. Gregorovej, Š.
Konkola, A. Pavelkovej, F. Švantnera, P. Holku, J. Čertíka, J. Urbana, K. Jarunkovej, L. Ťažkého, Ľ.
Ondrejova, J. G. Tajovského, H. Gregorovej, D. Gregorovej–Prášilovej, H. Ponickej, Z. Solivajsovej, L.
Balleka, P. Kováčika, osobnosti populárnej a rockovej hudby v Banskej Bystrici, na niektoré osobnosti
bábkového umenia (Dušovci, Zarembovci, Šmihlovci), ďalej na doplnenie fondov školských, vedeckých,
kultúrnych i divadelných inštitúcií v Banskej Bystrici a vo Zvolene, na doplnenie fondov spolkov, telies,
festivalov populárnej hudby, zborového spevu, festivalov a súťaží v oblasti folklóru. Fond výrobcov ľud.
hud. nástrojov bol doplnený o fotografie výrobcov L. Duraja a M. Fiľa, husle s vinetou Vajda András,
Szarvas, rok 1907 a o fujary a iné nástroje od výrobcov Milana Katreniaka, Tibora Koblíčka, Alexandra
Králika, Dušana Holíka, Drahomíra Daloša, Michala Fiľu, Jozefa Hanesa a Romana Bienika. Fonotéka
bola doplnená o nové CD banskobystrickej rockovej formácie Maria Chuana, o dvoj-CD opery
Vzkriesenie od J. Cikkera, ako aj o CD a magnetofónové kazety s tvorbou Braňa Hronca, o CD Ch. W.
Gluck: Orfeus a Euridika v interpretácii študentov banskobystrického Konzervatória J. L. Bellu.
Knižničný fond bol doplnený o novinky autorov spätých s regiónom Banskej Bystrice. Plán akvizície bol
500 jd, plnenie: 461 jd / 482 ks.

Výskum, metodická činnosť
-

-

-

Odborní pracovníci LHM pracovali na jednej grantovej a 7 ústavných výskumných úlohách:
Teoretické a filozofické východiská duchovnej hudby (Vedúca projektu: PhDr. Jana Lengová, CSc.,
registračné číslo projektu: 2/6069/99, komisia VEGA pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu,
riešiteľka za LHM: PhDr. Marianna Bárdiová),
Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku (úloha trvalá, riešiteľ Miloslav Šípka),
Krátky slovník folklorizmu okresu Banská Bystrica v XX. storočí (2000-2003, riešiteľ Miloslav Šípka),
Tradície rockovej hudby v Banskej Bystrici - osobnosti rocku (1999 – 2003, riešiteľ Mgr. Igor Fudra),
Hudobná kultúra Banskej Bystrice od 16. storočia - výskum v súvislosti s monografiou mesta Banská
Bystrica (1999–2004,riešiteľka PhDr. M.Bárdiová),
Literárna kultúra Banskej Bystrice od 19. storočia - výskum zachovaných prameňov v maďarskom
jazyku v súvislosti s monografiou mesta Banská Bystrica ( 1999 – 2004, riešiteľka Mgr. Zlata
Troligová),
Problém emancipácie v korešpondencii J.G.Tajovského a Hany Gregorovej (2000-2004, riešiteľka Mgr.
Zlata Troligová),
Tradície bábkarstva na strednom Slovensku (2000-2005, riešiteľka úlohy Mgr. Soňa Žabková, PhD.).
V súvislosti s úlohami odborní pracovníci preštudovali spolu cca 10 480 strán rôznych odborných
materiálov. Spracovali scenáre na 5 podujatí a koncepčne pripravili ďalšie, spracovali príspevky do
médií, 2 zv. sprievodcu po dvoch expozíciách LHM, 1 zborník referátov (V. Figuš-Bystrý), 2 bibliofílie
(F. Švanter a Š. Jurovský, B. Hronec), lektorské posudky na dve publikácie. Edičné tituly graficky
spracoval V. Červený.
Referáty, príspevky, moderovanie na konferenciách, štúdie a príspevky v odbornej a vedeckej tlači:
- M. Bárdiová:
Banská Bystrica a osobnosti hudby. In: In: Bitušíková, A.- Darulová, J.:
Historicko – etnologické štúdie II. 2001. UMB, Banská Bystrica, s.119 – 130.
ISBN 80-8055-551-6.
- M. Bárdiová:
Ján Cikker v prostredí hudobnej kultúry Banskej Bystrice. In: Chalupka,
Ľubomír, ed. : K pocte Jána Cikkera. Zborník z muzikologickej konferencie
v rámci BHS. 2002. Bratislava, Stimul, s. 37- 50. ISBN: 80-88982-65-0.
- M. Bárdiová, ed.: Viliam Figuš-Bystrý. 1875-1937. Zborník referátov. 2002. ŠVK – LHM, Banská
Bystrica. ISBN 80-85169-58-4.
- M. Bárdiová, ed.: Múzeum – domov múz. Sprievodca po expozícii. (Autori: M. Bárdiová, I. Fudra,
Z. Troligová, S. Žabková). 2002. ŠVK – LHM, Banská Bystrica. 94 s., nákl. 460
ks. ISBN 80-85169-64-9.
- M. Bárdiová, ed.: Ľudové hudobné nástroje. Sprievodca po expozícii.(Autor textov M. Šípka). 2002.
ŠVK - Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica. 24 s., nákl 300 ks. ISBN
80-85169-65-7.
- I. Fudra:
Osobnosti rockovej hudby v Banskej Bystrici. In: Bitušíková, A.- Darulová, J.:
Historicko – etnologické štúdie II. 2001. UMB, Banská Bystrica, s.158 –161.
ISBN 80-8055-551-6.
- I. Fudra:
Zborová tvorba Šimona Jurovského. Referát prednesený na Medzinárodnom
sympóziu o zborovom speve Cantus Choralis Slovaca 2002 3.-5.10.2002.
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- M. Šípka:
- Z. Troligová:
- S. Žabková:
- S. Žabková:
- S. Žabková:

- S. Žabková, ed.:

Cesta Viliama Figuscha k ľudovej piesni. In: Viliam Figuš Bystrý 1875-1937.
Zborník referátov. 2002. ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica,
s. 15-23. ISBN 80-85169-58-4.
Klára Jarunková v zbierkovom fonde ŠVK –LHM. Referát prednesený na
konferncii o živote a tvorbe spisovateľky v Brezne 28.5.2002.
Významné osobnosti v dejinách bábkarstva v Banskej Bystrici. In: Bitušíková,
A.- Darulová, J.: Historicko – etnologické štúdie II. 2001. UMB, Banská
Bystrica, s.168 – 175. ISBN 80-8055-551-6.
Tradície bábkarstva na Slovensku „Bábkarský salón v Literárnom a hudobnom
múzeu v Banskej Bystrici“ . In: Pamiatky a múzeá, r. 2002, č.2, s. 60-64.
Aktivity ŠVK-Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici zamerané na
zdravotne postihnutých občanov. Referát prednesený na odbornom seminári
Sprístupňovanie výstav a expozícií múzeí občanom so zdravotným postihnutím,
ktorý sa uskutočnil dňa 11. septembra 2002 na pôde Slovenského národného
múzea; z uvedeného seminára publikovala aj hodnotiaci článok v čas. Múzeum,
r. 48, č. 4/2002, s. 26-27.
Knižničné noviny, roč. III, č. 4/2002.. Občasník ŠVK v Banskej Bystrici.

Odborné konzultácie, bádatelia, metodická práca:
M. Bárdiová a I. Fudra realizovali v LHM dňa 6.3 2002 so študentami Katedry ekomuzeológie UMB
a s Doc. Z. Stránským seminár na tému Muzealizácia umenia. Mgr. Z. Troligová poskytla metodickú
pomoc STV v Bratislave pri príprave dokumentu o spisovateľovi P. Karvašovi a spolupracovala na
príprave výstavy a vedeckej konferencie venovaných K. Jarunkovej v Brezne (OÚ, odbor školstva
a kultúry, Bibiana Bratislava). V spolupráci s Metodickým centrom v B. Bystrici sa v expozícii
Múzeum – domov múz dňa 11.11. uskutočnil metodický deň pre učiteľov ZŠ s prednáškami 2 odb.
pracovníkov múzea. Odborní pracovníci LHM poskytli v roku 2002 bádateľom konzultácie
a výpožičky zbierkových predmetov a študijných materiálov 330 x, pričom na prezenčné štúdium
poskytli 1847 ks zbierkových predmetov a na výstavy iným inštitúciám zapožičali 177 ks zbierok.

Medzinárodná spolupráca
V januári sa z Maďarska vrátila putovná výstava Ján Cikker, skladateľ a človek, ktorá bola
v spolupráci so Slovenským inštitútom v Budapešti inštalovaná v sídle inštitútu, v Tótkomlóši
a Békešskej Čabe.
V dňoch 18.-19.6.2002 múzeum navštívila dcéra J. G. Tajovského a Hany Gregorovej pani Dagmar
Prášilová–Gregorová so synom Tomom (žije v Prahe), ktorí finančne prispeli na rekonštrukciu
rodného domu JGT v Tajove.
31.7.2002 usporiadalo LHM v spolupráci s manželmi Dušovcami už po 2-x bábkové predstavenie Dr.
Olafa Berstengela z Drážďan Snehulienka a sedem trpaslíkov.
Počas letnej sezóny expozície múzea navštívili hostia zo Španielska, s ktorými pracovníci nadviazali
dlhodobý pracovný kontakt. Juan Carlos Moreno z Barcelony je majiteľom vydavateľstva Amadeus
a vydavateľom rovnomenného hudobného časopisu.
Dlhodobé pracovné vzťahy sa upevňovali a rozvíjali aj v roku 2002: 2.7. navštívil múzeum bývalý
kolega M. Paulík, ktorý od roku 1991 žije v Johannesburgu a pracuje ako konzervátor
v Museumafrica. Do zbierkového fondu LHM daroval dva tradičné africké hudobné nástroje. 25.7.
bol v LHM baskobystrický rodák žijúci vo Švajčiarsku, skladateľ a huslista Imrich Cotteli, ktorý
v zbierkovom fonde múzea buduje notový fond svojich skladieb. 24.9.navštívili LHM Lívia
Kammelová, dcéra skladateľa Jána Móryho z Nemecka (Haagen) a Dr. Lochar, zástupca
vydavateľstva Bärenreiter Kassel, pobočka Praha, ktorí študovali hudobný fond J. Móryho, pretože
plánujú nové vydanie niektorých jeho hudobných diel. Kópiu cyklu piesní Tagore Album, ktorý sa
v celosti nachádza len v LHM, múzeum zaslalo vydavateľstvu Ries@Erler do Berlína, ktoré ho
plánuje opätovne vydať. Výber z piesní pre spev a klavír múzeum poskytlo p. Lívii Kammelovej,
ktorá ich uplatnila na koncerte Karpatskonemeckého spolku v Stuttgarte v decembri 2002. Počas
roka múzeum viackrát navštívila p. Milena Cesnaková-Michalcová žijúca v Prahe, ktorá sa
profesionálne zaoberá históriou hudobného divadla v Banskej Bystrici.
M. Bárdiová pre vydavateľstvo Bärenreiter Kassel do encyklopédie Musik Geschichte und Gegenwart
spracovala heslo o skladateľovi Šimonovi Jurovskom.
Zbierkový fond LHM viackrát boli študovať bádatelia zo zahraničia: Doc. M. Písková, Slezská
univerzita Opava (J. Vlček, D. Tatarka a literárni tvorcovia súčasnosti), J. Sklenářová, Opava (Ján
Števček), študenti z Poľska a Maďarska (literárne a hudobné pamiatky regiónu), Tomoko Asahina,
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Japonsko (klavírna tvorba), A. Schirlbauer, Rakúsko (Mikuláš Zmeškal, Ľ Grossmann), Prof. Irving
Godt, Indiana University of Pennsylvania - Department of Music, USA (skladateľka Marianne
Martines a hudba františkánov na Slovensku). Prostredníctvom LHM sa pre Prof. I. Godta podarilo
na Slovensku nájsť dosiaľ neznámu sakrálnu skladbu M. Martinesovej.
Publikačná činnosť pracovníkov LHM v r. 2002
Monografie ................................................................. 02
Zborníky ..................................................................... 01
Štúdie, referáty .......................................................... 07
Recenzie ...................................................................... 14
Články v odbor. tlači......................................40
Články v popular. tlači .............................................. 36
spolu: ......................................................................... 100
Príspevky (vlastné)
v rozhlase .................................................................... 09
v televízii ..................................................................... 04
Propagácia múzea (vlastné príspevky)
v tlači........................................................................... 78
v rozhlase .................................................................... 07
v televízii ..................................................................... 04
Propagácia múzea (príspevky cudzích autorov)
v tlači........................................................................... 98
v rozhlase .................................................................... 35
v televízii ..................................................................... 01

Správa, evidencia a ochrana zbierok
Všetky novozískané zbierky boli zapísané v Akvizičnej (registračnej) knihe. Odborní pracovníci ich
odborne ošetrili a predložili na rokovania Komisie pre tvorbu zbierok (KTZ), ktorá zasadala 6 x, celkom
bolo za r. 2002 predložených a schválených 461 jd/ 482 ks zbierkových predmetov na zaradenie do
zbierkového fondu LHM.
Zasadnutí Kategorizačnej komisie (KTK) sa uskutočnilo 10-x a celkovo bolo skategorizovaných 1539
jd / 1564 ks zbierkových predmetov.

Akvizícia zbierok za rok 2002
Odbor

prír. č.

jd.

Ks

Hudba

203

203

223

Literatúra

165

165

166

Knižnica-liter. zbierky

33

33

33

Knižnica-hud. zbierky

60

60

60

Súčet

461

461

482

Akvizícia za rok 2002 podľa spôsobu nadobudnutia zbierok
Kúpa

Vlast. čin.

Dar

Cena

pr.č.

jd.

Ks

pr.č.

jd.

Ks

pr.č.

jd.

Ks

u zbierok kúpou

Hudba

27

27

28

117

117

117

119

119

138

75. 128, 20 Sk

Literatúra

39

39

39

17

17

18

142

142

142

14. 999, 80 Sk

Súčet

66

66

67

134

134

135

261

261

280

90. 128 Sk
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Druhostupňová evidencia zbierok
V r. 2002 bolo druhostupňovo spracovaných 1112 jd /1264 ks zbierkových predmetov
(plán na rok 2002: 1000 jd), na čom sa podieľali odborní pracovníci SVÚ (I. Fudra, Z.
Troligová, M. Šípka, A. Genserková). Výtvarné zbierky priebežne spracováva S. Žabková,
od 2.polroka na PC v programe ISIS. Celkovo má LHM v tomto programe spracovaných 809
zbierok výtvarnej povahy LHM. M. Tomaščíková knižničným spôsobom za r. 2002
spracovala 203 kníh.
Ochrana zbierok a dokumentácia
Novozískané zbierky boli uložené v depozitári a v knižnici, priebežne sa im prideľovali signatúry.
Polročne sa v priestoroch uskutočnili sanitárne dni. Konzervátor V. Červený celkom konzervoval 81
predmetov (plán 150). Zabezpečoval aj fotodokumentáciu zbierok, vyhotovil 181 ng/420 poz. zbierkových
predmetov a 218 naskenoval. V súvislosti s delimitáciou ŠVK–LHM pod zriaďovateľskú pôsobnosť
Ministerstva kultúry SR sa v dňoch 25.1- 28.3. 2002 uskutočnila inventarizácia zbierkového fondu LHM,
ako aj zbierok deponovaných v pamätných izbách LHM. V súvislosti s dokumentáciou súčasnosti,
podujatiami a výstavami múzea vyhotovil V. Červený 516 ng / 673 poz. a zaevidoval 378 ng
z predchádzajúcich rokov. Podľa Plánu dokumentácie súčasného literárneho a hudobného života na
strednom Slovensku pokračovali odb. pracovníci v dokumentácii tvorivých osobností, umeleckých telies a
inštitúcií, súborov a podujatí. S. Žabková zdokumentovala 17 nových podujatí. M. Redlingerová
v spolupráci s A. Genserkovou natočila videozáznamy z vlastných a cudzích kultúrnych podujatí - 56 x v
trvaní 128 hod. Videokopírovanie realizovala 71 x v trvaní 152,5 hod., audiodokumentáciu uskutočnila 8x
v trvaní 7,5 hod.

-

-

-

-

Prezentačná činnosť. Expozície
Expozícia J. G. Tajovského a Hany Gregorovej v Tajove
Prevádzka, drobné opravy, údržba a propagácia expozícií boli priebežne zabezpečené. V jesenných
mesiacoch pokračovali rekonštrukčné práce v PD JGT (výmena poškodených zrubov, úprava okolia
expozície, ktoré zabezpečila obec Tajov). V mesiaci november bola uskutočnená revízia všetkých kníh
v PD JGT.
Expozícia Jozefa Murgaša v Tajove
Prevádzka a propagácia expozície bola priebežne zabezpečovaná. V mesiaci marec uskutočnili Mgr.
M. Lásková a Mgr. I. Fudra inventarizáciu zbierkových predmetov v expozícii.
Expozícia Pavla Tonkoviča v Podkoniciach
Expozíciu sa podarilo zviditeľniť najmä výstavou „Pavol Tonkovič-95. výročie narodenia“, ktorú v
mesiaci február pripravili Mgr. I. Fudra a V. Červený.
Expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
Expozícia Múzeum – domov múz
Prevádzka, lektorovanie a propagácia expozícií boli priebežne zabezpečené. V záujme zvýšenia
návštevnosti expozície bola realizovaná propagácia expozícií osobnými návštevami škôl a
konzultáciami s pedagógmi, čo sa pozitívne prejavilo v návštevnosti najmä v mesiacoch máj-jún, ale i
záujmom zo strany škôl o rôzne špecializované vyučovacie hodiny. K obidvom expozíciám boli vydaní
sprievodcovia.

Návštevnosť v expozíciách za rok 2002
Poradie
1.

2.

3.
4.

Druh:
Expozície v
Tajove- PD JGT
a PI J. Murgaša
PI Pavla
Tonkoviča v
Podkoniciach
Múzeum –
domov múz
Ľudové
hudobné
nástroje na

Škol.
výpravy
7300

Iné výpravy

Jednotlivci

Cudzinci

SPOLU

376

232

87

7995

50

30

10

10

100

2500

1120

900

80

4600

800

200

170

70

1240
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SPOLU:

Slovensku
-

10 650

1726

1312

247

13 935

Výstavy
-

-

Pavol Tonkovič (95. výročie narodenia)
Mgr. I. Fudra – scenár, výtvarno-grafické riešenie V. Červený. Átrium ŠVK od 7.2.- 4.3. 2002.
Výstavu si pozrelo cca 6000 ľudí.
Terézia Vansová (145. výr. narodenia a 60. výr. úmrtia)

Mgr Z. Troligová – scenár, výtvarno-grafické riešenie V. Červený. Átrium ŠVK od 9.10.
21.10. 2002.Výstavu si pozrelo cca 4000 ľudí.
-

-

Ján Cikker (1911 – 1989), skladateľ a človek
V mesiaci január sa uvedená výstava vrátila zo zahraničia. Od 15. 6. 2001 bola inštalovaná v troch
maďarských mestách (Budapešť, Tótkomlóš, Békešská Čaba).
Výstavy LHM v spolupráci s inými inštitúciami
Ex Musicis Banská Bystrica - výstava pripravená v spolupráci s Fakultou múzických umení AU BB,
inštalovaná v Galérii Akadémie umení v Banskej Bystrici od 6.6.-14. 6. 2002 v rámci medzinárodného
cimbalového festivalu; návštevnosť cca 180 ľudí.

Poradie
1.
2.
3.
SPOLU:

Návštevnosť na výstavách za rok 2002
Škol.
Iné výpravy Jednotlivci
Výpravy
Pavol Tonkovič- 95.
230
500
5220
výr. nar.
Ex musicis Banská
150
Bystrica
Terézia Vansová
2000
1000
900
2230
1500
6270
Druh:

Cudzinci

SPOLU

50

6000

130

280

100
280

4000
10 280

Popularizačná prezentácia
-

Špecializované vyučovacie hodiny v múzeu sa uskutočnili podľa požiadaviek škôl a verejnosti (13).

-

Vlastivedné prechádzky po evanj. cintoríne pri hroboch významných dejateľov sa uskutočňovali podľa
požiadania (20-x pre 478 návštevníkov).
Podujatia so zameraním na environmentálnu výchovu pripravovali Mgr. S. Žabková a Mgr. M.
Lásková s využitím expozície Múzeum - domov múz a Ľudové hudobné nástroje na Slovensku.
Čajové party boli realizované podľa plánu pre členov Klubu Harmónia:
1. 28.1. 2002 - Ľudo Ondrejov - pripravila a moderovala Mgr. Z. Troligová.
2. 29.4. 2002 - J. G. Tajovský a Hana Gregorová- pripravila a moderovala Mgr. Z. Troligová
3. 20.5. 2002- Stretnutie s pani Annou Trgovou v rámci cyklu podujatí k MDM - pripravila
a moderovala PhDr.M. Bárdiová.
4. 2.12.2002- Klára Jarunková - pripravila a moderovala Mgr. Z. Troligová.
Mgr. M. Lásková v spolupráci s Mgr. Žabkovou pripravili súťaž „O najkrajšiu rozprávku, O
najzaujímavejší príbeh, O najkrajšiu bábku“ pre žiakov ZŠ v BB. Bábkarská súťaž sa uskutočnila 27.
11. 2002 a zúčastnilo sa jej cca 100 žiakov pod vedením svojich pedagógov zo ZŠ v BB i okolia.
Prednášková činnosť pre verejnosť s využitím zbierkového fondu múzea sa realizovala podľa plánu
a požiadania iných inštitúcií (Žánre a druhy rockovej hudby, Viliam Figuš Bystrý, Musikikonographie in
der Lutherbibel, Literárna história regiónu, Muzikál-história, vývoj, Jozef Urban, Matej Bel).
Umelecké a kultúrne podujatia venované významným osobnostiam, inštitúciám a udalostiam s
prihliadnutím na ich výročia sa uskutočňovali počas celého roka. LHM spolupracovalo i na
absolventských a diplomových koncertoch PF UMB a FMU AU v Banskej Bystrici, ktoré sa
uskutočňovali v priestoroch múzea priebežne počas celého roka. Celkom bolo uskutočnených 18
koncertov pre 701 návštevníkov.
- 31.7.2002 usporiadalo LHM v spolupráci s manželmi Dušovcami bábkové predstavenie Dr. Olafa
Berstengela Snehulienka a sedem trpaslíkov.
- 9.10.2002 sa uskutočnilo spom. slávnosť pri príležitosti 60. výročia úmrtia Terézie Vansovej, ktorú
pripravili Z. Troligová a S. Žabková
- 21.10.2002 v spolupráci s Nadáciou Jána Cikkera, vydavateľstvom OPUS Bratislava a Českým
centrom v Bratislave sa v expozičných priestoroch LHM uskutočnila prezentácia dvoj-CD
s nahrávkou opery Vzkriesenie od Jána Cikkera.

-

-

-

-
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LHM sa podieľalo na príprave podujatí v rámci cyklu Osobnosti a Nedeľné hudobné matiné
v univerzálnej študovni ŠVK:
- 4.2.2002 - František Švantner a Šimon Jurovský - scenár PhDr. M. Bárdiová a Mgr. Z. Troligová,
moderovanie Mgr. I. Fudra, Mgr. Z. Troligová
- 3. 4. 2002 - Braňo Hronec - scenár a moderovanie PhDr. M. Bárdiová
- 3.6. 2002 - Konzervatórium Jána Levoslava Bellu - scenár a moderovanie PhDr. M. Bárdiová
- 3.11.2002- Nedeľné hudobné matiné venované Tiborovi Andrašovanovi - dramaturgia PhDr. M.
Bárdiová
Ďalšie podujatia boli venované Igorovi Bázlikovi, prof. Ivanovi Plintovičovi, Viliamovi FigušoviBystrému, 25.4. bola v múzeu beseda so skladateľom Zdenkom Mikulom.
Cyklické podujatia
VI. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica sa uskutočnil v dňoch 18.- 22. 3. 2002 v spolupráci so
Spolkom slov. spisovateľov, mestom Banská Bystrica a ostatnými kultúrnymi inštitúciami mesta. V
LHM sa v rámci festivalu uskutočnila 21.3. - prezentácia knihy Jozefa Čertíka: Slobodienka moja,
pripravila a moderovala Mgr. Z. Troligová
Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí boli úspešne realizované v dňoch 16.- 20. 5. 2002:
Metodický seminár pre učiteľov hudobnej výchovy ZŠ (16. 5.), Deň otvorených dverí do všetkých
expozícií LHM (17. 5.), Spomienková slávnosť venovaná 190. výročiu narodenia Sama Chalupku v
Hornej Lehote v spolupráci s Obecným úradom, Ev.a.v. cirkevným zborom v Hornej Lehote a inými
inštitúciami (19. 5.), Stretnutie s pani Annou Trgovou v rámci cyklu čajových party (20.5.).

Sumár podujatí za rok 2002
Druh
___ počet
Prednášky ...............................................................10..............
Besedy ..................................................................... 4..............
Vyuč. hodiny v múzeu ...........................................13..............
Iné náučné podujatia .............................................. 5..............
Vlastivedné exkurzie ..............................................20..............
Klubové podujatia ..................................................15..............
Film a video ............................................................ 0..............
Slávnostné a umelec. podujatia .............................13..............
Odborné semináre ................................................... 0..............
Vedecké konferencie ............................................... 2..............
Koncerty .................................................................18..............
Spolu........................................................................ 100 .........

účasť
250
170
277
136
478
305
0
810
0
290
701
3417

Edičná činnosť
-

-

Nových drobných edičných titulov bolo vydaných 10/ 550 ks (pozvánky, ponukové listy, atď.).
Starších drobných edičných titulov bolo dotlačených 5/470 ks (ponukové listy k expozíciám). Nové
edičné tituly vyšli v náklade 3/ 1060 ks:
1. Bárdiová, Marianna, ed.: Viliam Figuš Bystrý. 1875 – 1937. Zborník referátov zo seminára, ktorý
sa uskutočnil 28. apríla 2000 v rámci XXII. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama FigušaBystrého v Banskej Bystrici. 2002. Edícia „Naši rodáci“. ŠVK – Literárne a hudobné múzeum v
spolupráci s Parkom kultúry a oddychu, Banská Bystrica, 68 s., náklad 300 ks. ISBN 80-8516958-4.
2. Bárdiová, Marianna, ed.: Múzeum domov múz. Sprievodca po expozícii. ŠVK- Literárne
a hudobné múzeum, Banská Bystrica. 94 s., nákl. 460 ks. ISBN 80-85169-64-9.
3. Bárdiová, Marianna, ed.: Ľudové hudobné nástroje. Sprievodca po expozícii. 2002. ŠVK Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica. 24 s., nákl 300 ks. ISBN 80-85169-65-7.
Kluby a záujmová činnosť
Práca v kluboch LHM sa uskutočňovala podľa vlastného programu:
1. Klub seniorov - vedie Mgr. S. Žabková, PhD. Uskutočnili sa štyri čajové party pre členov Klubu
dôchodcov Harmónia (tri podujatia boli v Klube, jedno v priestore LHM
2. Literárny klub Litera 2 - vedie PaedDr. J. Borguľová. Klub sa stretával pravidelne 1-x mesačne,
celkom za rok - 9 x.
3. Hudobný klub - podľa záujmu mladých vedú Mgr. I. Fudra, M. Redlingerová.
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4.8

Školenia a študijné cesty
Pracovníci LHM sa priebežne zúčastňovali školení v ŠVK (základy počítačovej gramotnosti, efektívne
vyhľadávanie informácií v elektronických databázach, Internet, atď.). Dve pracovníčky navštevovali
interný kurz nemeckého jazyka v ŠVK.
V dňoch 5. a 6. 4. sa Mgr. I. Fudra a M. Šípka zúčastnili v Bellovom dome v Omšení seminára IAML
Informačné technológie v hudobnej dokumentácii.
Dňa 5. 6. 2002 sa pracovníci Mgr. I. Fudra, Mgr. S. Žabková a Mgr. M. Lásková zúčastnili školenia v
SNG v Bratislave. Oboznámili sa so systémom ISIS v ktorom sa spracúvajú zbierky výtvar. povahy.
V dňoch 22.- 23.1, 8.- 9.4. a 30. 9. - 2.10.2002 sa S. Žabková a M. Lásková zúčastnili odborného
školenia Detské divadlo ako súčasť dramatickej výchovy, ktoré organizovalo Metodické centrum B.
Bystrica v rozsahu 63 hod. Získali osvedčenie o absolvovaní cyklického vzdelávania - Detské divadlo
ako súčasť dramatickej výchovy.
Dňa 15.10.2002 absolvovali všetci prítomní pracovníci LHM školenie PO a BOZP, ktoré ukončili
odbornými testami.
Mgr. M. Lásková a A. Genserková sa 12.11.2002 zúčastnili ako delegátky na Valnom zhromaždení
Zväzu múzeí.
Ing. M. Tomaščíková sa 14.11.2002 v Etnografickom múzeu v Martine zúčastnila školenia
knihovníkov knižníc múzeí, ktoré organizovalo SNM-NMC. Cieľom školenia bolo najmä metodicky
usmerniť pracovníkov knižníc múzeí v súvislosti s prijatím nového zákona č. 183/2000 Z.z.
o knižniciach.
ODDELENIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Oddelenie zabezpečovalo správu a údržbu knižnično-informačného systému, operačných systémov
a ostatného programového vybavenia, systémové analýzy, zavádzanie nových softvérových produktov,
rozvoj a prevádzku lokálnej počítačovej siete a pripojenie lokálnej počítačovej siete ŠVK do internetu.
Zodpovedalo za koordináciu nasadzovania, implementáciu a prevádzku softvérových systémov
používaných v ŠVK.
Zabezpečovalo
- funkcie administrátora knižnično-informačného systému
- inštaláciu, konfiguráciu a správu sieťových aplikácií
- prevádzku, správu a inovácie web aplikácií.
Oddelenie pripravilo a realizovalo interné školenia z oblasti výpočtovej techniky a informačných
technológií pre pracovníkov knižnice.

Stále činnosti
V roku 2002 boli v OIT prevádzkované softvérové systémy:
- knižnično-informačný systém VTLS, relačný databázový systém ALLBASE
- operačné systémy UNIX, LINUX, MS WINDOWS
- informačný systém CDS/ISIS (mikro verzia) využívaný pri tvorbe záznamov pre Slovenskú
pedagogickú knižnicu v Bratislave (v rámci spolupráce ako reciprocita za poskytnutie bázy SPK
pre ŠVK)
Zabezpečovanie správy a údržby knižnično-informačného systému.
Zálohovanie údajov knižnično-informačného systému VTLS.

Zabezpečovanie správy operačných systémov a databáz
Vykonávanie činností spojených s prevádzkou serverov.
Zabezpečovanie prevádzky, správy a inovácií web aplikácií.
Udržiavanie potrebnej bezpečnostnej úrovne internetového a intranetového servera
Elektronický katalóg bol denne aktualizovaný a dopĺňaný o spracované bibliografické záznamy. Záznamy
o výpožičkách z fondu a nových čitateľoch sú v báze aktualizované okamžite po vykonaní zápisu.
Databáza záznamov bola sprístupňovaná v online režime širokej verejnosti v priestoroch ŠVK aj cez
internet. Online režim umožňoval používateľom objednávanie a predlžovanie kníh z ľubovoľného
prípojného miesta internetu 24 hodín denne, 7 dni v týždni.. Oddelenie využívalo údaje databázy na
prípravu tlačových výstupov pre potreby ostatných oddelení a realizovalo:
- denne generovanie a tlač upomienok
- dvakrát týždenne extrakciu, spracovanie a tlač katalogizačných lístkov
- dvakrát mesačne spracovanie a tlač prírastkového zoznamu
- tlač čiarových kódov
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Zabezpečovalo :
- prevádzku ostatnej výpočtovej techniky v knižnici
- prevádzku lokálnej počítačovej siete
- opravy výpočtovej techniky
- aktualizácie CD ROM databáz a údržbu programového vybavenia
- inštalácie a oživovanie novej výpočtovej techniky.

Krátkodobé činnosti
Zabezpečovalo nákup náhradných dielov pre výpočtovú techniku, spotrebného materiálu, drobného
hmotného a nehmotného majetku.
V roku 2002 boli zabezpečené
- realizácia stavby „Optická telekomunikačná prípojka VTS Orange Slovensko, a.s. – ŠVK“ v rámci
Projektu SANET II – BBnet (metropolitná optická sieť v Banskej Bystrici)
- verejná súťaž Nákup informačných technológií do zrekonštruovaných priestorov podkrovia –
univerzálnej študovne
- práce súvisiace s pripojením ŠVK do dátových okruhov Úradu vlády SR v rámci projektu GOVNET.

Iné činnosti
Zabezpečili sme zvýšenie priepustnosti internetovej linky na 192 kbps.
Spracovali sme program na automatickú registráciu čitateľov, tlač prihlášky a preukazu zo systému
VTLS, programu na tlač prírastkového zoznamu a program na tlač riaditeľských upomienok.
Oddelenie pripravilo a realizovalo štyri cykly interných školení pre pracovníkov z počítačovej oblasti.
Inštalovali informačný panel s dotykovou obrazovkou – dar od Poštovej banky a vytvorili
prezentáciu ŠVK na paneli.
Vytvorili sme novú www stránku ŠVK a priebežne ju aktualizovali.
Podieľali sme sa na príprave edičných titulov vydávaných v ŠVK – scanovanie dokumentov, príprava
podkladov pre titulné strany, korektúry a tlač podkladov pre následnú tlač edičných titulov.
Spolupráca pri tvorbe občasníka ŠVK „Knižničné noviny“- vytváranie grafického návrhu a podkladov
pre tlač.

4.9

EKONOMICKO-SPRÁVNE ODDELENIE

Zabezpečovalo ekonomickú a hospodársko-technickú činnosť knižnice, prevádzku a údržbu
objektov a technických zariadení knižnice s výnimkou zariadení výpočtovej techniky.
Ekonomický úsek
V priebehu roku 2002 sa práca oddelenia realizovala v v zmysle úloh plánu činnosti.
Pravidelné úlohy :
- mesačné zabezpečovanie spracovania miezd zamestnancov
- mesačné zabezpečovanie finančného účtovania nákladov a výnosov knižnice a sledovanie plnenia
rozpočtu, prijímanie tržieb do pokladne
- technicko-materiálne zabezpečenie jednotlivých oddelení, tak aby bola zabezpečená plynulá
prevádzka
- v januári bola spracovaná účtovná závierka za rok 2001, ukončená inventarizácia majetku,
pohľadávok a záväzkov a spracovaný rozbor hospodárenia a ostatné komentáre a výkazy pre
zriaďovateľa
- spracovaná bola polročná uzávierka a ročná závierka, rozbory hospodárenia za jednotlivé štvrťroky
- návrhu rozpočtu na rok 2003 bol spracovaný podľa pokynov zriaďovateľa
- na základe návrhov a podkladov z jednotlivých oddelení sa spracúvali návrhy na vyradenie majetku
na posúdenie komisii pre vyradenie majetku
- spracované boli výkazy z oblasti mzdovej a finančného účtovníctva pre štatistický úrad a pre potreby
zriaďovateľa
- priebežne sa sledovalo plnenie nájomných zmlúv a fakturácia nájomného.
Mimoriadne úlohy :
4.9.1
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v súvislosti s delimitáciou a so začlenením ŠVK pod Ministerstvo kultúry boli vypracované
delimitačné protokoly a celá ekonomická agenda súvisiaca s delimitáciou, vykonaná mimoriadna
inventarizácia majetku a mimoriadna účtovná závierka
v zmysle nových zákonov a v súvislosti so zmenou zriaďovateľa boli prehodnotené a prepracované
interné smernice knižnice
prepracoval sa mzdový systém a zaraďovanie zamestnancov do platových tried a stupňov v zmysle
Zákona č. 313/2001 o verejnej službe a Zákonníka práce č. 311/2001
zabezpečené bolo finančné čerpanie a ostatná ekonomická agenda súvisiaca s rekonštrukciou strechy,
krovu a podkrovia ŠVK na Lazovnej 9 a pripojenia knižnice optickým káblom do dátovej siete
SANET.

Úlohy súvisiace s hlavnými úlohami knižnice
- zamestnanci ekonomického úseku sa podieľali na zabezpečovaní akcií, ako semináre,
cyklus Osobnosti, hudobné matiné a pod.
Podrobné hodnotenie plnenia rozpočtu je uvedené v kapitole 5 správy.
4.9.2

Úsek správy budov a technickej prevádzky

Realizoval všetky práce súvisiace s ochranou a údržbou objektov knižnice, technických
a technologických zariadení knižnice, bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. V roku 2002 sa
realizovali predovšetkým úlohy :
- modernizácia sociálnych zariadení pre používateľov na 1. poschodí v objekte Lazovná 9
- oprava vybraných priestorov v knižničných skladoch proti plesňovými nátermi
a vymaľovanie
- úprava vstupných priestorov oddelenia reprografických služieb
- vymaľovanie priestorov oddelenia doplňovania a spracovania fondov
- úprava a výmena osvetľovacích telies v študovniach a skladových priestoroch
- úprava kancelárskych priestorov úseku revízií knižničného fondu
- v súvislosti s realizáciou rekonštrukčných prác strechy a podkrovia bola vykonaná úprava
rozvodov kúrenia a oprava čerpadla v kotolni
- odstránenie havárie hlavnej vodovodnej prípojky v objekte Lazovná 9 a následná oprava
zatopených priestorov
- realizovali sa práce súvisiace s pripojením knižnice do optickej siete SANET (rozvod
pripojenia cez knižničné sklady a nádvorie do oddelenia informačných technológií
- komplexná previerka stavu BOZP a PO
- kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
- odborná prehliadka kotolní v objektoch Lazovná 9 a Lazovná 24/26
- kontrola stavu požiarnej bezpečnosti a stavu komínového telesa v objektoch Lazovná 9
a Lazovná 24/26
- odborné prehliadky výťahov v objekte Lazovná 9 – štvrťročne
- požiarno-preventívne prehliadky vo všetkých objektoch knižnice – štvrťročne
- odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v objekte na Námestí Š.
Moysesa 16
- tri profilaktické a jedna odborná prehliadka PSN a na základe požiadavky OVPZ bola
vykonaná úprava PSN vo všetkých objektoch - rozčlenenie na zóny
- odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia EPS
- školenie vodičov oprávnených používať referenčné vozidlá.
4.10 DDELENIE REPROGRAFICKÝCH SLUŽIEB
Činnosť oddelenia v roku 2002 nadväzovala na predchádzajúce obdobie vo všetkých hlavných
oblastiach a ukazovateľoch.
Oblasti činnosti a výkonov oddelenia:
1. Fotokopírovacie práce (interné, externé)
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2.
3.
4.

Knižná väzba a knihárske práce
Výstavnícka činnosť, organizovanie a zabezpečovanie výstav
Iné práce

V roku 2002 došlo na oddelení k zmene organizácie práce v oblasti knižnej väzby
a knihárskych prác a tiež aj pri zabezpečovaní fotokopírovania.
V rámci svojej činnosti Reprografické oddelenie realizovalo nasledovné úlohy:
1.
Kopírovanie a rozmnožovanie dvojrozmerných materiálov pre užívateľov knižnice, ale aj pre
komplexnú internú potrebu knižnice.
2.
Knižná väzba a knihárske práce.
3.
Grafické, výtvarné, dizajnérske a rozmnožovacie práce na materiáloch súvisiacich s činnosťou
knižnice a tiež na materiáloch, ktoré boli vydávané v rámci propagácie a edičnej činnosti.
4.
Zabezpečovanie komplexnej výstavnej činnosti a organizovanie výstav v priestoroch knižnice
(átrium, študovne). V roku 2002 bolo celkom uskutočnených 23 výstav

4.11

-

-

-

EDIČNÁ ČINNOSŤ
V roku 2002 knižnica vydala :
biografický slovník Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001 (PhDr. Darina Šovčíková a kol.)predstavuje osobnosti mesta Banská Bystrica, ktoré sa významným spôsobom zúčastňovali v roku
2001 na kultúrnom, vedeckom, umeleckom, hospodárskom, politickom a spoločenskom živote
kalendárium nežijúcich osobností pod názvom Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice (M. Klimová a
Mgr. M. Némethová), sústredilo základné údaje o jednotlivých osobnostiach, ktoré sa počas histórie
mesta Banská Bystrica akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na jeho rozvoji

Hana Ponická (M. Hrúzová) - personálna bibliografia spisovateľky, prekladateľky a
publicistky
Hudobniny vo fonde ŠVK – zborové skladby. (M. Jabolonovská, Mgr. K. Malinovská),
zväzkový katalóg z fondu knižnice
Knižničné novíny – 4 čísla občasníka knižnice.
Dejiny školských knižníc na Slovensku (zborník z celoslovenského seminára) (PhDr. D. Šovčíková) –
pripravený do tlače
V elektronickej verzii boli spracované a na www stránke knižnice vystavené edičné tituly:
- Zoznam periodík vo fonde ŠVK v Banskej Bystrici (J. Vranová)
- Moderné informačné služby v digitálnych knižniciach. Zborník zo seminára. (Mgr. M. Meleková)

4.12 TEORETICKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
V rámci svojej činnosti oddelenie bibliografie dlhodobo spolupracuje na programe ochrany
historických knižničných dokumentov a na výskumnej úlohe Dejiny knižnej kultúry a Program
retrospektívnej bibliografie na Slovensku.

-

-

-

Výskumné úlohy:
Dejiny školských knižníc na Slovensku - Seminárna knižnica Rímskokatolíckeho biskupského úradu
v Banskej Bystrici (Mgr. Iveta Fedorová)

Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území Slovenska - Slovacikálne tlače 18. a19.
storočia na území mesta Banská Bystrica (Mgr. Imrich Nagy)
Teoretické príspevky na odborných celoslovenských podujatiach:
Knižnica evanjelického a katolíckeho gymnázia v Banskej Bystrici v zrkadle ich fragmentov (Mgr. I.
Nagy) - referát na celoslovenskom odbornom seminári Dejiny školských knižníc na Slovensku (ŠVK
Banská Bystrica)
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-

-

-

Knižnica biskupa Gabriela Zerdahelyiho v Seminárnej knižnici v Banskej Bystrici (Mgr. Iveta Fedorová)
- referát na celoslovenskom odbornom seminári Dejiny školských knižníc na Slovensku, ŠVK Banská
Bystrica
Skúsenosti s tvorbou biografického slovníka Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001 (PhDr. Darina
Šovčíková) - Skúsenosti s tvorbou biografických slovníkov v ŠVK Banská Bystrica. Referát na
celoslovenskom odbornom seminári v Slovenskom biografickom ústave SNK v Martine.

Štúdie v zborníkoch a časopisoch:
Nagy, Imrich: Po stopách knižničného fondu Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici z rokov
1904-1918. Publikovaný v časopise Knižnica.

4.13 RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ

4.13.1 Riadenie knižnice
Na zabezpečenie činnosti knižnice sme realizovali nasledovné formy riadenia :
11 gremiálnych porád vedenia knižnice
po gremiálnych poradách sa uskutočnili porady oddelení
4 plenárne porady pracovníkov knižnice
pravidelne zasadali komisie – akvizičná, komisia pre obsahovú previerku
a vyraďovanie knižničných fondov, komisia pre tvorbu autorít, komisia pre vyraďovanie
majetku knižnice
podľa potreby zasadali komisie zostavené pre potreby riešenia aktuálnych
problémov knižnice
V súvislosti s novelou zákonníka práce a zákona o verejnej službe boli zamestnanci
knižnice zaradení do nových platových tried a stupňov, skontrolovala sa započítateľná prax,
spracované boli kvalifikačné požiadavky na jednotlivé pracovné miesta v knižnici.
Novelizovaný bol pracovný poriadok knižnice.
V súvislosti s prechodom knižnice pod zriaďovateľskú pôsobnosť Ministerstva kultúry
SR boli novelizované dokumenty knižnice – Organizačný poriadok, organizačná štruktúra
knižnice, Knižničný poriadok, Spisový a skartačný poriadok, viaceré interné smernice.
V zmysle pokynov MK SR sa zverejnili interné smernice na www stránke knižnice, tak isto sa
zverejňujú na www stránke súťaže, ktoré knižnica vyhlásila v rámci verejného obstarávania
tovarov a služieb a následne výsledky súťaží.
4.13.2 Kontrolná činnosť
Vnútorná kontrola bola vykonávaná pravidelnými a námatkovými kontrolami, kontrolami
plnenia príkazov riaditeľky, úloh prijatých v pláne činnosti a na gremiálnych poradách.
V roku 2002 sa realizovali nasledovné kontroly :
plnenie Zákona č. 217/97 v znení zmien a doplnkov Zákona č. 182/2000 o povinných
výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií. Reklamovali sme 133 titulov kníh
a 221 čísiel periodík.
správnosť dodávania a fakturovania knižničného fondu
dodržiavanie predpisov BOZP a PO
uskutočnili sa revízie a kontroly hasiacich prístrojov, požiarneho systému
a zabezpečovacieho systému
mimoriadna inventarizácia majetku v súvislosti s prechodom pod zriaďovateľa MK
SR.
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-

správnosť vedenia účtovných a ostatných hospodárskych evidencií a kontrola
hospodárnosti a prevádzky služobných motorových vozidiel
správnosť vedenia a kontrola hotovosti v príručných pokladniach
plnenie úloh prijatých v pláne činnosti na rok 2002 a úloh uložených na poradách
vedenia knižnice.

4.13.3 Kontroly uskutočnené v ŠVK inými organizáciami štátnej správy
-

-

4.14

10. 6. – 26. 6. 2002 - Národný úrad práce – kontrola zameraná na dodržiavanie
Zákona č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov – zamestnávanie
povinného podielu občanov so ZPS § 113 a 114. Za kontrolované obdobie roky 1997 –
2001. Nebolo zistené porušenie uvedeného zákona
Kontrola odstránených nedostatkov zistených pri komplexnej previerke PO
pracovníkmi OÚ Zboru požiarnej ochrany.
4. 12. – 5. 12. 2002 – Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave – pobočka Banská
Bystrica – kontrola zameraná na odvod na nemocenské poistenie a dôchodkové
zabezpečenie, hospodárenia s prostriedkami nemocenského poistenia a štátnymi
sociálnymi dávkami.
Neboli zistené nedostatky.
SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGANIZÁCIAMI A INŠTITÚCIAMI

4.14.2 Medzinárodná spolupráca
V rámci podpísaných dohôd o spolupráci sme realizovali výmenu 3 titulov periodík
a vlastných edičných titulov s Balassi Bálint Konyvtár v Salgótarjáne, Wojewodskou
bibliotekou publicznou v Opole a Studijní vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Prijali sme
riaditeľa Wojewodskej biblioteki publicznej v Opole. Realizovali sme prvé kontakty
s Mestskou knižnicou v Kolíne nad Rýnom a to návštevou jej riaditeľa Dr. Horsta Neissera.
Uskutočnili sme pracovnú návštevu v Moravské zemské knihovně v Brne.
Na základe návštevy zástupcu Nadáce H. Boscha v Stuttgarte bolo vytvorené Regionálne
vzdelávacie centrum nemeckého jazyka a kultúry v knižnici.
4.14.3 Spolupráca s inými organizáciami
-

S Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a s Technickou univerzitou vo
Zvolene sme rokovali o zaktivizovaní združenia Metropolis, spracovali sme návrh zmluvy
a štatútu združenia a tiež plán činnosti združenia na rok 2002
- pokračovali sme v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou
v Martine pri plnení úloh celoslovenského charakteru
- s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri budovaní súborného
katalógu periodík a súborného katalógu zahraničnej literatúry
- so Slovenskou pedagogickou knižnicou pri budovaní
celoslovenskej pedagogickej databázy.
- s Mestom Banská Bystrica, s Akadémiou umení a Konzervatóriom
J. L. Bellu, Stredoslovenským múzeom, Stredoslovenskou galériou
pri organizovaní vzdelávacích a kultúrnych podujatí v knižnici
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-

-

-

-

-

so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Štátnou vedeckou
knižnicou v Prešove pri plnení úloh vedeckých knižníc v danom
regióne
s Ústrednou knižnicou Filozofickej fakulty UK v Bratislave pri
riešení úloh v rámci systému VTLS
s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici najmä
pri plnení úloh regionálneho charakteru a pri získavaní údajov do
biografického slovníka
s Kníhkupectvom Duma, Kníhkupectvom Paseka,
s Kníhkupectvom Art Fórum v Banskej Bystrici pri doplňovaní
knižničného fondu
so Slovenským rozhlasom Rádiom Regina v Banskej Bystrici pri
realizácii koncertov vážnej hudby a organizovaní cyklu Osobnosti
s Biskupským úradom v Banskej Bystrici pri spravovaní
a spracovávaní Seminárnej knižnice
s Informačnou kanceláriou rady Európy v Bratislava pri
poskytovaní knižničných a informačných služieb Strediska
európskych informácií
s Úradom priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici pri
využívaní patentových spisov.

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Knižnica mala na rok 2002 schválený rozpočet vo výške 16.795 tis. Sk, ktorý nezabezpečoval v plnej výške
finančnú čiastku na odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku Rozpis štátneho rozpočtu na
túto čiastku bol 465 tis. Sk a potreba knižnice na odpisy bola 1.069 tis. Sk.

Oproti roku 2001 schválený rozpočet na rok 2002 bol vyšší len v účtovnej skupine 52 na
valorizáciu tarifných platov zamestnancov RO a PO od 1. 7. 2001.
Bežné výdavky štátneho rozpočtu rok 2002
Rozpis záväzných výstupov štátneho rozpočtu na rok 2002 stanovil bežný transfer na činnosť vo výške
16.795 tis. Sk
Úpravy záväzných ukazovateľov tohto rozpočtu boli robené nasledovne:
 List MK-3428/2002-700 rozpočtové opatrenie č. 1 na účt. skupinu 52 +1.429 tis. Sk
Dopad zákona 313/2001 Z. z. na mzdy a odvody
 List MK-5144/2002-700 rozpočtové opatrenie č. 2 na účt. skupinu 50 +
10 tis. Sk
Doplnenie knižničného fondu – nákup hudobnín
Program Pro Slovakia /00E 15/
 List MK-5145/2002-700 rozpočtové opatrenie č. 3 na účt. skupinu 50 + 240 tis. Sk
Nákup knižničného fondu
Program Rozvoj kultúry 02C, podprogram 07
 List MK-5571/2002-700 rozpočtové opatrenie č. 5 na účt. skupinu 52 + 2.700 tis. Sk
Dopad zákona 313/2001 Z. z. – dodatok na mzdy a odvody
 List MK-4486/2002-700 rozpočtové opatrenie č. 7 na účt. skupinu 50 + 1.500 tis. Sk
Interiérové vybavenie viacúčelovej univerzálnej študovne nábytkom
Projekty na kultúrne aktivity 2002 z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy

Celkom bol v roku 2002 pridelený bežný transfer vo výške 22.674 tis. Sk.
Kapitálové výdavky štátneho rozpočtu rok 2002
 Systémové výdavky
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V nadväznosti na rozpočtové opatrenie MF SR nám bolo listom MK-3253/2002-700
zaslané rozpočtové opatrenie č. 1 v oblasti kapitálových výdavkov na sumu 10.000 tis. Sk na
akciu:
Rekonštrukcia strechy, krovu a podkrovia na Lazovnej ulici č. 9


Bežná investičná činnosť

List MK-5077/2002-700 rozpočtové opatrenie č. 4 na kapitálové výdavky na bežnú investičnú
činnosť + 1.059 tis. Sk , v tom:
-

Program 02C18 Rozvoj kultúry – elektronizácia knižníc v sume 985.000,- Sk

V členení nákup výpočtovej techniky 750.000,- Sk a Romold šachta-káblová komora
vrátane montáže 235.000,- Sk
-

Program 02C16 Akvizícia zbierkových predmetov v sume 74.000,- Sk

V roku 2002 bol obstaraný hmotný investičný majetok z kapitálových finančných prostriedkov a tiež aj
z vlastných zdrojov z Fondu reprodukcie investičného majetku.
HIM obstaraný v roku 2002 bol v čiastke
10,973.139,60 Sk
Rozpis:
Rekonštrukcia strechy, krovu, podkrovia ŠVK L9 /K-syst.výd./
9,970.238,70 Sk
Výpočtová technika-počítače, tlačiareň, switsch /K-BIČ/
614.237,40 Sk
Výpočtová technika-optic.telek.príp.,romold šachta /K-BIČ/
235.000,- Sk
Výpočtová technika-optic.telek.príp.,romold šachta /VZ-FRIM/
9.663,50 Sk
Kancelárske vybavenie pre LHM-digitálny fotoaparát /VZ-FRIM/
35.300,- Sk
Kancelárske vybavenie pre LHM-digitálna videokamera /VZ-FRIM/
34.700,- Sk
Zbierkové predmety LHM /K.BIČ/ evidované v zbierkovom fonde LHM

74.000,- Sk

Pridelením kapitálového transferu – systémového výdavku na pokračovanie stavby Rekonštrukcia
strechy, krovu a podkrovia na Lazovnej ulici č. 9 bolo možné v roku 2002 ukončiť časť A uvedenej stavby.
Úpravou rozpočtu na kapitálové výdavky na bežnú činnosť boli ŠVK pridelené finančné prostriedky
na elektronizáciu knižnice a to na výpočtovú techniku a na optickú sieť. Prípojku, romold šachtu.
Z prostriedkov na výpočtovú techniku boli zakúpené počítače, tlačiareň a switsch, ktoré sú súčasťou vybavenia
novej viacúčelovej univerzálnej študovne v podkroví a slúžia širokej knihovníckej verejnosti. Na romold šachtu
- káblovú komoru vrátane montáže boli vyčerpané kapitálové prostriedky a na základe súhlasu MK SR boli
použité ešte aj finančné prostriedky FR IM na doplatenie za romold šachtu. BBnet ako metropolitná optická
sieť je budovaná s cieľom čo najefektívnejším spôsobom pripojiť akademické inštitúcie v Banskej Bystrici do
chrbticovej optickej siete SANET II a na projekte SANET II sa medzi inými zúčastňuje aj ŠVK v B.B.
Na základe našej požiadavky bol daný súhlas na čerpanie prostriedkov FR IM na kancelárskeho vybavenie
LHM – zakúpenie digitálnej videokamery a digitálneho fotoaparátu.
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Hodnotenie výnosov
Knižnica mala v roku 2002 pridelený bežný transfer vo výške 22.674 tis. Sk Tržby z predaja
služieb boli vo výške 2.594 tis. Sk a iné ostatné výnosy 434 tis. Sk. Celkom príjmy za rok
2002 boli v čiastke 25.702 tis. Sk.
Tržby z predaja služieb:
Schválený rozpočet 2002
Upravený rozpočet 2002
Skutočnosť 2002

2.120 tis. Sk
2.520 tis. Sk
2.594 tis. Sk

Plnenie tržieb z predaja služieb bolo na úrovni roku 2001.
Porovnanie tržieb z predaja služieb podľa jednotlivých oddelení v porovnaní s rokom 2001 je
nasledovné:
Text
Rok 2001
Rok 2002
V tis. Sk
v tis. Sk
Oddelenie absenčných služieb
1.116
1.127
V tom: zápisné
783
773

33

upomienky, nedodrž. výpož. lehoty
89
rezervy, straty, ostatné
244
Oddelenie prezenčných služieb
227
V tom: upomienky, nedodrž. výpož. lehoty
3
kopírovacie práce v študovniach
133
poplatok za použitie Internetu
80
ostatné
11
Oddelenie bibliografie - predaj publikácií
17
Oddelenie reprografických služieb
151
V tom: kopírovacie práce
137
Väzba
14
Oddelenie doplň. a sprac. kniž.fondov-vyrad.fond
8
Oddelenie referenčných služieb
292
V tom: poplatok za použitie Internetu
252
rešeršné služby
33
ostatné
Literárne a hudobné múzeum
148
V tom: vstupné
112
propagačný materiál
10
audio, video kopírovanie
25
ostatné
1
Tržby z prenájmu
626
V tom: prenájom nebytových priestorov
600
Jednorázový prenájom miestností
26
Ubytovacie služby
602 C E L K O M TRŽBY
2.585

92
262
242
2
98
125
17
16
160
140
20
9
232
182
36
14
138
113
6
9
10
578
558
20
92
2.594

Príjmy z tržieb sa naplnili naviac oproti upravenému rozpočtu o 74 tis. Sk.
Nesplnil sa plánovaný príjem z prenájmu nebytových priestorov, pretože k 30. 6. 2002 bola
daná výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov z dôvodu neplatenia nájomného.
Príjem je nižší len o 37 tis. Sk, pretože sa ešte uzatvorila zmluva na krátkodobý prenájom
týchto priestorov, čím sa čiastočne ešte naplnil plánovaný príjem a tiež bol v priebehu roku aj
príjem z jednorázových prenájmov priestorov a miestností na rôzne akcie a kultúrne
podujatia.
Naviac oproti plánu je plnenie tržieb za ubytovacie služby, ktoré sú od 1. 4. 2002 súčasťou
príjmov hlavnej činnosti knižnice.
Ďalšími príjmami boli úroky z finančného účtu vo výške 31 tis. Sk a iné ostatné výnosy vo
výške 403 tis. Sk. Sú v tom dary, granty, finančné príspevky na základe dohôd o spolupráci
a ostatné mimorozpočtové zdroje.
Rozpis iných ostatných výnosov je nasledovný:
Krajský úrad v Banskej Bystrici
109 tis. Sk
- Uznesenie Vlády SR - mimoriadne odmeny zamestnancom RO a PO
Dary, sponzorské, finančné príspevky – peňažné
136 tis. Sk
- Poisťovňa Kooperatíva a.s. 1000,- Sk príspevok na seminár
- Tatrabanka a.s. 10.000,- Sk na tlač publikácie Sprievodca LHM
- Biotika a.s. Sl. Ľupča 1.000,- Sk príspevok na seminár
- Nadácia J. L. Bellu 5.000,- Sk na tlač publikácie Sprievodca LHM
- Nadácia J. Cikkera 5.000,- Sk na tlač publikácie Sprievodca LHM
- Hudobný fond Bratislava 5.000,- Sk na tlač publikácie Sprievodca LHM
- Rim.kat. cirkev, Biskupstvo 20.000,- Sk na činnosť knižnice
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- Mesto Banská Bystrica 5.000,- Sk na tlač publikácie Sprievodca LHM
- Tatrabanka a. s. 3.000,- Sk príspevok na seminár
- Informačná kancelária Rady Európy 50.000,- Sk na činnosť SEI
- Ing. arch. Marián Šovčík, CSc, 500,- Sk na odmenu za oponentský posudok
- Nadácia otvorenej spoločnosti 30.000,- Sk na reštaurovanie hist. kniž. fondu
Dar v zmysle Darovacej zmluvy – nepeňažný
124 tis. Sk
- Darované PC zostavy zaradené do majetku
Ostatné, vrátky, úroky z omeškania úhrady faktúr
34 tis. Sk
Hodnotenie nákladov
Čerpanie rozpočtu celkom za rok 2002 bolo v sume 25.703 tis. Sk, z toho 22.674 tis. Sk bol
transfer na činnosť – poskytnuté prevádzkové dotácie od zriaďovateľa.
Celkom bolo dodržané čerpanie rozpočtu za rok 2002 na jednotlivých nákladových
položkách. Odchýlky od rozpočtu sú na účtovnej skupine 52, kde je celkom nižšie čerpanie
oproti upravenému rozpočtu, ale o to viac je vyššie čerpanie na účtovnej skupine 55. Pre
nedostatok času už nebolo možné žiadať o úpravu rozpočtu na týchto účtovných skupinách.
Na ostatných účtovných skupinách je financovanie transferom zo ŠR dodržané tak, ako je
v rozpise záväzných ukazovateľov ŠR v upravenom rozpočte na rok 2002.
Spotrebované nákupy 50
Na tejto účtovnej skupine bol upravený štátny rozpočet na 4.396 tis. Sk, navýšenie oproti
schválenému rozpočtu 2.646 tis. Sk bolo na nákup knižničného fondu 250 tis. Sk a nákup
drobného hmotného majetku – nábytku 1.485 tis. Sk na interiérové vybavenie viacúčelovej
univerzálnej študovne. Táto úprava umožnila dať do prevádzky novovytvorené priestory
podkrovia v objekte ŠVK Lazovná 9.
Spotreba materiálu vo výške 4.135 tis. Sk a spotreba energie vo výške 1.140 tis. Sk je
v súlade s rozpisom ŠR.
V spotrebe materiálu je nákup knižničného fondu v čiastke 1.670 tis. Sk t. j. nákup kníh,
periodík, noriem, hudobnín a drobný hmotný majetok v čiastke 1.674 tis. Sk. Tieto
vynaložené náklady významne prispeli k skvalitneniu a rozšíreniu poskytovaných služieb
používateľom knižnice, čo bude mať zase ďalší vplyv na plnenie tržieb z vlastných služieb.
Služby 51
Rozpis záväzných ukazovateľov na tejto položke bol dodržaný 1.799 tis. Sk, celkom bolo
plnenie v sume 3.037 tis. Sk.
Financované transferom zo ŠR bolo cestovné 40 tis. Sk, reprezentačné 5 tis. Sk, ostatné
služby 1.754 tis. Sk, v tom je poštovné, telefóny, počítačové služby – údržba Knižničnoinformačného systému, ekonomické programy, školenia, semináre, tlačiarenské služby
nájomné za skladové priestory pre knižničný fond ako aj nájomné za priestory pre LHM.
Z vlastných príjmov boli financované ostatné služby ako revízie technických zariadení, tiež
ostatné počítačové služby, právne služby, čistenie, odvoz odpadu a ostatné služby súvisiace
s prevádzkou budov a tiež opravy a údržby budov vo výške 426 tis. Sk.
Osobné náklady 52
Na tejto položke bolo čerpanie trochu nižšie ako bol schválený rozpočet, celkom to je15.713
tis. Sk na mzdy, náklady na sociálne poistenie a sociálne náklady.
Záväzné ukazovatele ŠR na 521 mzdy boli pre rok 2002
11.233 tis. Sk
Skutočnosť na 521 za rok 2002
11.312 tis. Sk
Naviac je to o sumu 79 tis. Sk, ktoré boli pridelené Krajským úradom v Banskej Bystrici na
vyplatenie mimoriadnych odmien zamestnancom v januári 2002 v zmysle uznesenia Vlády
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SR. Finančné prostriedky na vyplatenie odmien sú príjmom účtu 649 a vo vykazovaní
príjmov sú zahrnuté v iných ostatných výnosoch od iných organizácií z prostriedkov štátneho
rozpočtu.
Nižšie bolo čerpanie na sociálne poistenie a z toho dôvodu sú sociálne náklady – príspevok na
stravné lístky v plnej výške 305 tis. financované transferom zo ŠR.
Dane a poplatky 53
Na tejto položke nebolo čerpanie zo ŠR, len celkom 31 tis. Sk. Sú tu náklady ako poplatok
mestu za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov na rok 2002 a v zmysle
platobného výmeru Mesta Banská Bystrica daň z nehnuteľností za rok 2002.
Ostatné náklady 54
Čerpanie na tejto položke je celkom 566 tis. Sk, z toho zo ŠR 341 tis. Sk. Financovanie
transferom zo ŠR bolo na poistenie majetku, zákonné poistenie zodpovednosti organizácie za
škodu, členské poplatky, poplatky za neplnenie zamestnávania počtu ZPS, koncesionárske
poplatky TV a RP. Z plnenia príjmov z tržieb boli financované náklady na civilnú službu.
Odpisy 55
Na tejto položke bolo čerpanie celkom 1.080 tis. Sk, z toho zo ŠR 537 tis. Sk , čo je mierne
viac oproti upravenému rozpočtu.
Na odpisy bol schválený rozpočet 469 tis. Sk, z toho 465 tis. Sk zo ŠR. Úprava rozpočtu o
400 tis. Sk vďaka vyššiemu plneniu tržieb bola celkom na 869 tis. Sk.
Skutočnosť však je na základe mesačných odpisov až 1.080 tis. Sk a finančné krytie odpisov
za rok 2002 je v plnej výške. Veľkú časť sa podarilo vykryť vyšším plnením plánovaných
príjmov a tiež presunom časti nedočerpaných fin. prostriedkov z položky 52 a nižších
nákladov na sociálne poistenie.
Hospodársky výsledok
Dosiahnutý hospodársky výsledok za hlavnú činnosť za rok 2002 je strata vo výške 643,79
Sk, t.j. 1 tis. Sk.
Táto strata vznikla z naviac plnenia nákladov v roku 2002 a je ju možné vykryť z rezervného
fondu, ktorého príjmom je zisk z podnikateľskej činnosti.
Je to výborný hospodársky výsledok, ktorý sa podarilo dosiahnuť, ak hrozila 600 tis. strata
z nevykrytých odpisov.
V porovnaní s rokom 2001 bol rozpočet vyšší, boli zabezpečené zákonné nároky
zamestnancov, v zmysle nového Zákona č. 313/2001 o verejnej službe. Rozpočet umožnil
vybaviť nové priestory nábytkom, doplniť nákup knižničného fondu a tak skvalitniť
poskytovanie služieb. Plnením tržieb z hlavnej činnosti sa podarilo zabezpečiť financovanie
ostatných dôležitých materiálov a služieb, ktoré sú spojené s prevádzkou knižnice a neboli
zabezpečené v rozpočte. Podarilo sa ročné odpisy vykryť v plnej výške a tým sú zabezpečené
finančné prostriedky na účte Fondu reprodukcie investičného majetku, ktoré sa môžu
v budúcnosti zase použiť na nákup a obnovenie zastaralého a pre hlavnú činnosť potrebného
hmotného investičného majetku.
Podnikateľská činnosť
Knižnica vykonávala vedľajšiu činnosť a to ubytovacie služby v objektoch ŠVK na Lazovnej
ulici 24, 26. Na základe rozhodnutia MK SR o vydaní zriaďovacej listiny zo dňa 1. 4. 2002
ŠVK v rámci svojho poslania prevádzkuje ubytovacie zariadenia vo svojej správe, ktoré sa
využívajú na dočasný pobyt pre potreby knižnice, iných kultúrnych zariadení a zriaďovateľa

36

v súlade s platnými právnymi predpismi. Z tohto dôvodu sú už tržby za ubytovacie služby
súčasťou výnosov hlavnej činnosti a podnikateľská činnosť bola k 15. 4. 2002 zrušená.
Hospodársky výsledok vedľajšej činnosti za rok 2002 je vo výške 13.279,52 Sk.
6. PERSONÁLNE OTÁZKY

V roku 2002 vstúpil do platnosti zákon o verejnej službe. V tejto súvislosti boli
spracované opisy pracovných miest v knižnici, kvalifikačné požiadavky na jednotlivé
pracovné miesta. Zamestnanci boli zaradení do nových platových tried a prehodnotená
priznaná prax v zmysle ustanovení zákona.
Pozornosť sme venovali vzdelávaniu zamestnancov formou interného vzdelávania
a účasti na školeniach, aktívoch a seminároch. Dôraz sa kladie aj na samoštúdium.
Voľné pracovné miesta sme obsadzovali výberom uchádzačov na základe
zverejnených inzerátov a výberovým konaním formou konkurzu.
6.1 Organizačná štruktúra ŠVK a počty pracovníkov v organizačných útvaroch

Oddelenie – útvar

S 2000

S 2001

2002

Riaditeľstvo a sekretariát
Oddelenie fondov
Oddelenie absenčných služieb

3
15
12

3
14
11

3,5
14
11

Oddelenie prezenčných služieb
Oddelenie referenčných služieb
Oddelenie bibliografie
Ekonomicko-správne oddelenie
Oddelenie informačných technológií
Oddelenie reprografických služieb
Literárne a hudobné múzeum

6
4
6,5
13

8
4
6,5
16
2
4,5

6,8
4
6,7
14,9

-

2
4,1
11

1,7
4
11

Spolu

66

79,6

77,6

Fyzický stav pracovníkov

67

81

80

V priebehu roku 2002 bolo prijatých do pracovného pomeru 8 zamestnancov na dobu
určitú, 7 zamestnanci na dobu neurčitú. Pracovný pomer skončilo 17 zamestnancov a to 2
odchod do starobného dôchodku,9 zamestnancov, ktorí mali uzatvorené pracovné zmluvy na
dobu určitú a 6 zamestnancov ukončili pracovný pomer dohodou zo strany zamestnanca.
Zamestnávame 1 pracovníka so zmenenou pracovnou schopnosťou. V roku 2002 sme
zamestnávali 5 zamestnancov – výkon civilnej služby.
Veková štruktúra zamestnancov ŠVK k 31. 12. 2002
Do 20 r.
21-30 r.
31-40 r.
41-50 r.
1
16
18
28
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov ŠVK k 31. 12. 2002
ZŠ
SO
ÚSO
Bc
3
5
38
2
Priemerná mesačná mzda

51-60 r.
20

Nad 60 r.
1
VŠ
Mgr.,Ing.,PhDr.,PaedDr.

25
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Rok
2000
2001
2002

Sk
8 372,- Sk
8 414,- Sk
11.829.- Sk

Vzdelávanie pracovníkov
Vzdelávanie sa uskutočňovalo za účelom prehlbovania vedomostí a získavania
pracovných zručností zamestnancov knižnice. Zamestnanci sa zúčastňovali školení,
seminárov, konferencií a porád, ktoré organizovali iné organizácie a inštitúcie – Slovenská
národná knižnica, Centrum vedecko-technických informácií, Univerzitná knižnica,
Ministerstvo kultúry SR a podobne. Pracovníci sa zúčastnili napríklad seminárov Budovanie
súborného katalógu, Elektronické informačné zdroje, Špeciálne skupiny používateľov,
Informačná spoločnosť a kultúra, viaceré školenia k ekonomickej a personálnej činnosti. Ich
prehľad je uvedený v prílohe č. 3 tejto správy.
V roku 2002 sa začal v knižnici realizovať projekt interného permanentného
vzdelávania pracovníkov. V rámci neho sa uskutočnili 3 druhy cyklického vzdelávania :
- Základný kurz informačnej gramotnosti, ktorého garantom bolo oddelenie informačných
technológií bol rozdelený na dve časti . Časť venovanú základom práce s počítačom
a s programovým vybavením Windows absolvovalo 26 zamestnancov knižnice. Časť
venovanú práci s textovým editorom Microsoft Word absolvovalo 22 zamestnancov.
- Kurz Efektívne vyhľadávanie informácií v elektronických CD ROM databázach na
Internete, ktorého garantom bolo oddelenie referenčných služieb sa zúčastnilo 28
zamestnancov knižnice.
- Jazykový kurz angličtiny pre začiatočníkov viedla Mgr. Katarína Vyšná sa zúčastňovali 4
zamestnanci a jazykový kurz nemčiny, ktorý viedla Gabriela Bauerová sa zúčastňovali 6
zamestnanci.
Kurzy boli ukončené záverečnými testami a účastníci získali osvedčenie o absolvovaní kurzu.
Okrem uvedených kurzov v rámci permanentného vzdelávania sa uskutočnili nasledovné
prednášky pre zamestnancov :
- školenie vedúcich oddelení k novele zákonníka práce, zákona o verejnej službe a zákona
o štátnej službe
- novela pracovného poriadku ŠVK – prednáška pre všetkých zamestnancov knižnice
- dôchodkové poistenie – prednáška zástupcu poisťovne Tatry Sympatia
- školenie požiarnych hliadok
- školenie vedúcich zamestnancov k problematike požiarnej ochrany
- školenie zamestnancov o novelizácii predpisov BOZP a PO

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
7.1 Plnenie základných číselných ukazovateľov
Ukazovateľ

m.j.

P/2002

S/2002

38

Prírastky celkom
z toho : knihy
periodiká
špeciálne dokumenty
Počet titulov odoberaných periodík
Menná katalogizácia
Vecná katalogizácia
Retrospektívne ukladanie údajov
Registrovaní používatelia
Návštevníci
Výpožičky
- z toho : absenčné
prezenčné
MVS, CVS
Edičná činnosť
z toho : Knižničné noviny
ostatné

zv.
zv.
zv.
zv.
tit.
tit.
tit.
tit.
os.
os.
zv.
zv.
zv.
zv.
tit.
tit./číslo
tit.

9.740
7.000
1.300
1.440
1.100
8.540
6.540
23.000
8.500
185.000
343.000
120.000
220.000
3.000
6
1/4
5

10.450
6.985
1.342
2.123
1.351
9.815
10.494
37.575
7.734
138.316
354.118
128.432
224.020
1.666
7
1/4
6

7.2 Oddelenie doplňovania a spracovania fondov

Prírastok celkom
511
512
513

Prírastok – knihy

520
520.1
520.20
521

Povinný výtlačok – knihy

521.1

521.2

522
522.1
522.2
522.3
522.4
534
534.1
540

Prírastok – periodiká viaz.
Prírastok – špec. dokumenty
z toho: CD
hudobniny
mg pásky
mapy
videokazety
aktualizované CD ROM
Povinný výtlačok – periodiká
Povinný výtlačok – špec. dokumenty
Kúpa – knihy slov.
Kúpa - periodiká slov.
Kúpa – špec. dok. slov.
Kúpa – knihy české
Kúpa – periodiká české
Kúpa – špec. dok. české
Kúpa – knihy zahraničné
Kúpa – periodiká zahraničné
Kúpa – špec. dok. zahr.
Dary – knihy slovenské
Dary – knihy české
Dary – knihy zahraničné
Dary – periodiká
Dary – špec. dokumenty
Výmena – knihy

Výmena periodiká (tit.)
Úbytky
Z toho : knihy
periodiká
špeciálne dokumenty
mapy

S 2001
10.942
7.577
2.833
532
62
321
8
85
4
52
3.458
1.782
168
1.858
22
175
343
653
69
102
260
123
525
30
359
116
154
1
4.970
2.957
90
-

S 2002
8.682
6.985
1.342
355
46
154
4
78
2
71
3.472
851
84
1.865
0
758
841
323
23
39
118
83
709
16
40
45
55
3
1 /5zv.)
8.568
4.427
4.042
99
1

39

CD ROM
normy
mg. pásky
Zrevidovaný fond
560
561
562
563
564
565
566
590.1

590.2

591

593.1

Odoberané periodiká
Počet exemplárov
Počet titulov SR
z toho povinný výtlačok
Počet titulov ČR
z toho kúpa
Počet titulov zahranič.
z toho kúpa
Počet titulov firem. časopisov
Počet titulov získaných darom
Počet titulov spolu
Katalogizácia
Menná katalogizácia – tituly
Z toho: knihy
periodiká
Špeciálne dokumenty
Z toho : CD
Hudobniny
Mg. Pásky
Videokazety
Mapy
CD ROM
Menná katalogizácia – zv.
Z toho : knihy
Periodiká
Špeciálne dokumenty
Z toho : CD
Hudobniny
Mg. pásky
Videokazety
Mapy
Aktualizované CD-ROM
Vecná katalogizácia – tituly
Z toho : knihy
Periodiká
Špeciálne dokumenty
Z toho : hudobniny
Mapy
CD
Mg pásky
Videokazety
CD ROM
Budovanie katalógov
Generálny menný
Generálny špec. dokumentov

90
30.840

11
79
8
211.599

1.240
911
911
194
167
114
30
25
111
1.219

1.372
1.034
1.034
202
175
115
21
28
113
1.351

8.153
6.487
1.248
418
59
247
8
2
62
40
11.576
8.269
2.833
474
61
292
8
2
65
46
8.087
7.387
356
344
200
57
51
8
2
26

7.573
7.069
137
367
40
222
4
10
71
22
8.261
7.774
238
386
42
240
4
0
73
27
10.141
9.634
136
371
220
71
42
4
10
24

7.582
423

7.127
388

40

594.1

594.2

595

Názvový periodík (služ.+čitat.)
Systematický periodík (služ.+čit.)
Revízny katalóg periodík
Revízny katalóg kníh
Revízny katalóg kníh – príručky
Revízny katalóg špeciálnych dokumentov
Väzba periodík
Kompletovanie periodík na väzbu
Viazané periodiká vo vlastnej dielni
Viazané periodiká dodávateľsky
Kompletovanie periodík na 5 rokov
Adjustácia
Knihy
Periodiká
Špeciálne dokumenty
Retrospektívne ukladanie údajov
Databáza VTLS spolu
Z toho knihy
knihy (interný grant)
hudobniny
periodiká
Čiarové kódy – záznamy o exemplároch (len
OF)
Knihy
Periodiká

4.127
810
2.037
8.578
599
422

944
6.327
1.543
323

1.949
430
250
337

2.011
402
614
301

8.904
1.992
461

8.828
1.342
2.107

30.741

37.575
20.850
12.291
1.000
3.524

29.917

17.350
2.237

7.3 Oddelenie referenčných služieb

Ukazovateľ
MVS – aktívna
MVS – pasívna
- z toho MMVS
Strojové rešerše
Exkurzie do knižnice

Merná jedn.
Zv.
Zv.
Zv.
Počet
Počet

S 2001
752
437
126
5.717
112

S 2002
939
425
86
5.655
131

7.4 Oddelenie absenčných služieb
1. Registrovaní používatelia:
z toho noví
preregistrovaní
2. Návštevníci:
3.Výpožičky absenčné
4.Upomienky
z toho klasické
z toho
-automatizované
-riaditeľské
-predžalobné
5. Oznamy
6. Rezervácie

S 2001
7.935
3 220
4.715
78.337
120.214
3.995
657

S 2002
7.734
3.410
4.324
93.605
117.650
3.726
240

2.780
500
58
1.637
2.425

2.757
658
71
1.673
2.531
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7. Nerealizované výpožičky
8. Absenčná kartotéka
9. Knihy do väzby
vrátené z väzby

10. Stratené
knihy

a nahradené

Výkony skladníkov:
-príprava kníh na kódovanie
-kódovanie kníh v sklade
-vrátené-založené knihy
-nové knihy-založenie
-nové viaz.časopisy-založenie
-vybavené žiadanky-knihy
-vybavené žiadanky-časopisy
-overovanie založenia kníh
-príprava časopisov na kódovanie

27.660
12.969
1.081
1.288
81

18.142
4.554
720
665
82

5.345
11.299
114.200
5.953
1.595
106.684
27.650
6.712
7.611

85.976
7.689
3.208
100.346
22.743
2.688

7.5 Oddelenie prezenčných služieb
Ukazovateľ
Návštevníci
Prezenčné výpožičky
Absenčné výpožičky
CVS
Exkurzie
Exkurzie (počet účastníkov)

m.j.
Osôb
Zv.
Zv.
Počet čísel

S 2001
45.892
235.271
12.220
514
18
412

S 2002
41.964
221.230
10.782
302
20
626

7.7.4.1 Univerzálna študovňa
Návštevníci
Prezenčné výpožičky
Z toho – z fondu študovne
- zo skladu

m.j.
Osôb
Zv.

S 2001
10.560
62.748
54.981
7.767

S 2002
10.423
73.126
63.795
9.331

7.7.4.2 Študovňa odborných periodík
Návštevníci
Prezenčné výpožičky
Z toho – z voľného výberu
- viazané periodiká
CVS

m.j.
Osôb
Zv.

Čísel

S 2001
10.514
77.466
60.614
16.852
514

S 2002
8.489
67.958
50.370
17.588
302

m.j.

S 2001

S 2002

7.7.4.3 Študovňa elektronických kníh a periodík
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Návštevníci
Informácie

Osôb

132
2.454

713
2.678

7.7.4.6 Multimediálna študovňa
Návštevníci
Informácie

m.j.
Osôb
Počet

S 2001
3.913
2.856

S 2002
3.703
3.122

7.7.4.5 Čitáreň periodík
Návštevníci
Prezenčné výpožičky

m.j.
Osôb
Zv.

S 2001
8.462
62.263

S°2002
6.932
47.212

7.7.4.6 Študovňa hudobnín a AV
dokumentov
Návštevníci
Prezenčné výpožičky
Absenčné výpožičky

m.j.

S 2001

S 2002

Osôb
Zv.
Zv.

6.242
12.107
4.294

5.243
9.865
3.762

7.7.4.7 Nemecká študovňa
Návštevníci
Prezenčné výpožičky
Absenčné výpožičky

m.j.
Osôb
Zv.
Zv.

S 2001
3.961
11.765
8.036

S 2002
3.690
13.800
7.020

m.j.

S 2001

S 2002

Osôb
Zv.
Zv.
Zv.

2.108
9.950
609
2.168

2.313
9.269
632
1.120

991
-

2.005
353

S 2001
1.875
1.665
2.275
1.304
290
138
5.977

S 2002
1.514
1.498
1.147
375
69
403
7.538

7.7.4.8 Študovňa špeciálnych
technických a legislatívnych
dokumentov
Návštevníci
Prezenčné výpožičky
Prírastok – normy
- patenty
Spracovanie fondu
- normy
-patenty
Budovanie katalógov
Názvový čitateľský periodík
Systematický čitateľský periodík
Katalóg noriem
Katalóg hudobnín
Katalóg CD, audio-video kaziet
Katalóg kníh Štud. Hudobnín
Katalóg kníh UŠ

m.j.

7.6 Oddelenie bibliografie

Databázy
Názov databázy
Pedagogika
SNB - články
Banská Bystrica v

Excerp. Zakladanie
50
450
500

Konverzia
50 (CDS/ISIS)
450 (VTLS)

Retrokonverzia

500 (VTLS)

Výskum
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tlači
Kto bol kto v Banskej 327
Bystrici v roku 2001
Hana Ponická
616
Kto bol kto v histórii
Banskej Bystrice
2200
Slovaciká 18. a 19.st.
Seminárna knižnica
Kniž. fond ŠVK
Menný register
Hana Ponická
Register profesií
Kto bol kto v histórii
Banskej Bystrice
Menný register
historických
menných autorit
zborníka
Dejiny školských
knižníc na Slovensku

celkove

327

327

616
2200
2200 (VTLS)
471 (VTLS)

471
1118 (VTLS)

250
2200

1100

4143

6693

971

3818

798

Študovne
Názov

návštevníci
výpožičky

inform.
dotazy

rešerše

adres.
inform.

klas.
(zázn)
Knihovnícka študovňa
Geologická študovňa
Študovňa HKF
Bibliografická študovňa

Celkove

45
27
30

Výber
Zakladanie
k.j.
stroj.

50
44
4000 4000

348 + 60

2696

360

340

1 (23)

10

2000 2000

510

2790

360

340

1

10

6000 6000

7.7 Literárne a hudobné múzeum
Akvizícia a spracovanie zbierkových predmetov a fondu iných predmetov ( PM ), fotografické a konzervátorské
práce, prieskum, koncepčná, tvorivá, dokumentačná činnosť a bádatelia, publikačná činnosť, návštevnosť, tržby
k 31.12. 2002
Predmet činnosti
Ročný plán
Plnenie
%
1. Príprava získ. materiálov na rokovanie KTZ
500 jd
986 jd /1030 ks
197,2
2. Akvizícia zbierok (schválené KTZ)
500 jd
461 jd/ 482ks
92,2
3. Prvostupňová evidencia zbierok:
500 jd
461 jd/ 482ks
92,2
- literárne zbierky
165 jd / 166 ks
- hudobné zbierky
203 jd / 223 ks
- knižných zbierok literárnych
33 jd/33 ks
- knižničných zbierok hudobných
60jd / 60 ks
4. Zápisy fondu pomocných materiálov do
prírastkových kníh:
- knižnice
- PM literatúry
- PM hudby
5. Katalogizácia pomocného fondu:

53 jd / 476 ks
27 jd / 27 ks
18 jd/ 41 ks
8 jd / 408 ks
53 jd / 476 ks
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6.
7.

- knižnice
- PM literatúry
- PM hudby
Počet kníh spracovaných knižnič. spôsobom
Druhostupňová evidencia zbierok

200 ks
1000 jd

27 jd / 27 ks
18 jd/ 41 ks
8 jd / 408 ks
203 ks
1113 jd/ 1265 ks

101,5
111,3

Plnenie

%

Výdaj a príjem zbierok v depozitároch a v knižnici
Predmet činnosti
1. Depozitár:
Výdaj zbierok
Príjem zbierok
Generálna inventarizácia zbierkového fondupodskupina č.3 - hudba
Fyzická inventarizácia zbierkového fondu
(literatúra aj hudba)
Počet pridelených signatúr uloženia
2. Knižnica:
Výdaj kníh
Príjem kníh

Ročný plán
1800 jd
1200 jd

2041jd/ 2491 ks
2051 jd / 2497ks

113,3
170,9

1200 jd

844 jd/ 888 ks

70,3

-

7200 jd/ 7857 ks

-

-

1296

-

800 ks
800 ks

1034 ks
995 ks

129,2
124,3

Fotografické a konzervátorské práce
Predmet činnosti
1. Fotodokumentácia zbierok
2. Dokumentácia zbierok - scaner
3. Fotografické práce ( pre výstavné účely, pre
bádateľov, z podujatí a pod.)
4. Pomocné negatívy (triedenie, evidencia,
označenie, uloženie)
5. Konzervovanie zbierkových predmetov

Ročný plán
300 ng
900 poz
200
500 ng

Plnenie
181 ng
420 poz
218 scanov
516 ng

%
60,3
47
109
103

700 poz
300 položiek

673 poz
378

96
126

150

81

54

Prieskumná, koncepčná, tvorivá, dokumentačná činnosť a bádatelia
Predmet činnosti
1. Štúdium odborných materiálov a literatúry

Ročný plán
12 000 str.

Plnenie
10 477

%
87,3

2. Prieskum a odb. práca v teréne ( mimo LHM )

600 hod.

682 hod.

113,6

3. Koncepčné práce, články, príspevky atd.

300 str.

542 st.

180

4. Dokumentácia vlastných a cudzích podujatí

15

17

113,3

5. Dokumentácia osobností

15

35

233,3

6. Dokumentácia inštitúcií ( telies, spolkov atd.)

10

4

Bádatelia, študujúci ( konzultácie)

300

330

110

Publikačná činnosť, citácie v médiách, vlastné podujatia, návštevnosť, tržby
Predmet činnosti
1. Príspevky:
v dennej a odb.tlači, rádiách a TV - vlastné
2. Príspevky:
v dennej a odb.tlači, rádiách a TV - od iných aut.
3. Kultúrne podujatia
4. Počet edičných titulov – nových
Počet drobných edičných titulov – nových
Dotlač starých drobných edičných titulov
5. Návštevnosť celkom:
z toho:

Ročný plán

Plnenie
113

%
141,2

80
134

-

60
2
7
500 ks

100
3/ 1060 ks
10/ 550ks
5/ 470 ks

166,6

22 000

27 632

125,6
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- na podujatiach
- na výstavách
- v expozíciách v Tajove
- v PI P.Tonkoviča v Podkoniciach
- expozícia na Lazovnej č.44 - Múzeum domov múz
- expozícia na Lazovnej č.44 - Ľudové hudobné
nástroje na Slovensku
Tržby (bez iných výnosov, darov, atď.,)

3 417
10 280
7 995
100
4 600
1 240
120 000

138 663

115,5

7.8 Oddelenie informačných technológií
Cieľom oddelenia je zabezpečovať hlavné činnosti oddelení knižnice v oblasti automatizácie
a elektronizácie.
Číselné ukazovatele :
V ŠVK bolo na konci roku 2002 v prevádzke 72 osobných počítačov, z toho 28 pre verejnosť a 43 pre
pracovníkov. Pre verejnosť bol na 16 PC prístupný OPAC, na 16 PC internet. V januári 2003 bolo
v nových priestoroch sprístupnených ďalších 13 PC pre verejnosť (OPAC, Internet) a 3 PC pre
konzultantov.
V roku 2002 bolo vytlačených 5 514 záznamov v prírastkovom zozname, katalogizačné lístky k 9 013
bibliografickým záznamom, 75 600 štítkov s čiarovým kódom pre knihy, 13 500 štítkov pre periodiká a 6
639 štítkov na čitateľské preukazy.
7.9 Oddelenie reprografických služieb
Por.
číslo

Činnosť

Interné

Externé

Spolu

1.

Väzba tvrdá

1 538

73

1 611

2.

Väzba mäkká

839

-

839

3.

Tlač (zlátenie)

1 967

151

2 118

4.

Iné knihárske práce

96 651

-

96 651

5.

Fotokópie

82 783

51 238

134 021

Tržby:

Fotokópie:

145 592,50 Sk

Knihárska dielňa:
Spolu tržby:

9 089,- Sk
154 681,50 Sk

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU

Štátna vedecká knižnica plnila v roku 2001 úlohy podľa plánu s prihliadnutím na
priority v činnosti.
Od 1. apríla 2002 prešla knižnica spod riadenia Krajského úradu v Banskej Bystrici pod priame riadenie
Ministerstva kultúry SR.
Značný význam pre ďalší rozvoj knižnice malo pridelenie finančného príspevku na rekonštrukciu
strechy a podkrovia časti A budovy na Lazovnej ul. č. 9 a príspevkov na interiérové vybavenie a nákup
informačných technológií do zrekonštruovaných priestorov. Vďaka tomu mohla knižnica sprístupniť
používateľom knižnice 1.580 m2 plochy, na ktorej je umiestnená univerzálna študovňa, študovňa
odborných periodík, pracovne a stála expozícia LHM.
V oblasti doplňovania knižničných fondov sa knižnica snažila o zachovanie kontinuity budovania
knižničných fondov v zmysle Zásad doplňovania. Pri doplňovaní domácej aj zahraničnej literatúry sa
dodržiavali prísne kritériá, overovanie na duplicitu a zakupoval sa len najnutnejší počet exemplárov.
Spracovanie knižničného fondu sa skvalitnilo postupným prechodom na strojom čitateľný formát MARC
21, dodržiavaním pravidiel AACR 2 a ISBD. Podstatne sa rozšírilo retrospektívne ukladanie údajov
o knižničnom fonde do databázy VTLS a starší knižničný fond sa rekatalogizoval. Do databázy boli
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uložené údaje o všetkých uchovávaných periodikách v knižnici, postupne sa spracovávajú záznamy
o exemplároch, ako významná pomôcka pre používateľov knižnice pri požičiavaní viazaných periodík.
Začala sa realizovať generálna revízia knižničného fondu, ako požiadavka delimitácie pri zmene
zriaďovateľa. Práce na revízii sú náročné nakoľko sa vykonáva za plnej prevádzky knižnice.
V oblasti základných knižničných služieb sa napriek zvýšenému osobnému úsiliu všetkých
pracovníkov knižnice nepodarilo splniť plánovaný počet registrovaných používateľov. Tento ukazovateľ
ako aj ukazovateľ výpožičky v porovnaní s minulým rokom poklesol. Rozšírenie počtu študovní a ich
postupná elektronizácia sa prejavila na vyššom počte prezenčných výpožičiek oproti absenčným
výpožičkám.
V rámci elektronizácie sa v knižnici realizovali práce na pripojenie optickým káblom do
akademickej siete SANET a vládnej siete GOVNET, čo po zaktivizovaní pripojenia v roku 2003 bude
znamenať opäť rozšírenie a skvalitnenie informačnej činnosti knižnice.
Za účelom zvládnutia nových a náročnejších úloh pracovníkmi knižnice venovala knižnica
pozornosť vzdelávaniu. Pravidelne sme preškoľovali pracovníkom formou interného vzdelávania
a vysielali ich na vzdelávacie podujatia, ktoré organizovali iné inštitúcie.
Organizovaním skupinových kultúrno-vzdelávacích foriem práce, edičnou a publikačnou
činnosťou knižnica významne propagovala svoje služby a činnosť v širokej verejnosti.
V Literárnom a hudobnom múzeu sa plán práce na rok 2002 plnil priebežne, v mnohých
ukazovateľoch bol prekročený. Odborná múzejná i kultúrno-prezentačná činnosť bola bohatá a verejnosť
o ňu prejavovala záujem. Podarilo sa zabezpečiť sponzorské prostriedky na vydanie sprievodcov po
expozíciách Múzeum – domov múz a Ľudové hudobné nástroje na Slovensku. Ďalšie sa zabezpečili na
prezentáciu CD opery Jána Cikkera Vzkriesenie. Z finančných dôvodov sa plán akvizície splnil len na
57,6 %. Zbierkové predmety boli získané väčšinou darom alebo vlastnou činnosťou. Kúpiť sa podarilo
ľudové hudobné nástroje a časť pozostalosti básnika Mikuláša Kováča vďaka účelovej dotácii od
zriaďovateľa. Problematickou oblasťou aj počas roka 2002 bola ochrana zbierok z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov na externé aj interné konzervovanie, na výrobu špeciálnych obalov.
Fotodokumentácia vrátane skenovania zbierok bola naplnená na 93%, táto oblasť vykazuje rezervy
a bude potrebné vytvoriť väčší časový priestor a prostriedky internému fotografovi alebo riešiť úlohu
dodávateľsky. Vysoko bol prekročený výdaj a príjem zbierkových predmetov a kníh. V porovnaní
s rokom 2001 klesla návštevnosť v expozíciách v Tajove o 2119 osôb, čo možno zdôvodniť pokračujúcou
rekonštrukciou Pamätného domu J. G. Tajovského v ostatných troch rokoch, ako aj morálne i fyzicky
zastaralou expozíciou. Celkový plán návštevnosti sa splnil na 125,6 % (27 632 osôb). Prekročený bol aj
plán tržieb (115,5 %), nielen zo vstupného a predaja propagačných titulov, ale aj vďaka niektorým
druhom platených služieb. Počet podujatí sa oproti minulému roku podarilo zvýšiť o 21. Za úspech
možno považovať vydanie troch edičných titulov, bohatú publikačnú činnosť (113 vlastných a 134 cudzích
príspevkov), realizáciu dvoch nových panelových výstav (P. Tonkovič a T. Vansová), usporiadanie 100
kultúrnych a vzdelávacích podujatí, 1. ročníka Bábkarskej súťaže, vykonanie inventarizácie v súvislosti
s delimitáciou ŠVK pod správu MK SR, prekročenie katalogizácie a druhostupňovú evidenciu výtvarných
zbierok na počítači. Pokračovala spolupráca s partnerskými inštitúciami a osobnosťami doma
i v zahraničí. Koncom roka sa začali prípravné práce v súvislosti s plánovaným presťahovaním múzea do
priestorov Štátnej vedeckej knižnice v roku 2003. Počas hodnoteného roka sme priebežne riešili
a odstraňovali všetky problémy a potrebné opravy. Podieľali sme sa aj na riešení a odstránení problému
RD JGT v Tajove, kde konzervátor LHM objavil časť zrubu napadnutého drevomorkou. V roku 2002 sa
pracovníkom podarilo udržať a rozvinúť identitu a aktivity pracoviska, pracovať efektívne, verejnosti
poskytovať široké spektrum kultúrnych služieb a zostať vyhľadávanou a obľúbenou kultúrno-múzejnou
inštitúciou.
9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici zabezpečuje v zmysle Ústavy SR slobodný
a rovnoprávny prístup k informáciám šírených na rôznych druhoch nosičov. Uspokojuje
vedecko-výskumné, informačné, vzdelávacie a kultúrne potreby občanov.
Knižničné fondy sú budované univerzálne a knižnica poskytuje svoje služby prednostne pre
občanov regiónu stredného Slovenska, ale aj občanov celého Slovenska. Jej používateľmi sú študenti
stredných a vysokých škôl, stredoškolský a vysokoškolský pedagógovia, štátni zamestnanci, podnikatelia,
pracovníci vedy a výskumu, ekonómovia, právnici a podobne.
Knižnica venuje pozornosť novým používateľom – organizovaním vstupných prednášok,
inštruktáží, exkurzií prvých ročníkov štúdia na vysokých školách, realizovaním vyučovacích hodín
priamo v knižnici, propagáciou svojich služieb v tlači a elektronických médiách.
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V Banskej Bystrici 28. 2. 2003
PhDr. Oľga Lauková
riaditeľka ŠVK

Príloha č. 1
Štatistika výkonov knižničnej činnosti za rok 2002
Kód Ukazovateľ
501
Celkový stav KF
501.1 Z toho : knihy a viaz preriod.
ostatné dokumenty
510
Prírastok
510.1 Prírastok - čistý
511
Prírastok - knihy
- periodiká
- špec. dokumenty
z toho : komp.platne (CD)

hudobniny
mg pásky
videokazety
mapy
CD ROM
normy STN
patenty slovenské
520
Povinný výtlačok
521
Kúpa - slovenská
521.1 Kúpa - česká
522
Kúpa iná zahraničná
523
Výmena
522
Dary
540
Úbytky
550
Zrevidovaný fond
Odoberané periodiká
560
Počet exemplárov
561
Počet zahr. titulov
- z toho titulov ČR

S 2001
1,643.108
596.678
1,046.430
13.892
5.875
7.569
2.833
3.490
62

S 2002
1,644.990
596.536
1,048.454
10.450
1.882
6.985
1.342
2.123
46

481

154

8
10
100
52
609
2.168
5.417
2.664
1.071
488
1
4.251
8.017
30.840

4
2
78
71
632
1.120
5.527
2.623
1.187
240
8
865
8.568
211.599

1.240
308
194

1.372
317
202
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562
563
565
590

591

593

594

595
601
610
611
620
621

703

801
802

- z toho firemných časopisov
Počet titulov SR
Počet titulov spolu
Katalogizácia menná - tituly
Knihy
Periodiká
CD
Hudobniny
Magnet. pásky
Videokazety
Normy
Mapy
CD ROM
Spolu
Vecné spracovanie - tituly
Knihy
Periodiká
Hudobniny
Mapy
CD
CD ROM
Magnet. pásky
Videokazety
Patentové spisy
Spolu
Budovanie katalógov
Generálny menný
Revízny katalóg kníh
Názvový periodík
Systematický periodík
Revízny periodík
Revízny špec. dokumentov
Katalógy špec. dokumentov
Ostatné
Spolu
Väzba periodík, preväzba kníh
z toho vo vlastnej dielni

25
911
1.219

28
1.034
1.351

6.766
1.248
59
247
8
2
991
62
40
9.423

7.069
137
40
222
4
10
2.005
71
22
9.815

7.387
356
200
57
51
26
8
2
8.087

9.634
136
220
71
42
24
4
10
353
10.494

7.582
9.177
4.127
810
2.037
422
10.812
13.264
48.231
2.566
1.866

7.515
7.870
3.412
1.654
944
323
1.994
13.506
37.218
1.681
1.067

30.741

37.575

7.935
138.553
46.433

7.734
138.316
41.964

370.915
132.544
236.668
1.703

354.118
128.432
224.020
1.666

5.717
5.717

5.666
1
5.665

6
791

6
877

Retrospektívne ukladanie údajov
do databázy VTLS
Čitatelia a návštevníci
Počet registr. čitateľov
Počet návštevníkov
Z toho návštevníci v študovniach
Výpožičky
Výpožičky spolu
Z toho : absenčné
prezenčné
MVS, MMVS, CVS
Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť
Rešerše spolu
Z toho : klasické
databázové
Edičná činnosť
Neperiodické publikácie
Počet titulov
- počet strán
Periodické publikácie

803

Počet titulov

1

1

804

- počet čísiel

4

4

49
Výstavy a kolektívne podujatia

210

Výstavy

19

23

211
212

- z toho vlastné
Výstavky

6
48

14
52

215

Ostatné kolektívne podujatia

211

228

69*
70
19
43
6
17
6
18

66,6
69
21
42
5
17
6
18

6 341,8
182

7.921,8
972

001
002
003
004

007
008
020
021

Zamestnanci knižnice
Priemerný počet zamestnancov
Skutočný fyzický stav
- z toho : prac. s VŠ vzdelaním
Odborní zamestnanci
- z toho : s knih. VŠ vzdelaním
s knih. SŠ vzdelaním
Administratívni zamestnanci
Robotníci
Priestory knižnice
Priestory knižnice v m2
- z toho : študovne

Príloha č. 2

Zoznam
kultúrno-výchovných podujatí organizovaných pre verejnosť
v roku 2002

A/ Odborné podujatia
21.3. 2002
Moderné informačné služby v digitálnych knižniciach – seminár so zahraničnou účasťou
10. 6. 2002
Heinrich Böll – život a dielo – prednáška Dr. Horsta Neissera riaditeľa Mestskej knižnice v Kolíne nad
Rýnom

18.-19. 9. 2002
Dejiny školských knižníc na Slovensku – celoslovenský odborný seminár venovaný dejinám knižnej
kultúry na Slovensku

Cyklus OSOBNOSTI
4. 2. 2002
František Švantner a Šimon Jurovský - 90. výročie narodenia významného slovenského spisovateľa
a hudobného skladateľa

18. 3. 2002
Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001 – stretnutie významných osobností mesta a prezentácia
biografického slovníka s rovnakým názvom, ktorý vydala ŠVK v BB
8. 4. 2002
Braňo Hronec – hudobník, skladateľ, aranžér, dirigent, hudobný režisér
6. 5. 2002
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – podujatie venované 10. výročiu vzniku UMB
3. 6. 2002Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici – podujatie venované 10. výročiu vzniku
konzervatória
1. 7. 2002
Hana Ponická – životné jubileum slovenskej spisovateľky, prekladateľky a publicistky
23. 9. 2002
Ivan Bella – posol Slovenska – podujatie venované prvému slovenskému kozmonautovi, organizované
v spolupráci s Krajskou hvezdárňou

14. 10. 2002
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Andrejn Stollmann – banskobystrický maliar- organizované v spolupráci so Stredoslovenským múzeom
v Banskej Bystrici
25. 11. 2002
Július Alberty – vysokoškolský pedagóg, autor prác z didaktiky dejepisu, zakladateľ modernej
regionálnej historickej vedy na Slovensku
16. 12. 2002
Miroslav Galanda – neurológ, prednosta Neurochirurgickej kliniky SZU v Banskej Bystrici

B/ Kultúrno-výchovné podujatia
Vyučovacie hodiny hudby
4. 2. 2002
Zvukové prehrávky – herci Divadla z Pasáže (7 úč.)
26. 3. 2002
Muzikoterapa pre členov SANARE (8 úč.)
8. 4., 15. 4, 20. 11 2002

seminárne cvičenie a dirigovanie – poslucháči Akadémie umení
Euchen Suchoň : Krútňava : IV. A VI. obraz , G. Verdi : Aida (dirigent Mgr. Pavol Tužinský) (47 posl.)
16. 5. 2002
Muzikál ako hudobné dielo a hudobný žáner – analýza obsahu a diskusia k muzikálu West side story –
premietanie videofilmu – poslucháči Konzervatória J. L. Bellu v BB (17. posl.)
22. 5. 2002
Prednáška o živote a tvorbe hudobného skladateľa Viliama Figuša Bystrého, pri príležitosti 65. výročia
úmrtia, spojená s hudobnými ukážkami z tvorby skladateľa. Prednášal Mgr. Igor Fudra ŠVK-LHM – (60
úč.)

24. 9. 2002
Elvis Presley – portrét speváka pri príležitosti 25. výročia úmrtia, medailón o živote a diele,
Podujatie spojené s premietaním videofilmu Mladý Elvis – príprava a realizácia
Mgr. Gabriela Črepová (38 úč.)
15. 10. 2002
Seminár posl. AU – Dejiny umenia – premietanie videofilmu (15 úč.)
7. 11., 14. 11., 27. 11. , 3. 12., 10. 12. 2002
Seminár posl. AU – Dejiny hudby – s využitím kníh z fondu študovne, CD nahrávky
a premietanie videofilmu - odb. učiteľ PhDr. M. Glocková (77 úč.)
14. 11. 2002
Intermediálny seminár – posl. Katedry hudby FHV UMB – odb. učiteľ Mgr. Špilák (18 posl.)
Vyučovacie hodiny a seminárne cvičenia, exkurzie v Nemeckej študovni.
14. 2. 2002
Konverzačné cvičenie z nemeckej literatúry s využitím videofilmu Aschenbrödel – študenti
RK Centrum Universa JŠ (3 hod., 10 študentov)
27. 2. 2002
Seminárne cvičenie z dejín na tému : Stredoveké mesto – poslucháči germanistiky FHV UMB Katedry
germanistiky – (8 hod., 40 posl.)
5. 3. 2002
Konverzačné cvičenie na tému : Alternatívna medicína s využitím materiálov z fondu NŠ
študenti RK Centrum Universa JŠ (3 hod., 15 študentov)
11. 3. 2002
Konverzačné cvičenie z nemeckej literatúry na tému Realizmus v nemeckej literatúre – práca

s literárnym dielom autorov – Theodor Fontane, Theodor Storm – študenti RK Centrum
Universa JŠ (3 hod., 15 študentov
11. 3. 2002
Konverzačné cvičenie na tému : Krajinoveda nemecky hovoriacich krajín – s využitím vlastivedných
sprievodcov, encyklopédií, video- a audiokaziet – študenti RK Centrum Universa JŠ (3 hod., 15
študentov
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9. 4. 2002
Konverzačné cvičenie na tému : Spoznávame Nemecko – Mníchov, Berlín - študenti
RK Centrum Universa JŠ ( 3 hod., 15 študentov)

Seminárne cvičenie z andragogiky – poslucháči Andragogiky Pedagogickej fakulty UMB

( 3 hod., 14 posl.) – v Študovni odborných periodík
25. 9. 2002
Seminárne cvičenie – Úvod do štúdia – práca so sekundárnymi informačnými dokumentmi
Študenti Jazykovej školy RK Centrum Universa (3 hod., 22 študentov)
10. 10. 2002
Seminárne cvičenie – sekundárne informačné pramene – posl. Filologickej fakulty (30 posl.)
16. 10. 2002
Krajinoveda Nemecka – Bavorsko a najväčšie mestá – vlastivedné publikácie a videofilmy
Vyučovacie hodiny študentov Gymnázia J. G. T. (2 hod., 15 štud.)
16. 10. 2002
Zvyky, obyčaje, sviatky Nemecka – vyučovacie hodiny študentov Jazykovej školy RK
Centrum Universa (2 hod., 15 štud.)
26. 11. 2002
Premietanie videofilmu pre mládež Lujza a Lotka – žiaci ZŠ Hrochoť (16 žiakov)
27. 11. 2002
Vyučovacie hodiny nemčiny – vyhľadávanie nemeckých slov na zadanú tému v slovníkoch
a encyklopédiách - Evanjelické gymnázium BB (3 hod., 17 štud.)
Podujatia organizované Regionálnym vzdelávacím centrom
- čitateľský krúžok – týždenne čítanie z diel nemeckých autorov
5. 9. – 23. 10. 2002
- vypísanie súťaže pre študentov-nemčinárov stredných škôl v stredoslovenskom regióne
pre LOGO RVC
26. 11. 2002
- scénické čítanie z diela spisovateľa Odöna von Horváth
3. 12. 2002
- slávnostné otvorenie Regionálneho vzdelávacieho centra
3. 12. 2002 – 15. 1. 2003
- výstava prác LOGO RVC
5. 12. 2002
- workshop pre študentov Jazykovej školy RK Centrum Universa v Banskej Bystrici na
tému Weltsicht entwickelt – Pohľad na rozvíjajúci sa svet
Exkurzie
V Nemeckej študovni sa uskutočnilo 13 exkurzií, počet účastníkov 249 (Katolícka Univerzita
Ružomberok – poslucháči germanistiky, SOU obchodné BB, SOU železničné Zvolen,
Združená stredná škola-Hotelová akadémia BB, Obchodná akadémia BB, Gymnázium JGT,
Evanjelické gymnázium, RK Centrum Universa JŠ, ZŠ v BB - Tr. SNP 20, Sitnianska,
ZŠ Hrochoť, ZŠ Selce
Exkurzie do knižnice (okrem exkurzií v nemeckej študovni) : 131

Prezentácie vydavateľstiev
29. 1. 2002 – Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave
27. 2. 2002 – Eko-konzult Bratislava
21. 3. 2002 – Perfekt Bratislava

24. 4. 2002 – Pedagogické vydavateľstvo Didaktis s. r. o.
18. 6. 2002 – Mika Conzult Bratislava
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Koncerty
Február – jún
Cyklus koncertov študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici a Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici – pravidelne každý pondelok o 17,00 hod. v priestoroch univerzálnej študovne – celkove 14
koncertov – 520 účastníkov

25. 11. 2002
Výchovný koncert pre študentov Gymnázia J. G. Tajovského – CD nahrávky vážnej hudby
(36 úč.)
2. 12. 2002
Maľujme si nádej – podujatie pod záštitou Konta nádeje
11. 12. 2002
Vianočný koncert – posl. Katedry hudby FHV UMB (56 úč.)
Hudobné matiné – organizované v spolupráci so Slovenským rozhlasom Rádiom Regina v Banskej Bystrici
13. 1. 2002 – Jevgenij Iršai – klavír, Milan Paľa – husle
3. 2. 2002 – Dámske komorné trio (Anna Izakovičová – flauta, Alena Vigašová – violončelo, Štefánia
Kisová – klavír)
3. 3. 2002 – Alžbeta Trgová – spev, Tatiana Baginová – husle, Oleg Bagin – klavír
7. 4. 2002 – Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera FHV UMB
5. 5. 2002 – Margareta Švercelová – spev, Jozef Abel – spev, Milan Dubovský – klavír
2. 6. 2002 – Zuzana Paulechová-Štiasna – klavír, Marián Lapšanský – klavír
7. 7. 2002 – Eva Šenigová – spev, Mikuláš Doboš – spev, Daniel Buranovský - klavír
1. 9. 2002 – Trávničkovo kvarteto, Zuzana Paulechová-Štiasna – klavír – koncert ku Dňu ústavy
6. 10. 2002 – Zuzana Paulechová-Štiasna – klavír, Jozef Podhoranský – violončelo
3. 11. 2002 – koncert venovaný 1. výročiu úmrtia Tibora Andrašovana, účinkovali Zuzana PaulechováŠtiasna – klavír, Darina Turňová – klavír, Martina Svitková – klavír, 1. sláčikové kvarteto, Alžbeta
Trgová – spev, Mária Andrašovanová, ml. – spev, Šimon Svitok - spev

1. 12. 2002 – Vianočný koncert pedagógov Žilinského konzervatória
Besedy

25. 9. 2002
času“

beseda s Jánom Balážom – autorom publikácie „Banská Bystrica v premenách

Výstavy
Novoročenka

Výstava originálnych novoročeniek zo súkromných zbierok
T - od 10.januára do 31. januára
v spolupráci Doc. Milanom Sokolom, akad. maliarom
Pavol Tonkovič

(Jubilejná výstava k 95. výročiu narodenia)
T - od 7. februára do 26. februára

Emil Makovický
(Výstava ilustrácií v priestoroch Študovne elektronických periodík a kníh)
T – február – apríl
Najkrajší kalendár Slovenska 2002

(Súťažná výstava kalendárov a kalendárovej tvorby na Slovensku pre rok 2002.)
v spolupráci so Syndikátom slovenských novinárov
T - od 5.marca do 17. marca 2002

Galéria poézie
(Výstava z tvorby členov klubu Litera v Banskej Bystrici)
T – 18. – 25. marca
v spolupráci s klubom Litera a s Krajskou pobočkou Spolku slovenských spisovateľov v B. Bystrici

53
Dejiny slovenskej kníhtlače

(Výstava v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach.)
T - od 26.marca do 9.apríla 2002
v spolupráci so ŠVK v Košiciach
Ex libris

(Výstava knižnej značky a grafických kreácií výtvarných prác študentov
Základnej umeleckej školy v Banskej Bystrici.)
T - od 11. apríla do 28.apríla

Desať rokov Univerzity Mateja Bela
(Výstava pri príležitosti jubilea vzniku univerzity)
T - od 29. apríla do 12. mája

Martin Benka
(Výstava ex libris Martina Benku v priestoroch Študovne elektronických periodík a kníh)
T – máj – december
Ex libris Milan Sokol

(Výstava z tvorby ex librisov Doc. Milan Sokola akad. mal.)
T - od 15. mája do 2. júna
P.T.J. Tekel

(Výber z diela z umeleckej pozostalosti maliara – mnícha)
T - od 5. júna do 23. júna
Heinrich Böll
(Výstava plagátov a kníh o živote a tvorbe nemeckého spisovateľa)
v spolupráci s Goetheho inštitútom Inter Nationes e. V. v Bratislave
Amnesty international

(Výstava z činnosti a aktivít organizácie)
T – 25. jún – 15. júl

Hana Ponická
(Výstava o živote a tvorbe slovenskej spisovateľky, prekladateľky a publicistky pri príležitosti životného
jubilea)
T – 1.júla- 15. júla
Fotografie z Islandu

(Výstava fotografickej tvorby J.. Hrúza)
T - od 17. júla do 13. augusta
Kanadskí Slováci vlastnými očami
(Výstava fotografií v spolupráci s centrom kultúry a dedičstva kanadských Slovákov)
T – 4. júla do 10. augusta
Obrázky zo Slovenska – Krajinné impresie
(Výstava pastelov K. Polgáriovej)
T - 15. augusta do 5. septembra
Zigmund Freud

(Výstava zo života a diela Zigmunda Freuda, organizovaná v spolupráci s Rakúskym
kultúrnym centrom)
T – 10. septembra – 10. októbra
Kozmos a kozmonautika
(Výstava dokumentárnych fotografií, organizovaná v spolupráci s Krajskou hvezdárňou)
T - 4. septembra do 5. októbra
Terézia Vansová
(Výstava zo života a diela spisovateľky – jubilejná výstava)
T - 8. októbra do 21. októbra
Tretí sektor

(Výstava – prezentácia činnosti mimovládnych a neziskových organizácií pôsobiacich na
území banskobystrického regiónu)
T – 23. októbra do 10. novembra
Odon von Horvath (Einem scuriftsteler auf der spur)
(Výstava zo života a diela spisovateľa Horvatha, organizovaná v spolupráci s Rakúskym kultúrnym
centrom)
T – 15. novembra do 15. decembra
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FOTO

(Výstava fotografií členov Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov)
T – 10. novembra do 30. decembra
Prezentácie vydavateľstiev
29. 1. 2002
27. 2. 2002
24. 4, 2002
25. 6. 2002
16. 10. 2002
21. 11. 2002

Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave
Eko konzult v Bratislave
Didaktis v Bratislave
Mika consult v Bratislave
Efezus Slovenská Ľupča
Malé centrum v Bratislave

Príloha č. 3

Účasť pracovníkov na vzdelávacích a iných odborných podujatiach v roku 2002
A/ Vzdelávacie podujatia
2. 1. 2002
14. 1. 2002
29. 1. 2002
15. 4. 2002
22. 4. 2002
30. 5. 2002
4. 6. 2002
20. 6. 2002
5. 11. 2002

Banská Bystrica – Nový zákonník práce – A. Barthová
Banská Bystrica - Daň z príjmov zo závislej činnosti – A. Bukvajová
Bratislava – Normalizovaná úprava písomností – A. Barthová
Banská Bystrica – Nový zákonník práce a zákon o verejnej službe – A. Barthová
Legislatívna abeceda – novela zákonníka práce – A. Bukvajová
Banská Bystrica –Rozpočtová klasifikácia na rok 2003 – E. Koreňová
Banská Bystrica – Verejné obstarávanie podprahovou metódou – G. Petrincová
Banská Bystrica – Zákon o prídavku na dieťa a príspevku na dieťa – A.
Bukvajová
Banská Bystrica – Seminár k zákonu č,. 530/2002 Z. z.

B/ Zahraničné služobné cesty
26. 2. 2002
4.-6.6.2002
23.-26. 9. 2002
3.-5.12.2002

Brno – Moravská zemská knihovna – konzultácie k riešeniu novostavby knižnice
– PhDr. O. Lauková, L. Žáčiková, Mgr. M. Meleková
Porada pracovníkov bibliografických a informačných oddelení vedeckých
knižníc ČR a SR – Mgr. K. Vyšná
Seč u Chrudimi, Hradec Králové – Konferencia Knihovny současnosti 2002 – L.
Žáčiková, Mgr. P. Majling
Praha – Porada pracovníkov bibliografických a informačných oddelení
vedeckých knižníc ČR a SR – Mgr. M. Meleková

C/ Ostatné odborné podujatia
23.-24.1.2002
Bratislava – Inštruktáž k činnosti Kancelárie Rady Európy – Ing. V. Marenčák
23.-25. 1.2002
Šachtičky – seminár Ďalšie vzdelávanie knihovníkov na Slovensku – PhDr. O.
Lauková, L. Žáčiková
5. 2. 2002
Zvolen – Porada k štatistickým výkazom o činnosti knižníc – L. Žáčiková
27.2.-1.3.2002
Bratislava – Seminár - Evidovanie písomností a vedenie archívu organizácie – K.
Urbanová
20. 3. 2002
Martin – Metodický seminár Legislatíva a knižnice – E. Kamzíková, Mgr. P.
Majling
20. 3. 2002
Bratislava – Otvorenie Depozitnej knižnice Európskej únie v CVTI – L. Žáčiková
5. – 6. 4. 2002
Omšenie – Informačné technológie v hudobnej dokumentácii – M. Jablonovská,
PhDr. M. Bárdiová, Mgr. I. Fudra, M. Šípka
23. 4. 2002
Martin – Zasadnutie Komisie pre ochranné mikrofilmovanie periodík – PhDr. O.
Lauková
2. 5. 2002
Martin – Seminár – Zmena vecného spracovania – Mgr. K. Šmelková, E.
Kamzíková
27.-29.5.2002
Martin – Dni regionálnej bibliografie – PhDr. D. Šovčíková
6. 6. 2002
Bratislava – Aktív pracovníkov knižníc – Súborný katalóg – L. Žáčiková
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12. 6. 2002
13. 6. 2002
18.-19. 6. 2002
25. 6. 2002
9.-10. 9. 2002
17.-19. 9. 2002
2. 10. 2002
8.-10. 10. 2002
15.-16. 10. 2002
16. 10. 2002
24. 10. 2002
5. 11. 2002
12.-13. 11. 2002
26. 11. 2002
27. 11. 2002
9.-11.12. 2002
11. 12. 2002

Nitra – seminár Elektronické informačné zdroje – Mgr. M. Meleková
Bratislava – Zasadnutie Koordinačnej rady súborného katalógu – L. Žáčiková
Bratislava – konferencia – Informačné technológie v kultúre – Mgr. A. Kmeťová
Martin – Zasadnutie Koordinačnej rady pre bibliografiu – M. Hrúzová
Zvolen – konferencia Knižnica európskeho štandardu – PhDr. B. Snopková,
PhDr. D. Šovčíková
Košice – Zasadanie Národnej komisie pre knižničné služby – Mgr. M. Meleková
Bratislava – Inštruktáž pre prácu v Stredisku európskych informácií – Ing. K.
Pajta
Bardejov – seminár – Knižná kultúra v Šariši a v Bardejove – Mgr. I. Fedorová
Opatová pri Trenčíne – seminár – Asertivita pre knihovníkov – L. Žáčiková,
Mgr. I. Fedorová
Bratislava – seminár Ochrana osobných údajov – Mgr. A. Kmeťová, Mgr. P.
Majling
Martin – seminár – Tvorba biografických slovníkov – PhDr. D. Šovčíková
Zvolen – Školenie a prezentácia databáz ProQuest 5000, EIFL 2, - Mgr. M.
Meleková
Martin – Výbor SSK, Valné zhromaždenie SSK – L. Žáčiková, PhDr. B.
Gajdošová, Mgr. I. Fedorová, J. Vranová,
Zvolen – seminár – Vymáhanie nevrátených dokumentov v knižniciach – Mgr. P.
Majling
Martin – zasadanie Koordinačnej rady pre bibliografiu - PhDr. D. Šovčíková
Častá-Papiernička – školenie Partnerské knižnice NR SR – Mgr. P. Majling
Bratislava – školenie – Bezpečnosť informačných systémov – Mgr. A. Kmeťová

Príloha č. 4
Informácie o ŠVK v Banskej Bystrici publikované v tlači a iných médiách
Publikované v tlači :
o

(AG) : Slováci v Kanade svojimi očami. Výstava fotografií v ŠVK.
In : Smer Magazín : Týždenník regiónov Banská Bystrica a Brezno. – Roč. 11, č. 36, (9.9.2002), s.
5.

o

Fircáková, Kamila :Príspevok k výskumu dejín knižnej kultúry.
In : Akturality : Informácie z knižničnej a informačnej vedy a praxe. Č. 2 (2002), s. 19-23

o

Kasarová, Jarmila
Študovňa špeciálnych technických a legislatívnych dokumentov v ŠVK Banská Bystrica.
In : Knižnica. – Roč. 3, č. 1 (2002), s. 39

o

Komorová, Klára
Dejiny školských knižníc na Slovensku (seminár, 18. – 19. septembra 2002, Banská Bystrica).
In : Knižnica. – Roč. 3, č. 11-12 (2002), s. 591-593

o

Krčová, Erika
Krajský úrad sa rozlúčil so svojou kultúrou.
In: Sme Stred. – Roč. 2, č. 12 (22. 3. 2002), s.

o

Krčová, Erika
Krajský úrad sa lúčil s kultúrou.
In: Smer magazín : Týždenník regiónov Banská Bystrica a Brezno. – Roč. 11, č. 13 (26. 3. 2002), s.
4.

6.

Kubiš, P. M. : Neznámy Island. Výstava v ŠVK.
In : Smer Magazín : Týždenník regiónov Banská Bystrica a Brezno. – Roč. 11, č. 29, (22.7.2002),
s. 1.
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7.

Nagy Imrich
Po stopách knižničného fondu Mestskej verejnej knižnice.
In : Knižnica. – Roč. 3, č. 1 (2002), s. 18 – 20

8.

(r) : Stretnutie v knižnici v rámci cyklu Osobnosti.
In : Smer Magazín: Týždenník regiónov Banská Bystrica a Brezno. – Roč. 11, č. 23, (10. 6. 2002),
s. 7.

9. Troligová, Zlatica : Jubilujúce osobnosti literárnej a hudobnej tvorby. Cyklus
Osobnosti František Švantner, Šimon Jurovský.
In : Smer Magazín : Týždenník regiónov Banská Bystrica a Brezno. – Roč. 11, č. 7.,
(12.2.2002), s. 5.
10. Žabková, Soňa
Kto bol kto v B. Bystrici v roku 2001.
In: Smer magazín : Týždenník regiónov Banská Bystrica a Brezno. – Roč. 11, č. 13 (26. 3. 2002), s.
7.
11. Žabková, Soňa : Stretnutie so spisovateľkou Hanou Ponickou.
In : Smer Magazín : Týždenník regiónov Banská Bystrica a Brezno. – Roč. 11, č. 28, (15.7.2002),
s. 5.
12. Žabková, Soňa : Stretnutie s kozmonautom I. Bellom v rámci cyklu Osobnosti v ŠVK.
In : Smer Magazín : Týždenník regiónov Banská Bystrica a Brezno. – Roč. 11, č. 40, (6.10.2002),
s. 5.
Rozhlas, televízia :
1.

Gajdošová, Branislava
Heinrich Boll – výstava kníh a plagátov o živote a diele autora.
Interwiew pre Slovenský rozhlas rádio Regina štúdio Banská Bystrica, odvysielané 10. 6. 2002.

2.

Gajdošová, Branislava
Knižnično-informačný fond a poskytované služby v Nemeckej študovni ŠVK v Banskej Bystrici.
Informácie odvysielané v RTV Banská Bystrica 11. 12. 2002

3.

Havran, Maroš
Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001.
Rozhovor s riaditeľkou ŠVK v Banskej Bystrici PhDr. Oľgou Laukovou o podujatí, ktoré
organizovala knižnica v rámci cyklu Osobnosti.
Odvysielané v rádiu Twist 19. 3. 2002.

4.

Šovčíková, Darina
O historickom knižnom fonde ŠVK.
Odvysielané v relácii „Bábovka“ na 1. programe STV 9. 6. 2002.

5.

Zemaník, Peter
Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001.
Informácia o vydanom biografickom slovníku osobností Banskej Bystrice a podujatí, ktoré
v rámci cyklu Osobnosti organizovala ŠVK.
Odvysielané v relácii „Kultúra“ na 2. programe STV 19. 3. 2002.

6.

Lauková, Oľga :
Študovňa tretieho tisícročia. Rozhovor pre Rádio Rebeka odvysielané 12. 9. 2002.

7.

Krno, Luboš
Otvorenie Regionálneho vzdelávacieho centra nemeckého jazyka a kultúry v Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej Bystrici. Rozhovor s Dr. Gajdošovou a Gabrielou Bauerovou odvysielaný
v hlavnej spravodajskej relácii Rádiožurnále 3. 12. 2002 o 12,30.
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