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1.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Zriaďovateľ:
Dátum zriadenia organizácie:
Forma hospodárenia:
Štatutárny zástupca:
Členovia vedenia:

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Ministerstvo kultúry SR
26. 3. 1926
príspevková organizácia
PhDr. Oľga LAUKOVÁ, PhD. – riaditeľka
PhDr. Blanka SNOPKOVÁ, PhD. – zástupkyňa riaditeľky, vedúca odboru služieb
PhDr. Oľga DOKTOROVÁ – vedúca odboru riaditeľky
Mgr. Jana VRANOVÁ – vedúca odboru knižničných fondov
Mgr. Soňa ŠVÁČOVÁ, PhD. – vedúca Literárneho a hudobného múzea
RNDr. Martin KASSA – vedúci ekonomicko-správneho odboru

Kontakt:

Telefón:
Fax:
E-mail:
http:

Hlavné činnosti organizácie:

knižničná činnosť
múzejná činnosť

+421 48 / 4155067
+421 48 / 4124096
svkbb@svkbb.eu
www.svkbb.eu
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2.

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

2.1

Poslanie
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ďalej len ŠVK) je príspevkovou organizáciou v priamom riadení Ministerstva

kultúry SR. Plní úlohy celoslovenského a regionálneho charakteru, ktorými je poverená na základe Zriaďovacej listiny č. MK
555/2002-1 s účinnosťou od 1. apríla 2002 a Rozhodnutia MK SR o zmene a doplnení Zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice
č. MK-2811/2015-110/14275 z 15. októbra 2015, ako aj Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č.
206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
Je verejnou kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckovýskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje svoje služby
širokému a rôznorodému spektru používateľov (žiakom ZŠ, študentom SŠ a VŠ, ľuďom v produktívnom veku, odborníkom a vedcom
z rôznych vedných odborov, ako aj seniorom a marginalizovaným skupinám obyvateľov), čo ovplyvňuje jej akvizičnú politiku,
skladbu knižničných fondov, ako aj zloženie a rozsah poskytovaných knižnično-informačných služieb.
Knižnica :
 zabezpečuje uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva,
 zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a poznatkom šíreným na všetkých druhoch nosičov,
 uspokojuje kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby občanov,
 vytvára informačnú a vedomostnú infraštruktúru pre celoživotné vzdelávanie,
 poskytuje príležitosti na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času,
 zabezpečuje rovnosť prístupu k informáciám pre marginalizované skupiny obyvateľov,
 podporuje nezávislosť rozhodovania a duševný rozvoj občanov.

-8-

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015

V zmysle platnej legislatívy a na základe dohôd so Slovenskou národnou knižnicou knižnica plní úlohy:
 koordinačného, výskumného, metodického, vzdelávacieho, poradenského a štatistického pracoviska knižničného systému,
 zhromažďuje, odborne spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, predovšetkým domáce a
zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty, špeciálne technické dokumenty,
 ako konzervačná knižnica Slovenskej republiky získava a uchováva povinné výtlačky v zmysle Zákona č. 212/1997 Z. z.
o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení
neskorších predpisov,
 poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky, kultúry a vzdelávania,
 poskytuje čitateľom medziknižničnú výpožičnú službu a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu,
 podieľa sa na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc,
 podieľa sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie bibliografickým spracovaním štúdií publikovaných vo vedeckých
zborníkoch, plní úlohy celoslovenského koordinačného pracoviska pre bibliografiu vedných odborov: národnooslobodzovací
odboj a SNP, stavebníctvo, architektúra a cestovný ruch,
 buduje a sprístupňuje vlastnú regionálnu bibliografickú databázu Pamäť mesta Banská Bystrica,
 zabezpečuje bibliografickú registráciu slovenských patentových spisov a technických noriem,
 koordinuje a metodicky usmerňuje správu seriálov v celoslovenskej databáze projektu KIS3G.
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Knižnica v súlade so Zriaďovacou listinou č. MK 555/2002-1 a Rozhodnutím MK SR o zmene a doplnení Zriaďovacej listiny
Štátnej vedeckej knižnice č. MK-2811/2015-110/14275, ako aj Osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, vydaným
MŠVVaŠ SR (platné 19. 7. 2010 – 19. 7. 2016):
– vykonáva vedecko-výskumnú, dokumentačnú a poradenskú činnosť v oblasti historických knižných fondov, dejín knižnej
kultúry na Slovensku, bibliografického systému národného odboja a SNP a regionálnych dejín – podieľa sa na zabezpečovaní
úloh celoštátneho charakteru,
 výsledky výskumu prezentuje prostredníctvom vlastnej edičnej, publikačnej a propagačnej činnosti,
 realizuje vedecké, odborné, vzdelávacie a kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s predmetom jej činnosti,
 vytvára biografickú databázu osobností, spracováva biografické slovníky a personálne bibliografie osobností,
 realizuje spoločné podujatia a výmenu publikácií s partnerskými knižnicami na Slovensku aj v zahraničí – Shanghai Library
(Čínska ľudová republika), Centrálna univerzálna vedecká knižnica N. A. Nekrasova v Moskve (Ruská federácia),
Wojewodska biblioteka publiczna I. Smolki v Opole (Poľsko), Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové (Česká
republika)
 spracováva knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné a poradenské služby v rámci:
1.

Regionálneho strediska špeciálnych technických dokumentov,

2.

Strediska patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR,

3.

Partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

ŠVK ako knižnica napojená na sieť európskych knižníc s najvyšším počtom jazykových centier na Slovensku, budovaných
v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje profilové knižničné a informačné fondy
a zabezpečuje kultúrno-prezentačné aktivity v:
1.

Nemeckej študovni na základe dohody a v súčinnosti s Goetheho inštitútom na Slovensku,
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Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015

2.

Britskom centre na základe memoranda o porozumení s British Council na Slovensku,

3.

Centre slovanských štúdií na základe spolupráce s Ruským centrom vedy a kultúry, Poľským inštitútom v Bratislave
a Bulharským kultúrnym inštitútom,

4.

InfoUSA na základe memoranda o porozumení s Veľvyslanectvom USA na Slovensku,

5.

Window of Shanghai na základe memoranda o výmene a spolupráci medzi Šanghajskou knižnicou v Čínskej ľudovej
republike a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a na základe spolupráce s Veľvyslanectvom Čínskej
ľudovej republiky na Slovensku.

Knižničný fond ŠVK predstavuje 1.714 897 dokumentov v klasickej a elektronickej podobe. Dokumenty knižnica získava na
základe Zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín
audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, darmi, domácou a zahraničnou kúpou a prostredníctvom medzinárodnej výmeny.
Ročne knižnica realizuje viac ako 250.000 výpožičiek a navštívi ju okolo 150 000 návštevníkov, z ktorých viac ako 80.000 využije jej
knižnično-informačné služby. Približne 50.000 návštevníkov, ktorí nie sú registrovanými používateľmi, sa zúčastní v priebehu roka na
viac ako 500 rôznorodých podujatiach, ktoré knižnica pripravuje (exkurziách, kurzoch informačnej výchovy, tréningoch pamäte,
odborných seminároch a vedeckých konferenciách, prezentáciách autorov, kníh a vydavateľstiev, výstavách, koncertoch, prednáškach,
tematických hodinách pre ZŠ a SŠ, špecializovaných podujatiach pre znevýhodnené skupiny občanov atď.). Prezenčné knižničnoinformačné služby poskytuje knižnica prostredníctvom siete 15 špecializovaných študovní a jazykových centier, ako aj Čítacieho
a internetového pracoviska pre nevidiacich. Dôležitou súčasťou servisu pre používateľov je poskytovanie referenčných služieb –
vrátane spracovania rešerší z bibliografických a plnotextových databáz a poskytovania adresných informácií, absenčných
a prezenčných výpožičiek dokumentov, medziknižničnej výpožičnej služby, budovania špecializovaných databáz. Vzdelávaciu
funkciu plní ŠVK najmä prostredníctvom kurzov informačnej výchovy, inštruktáží pre používateľov, odbornej praxe pre študentov
vysokých škôl, prípravou odborných a vedeckých podujatí pre pracovníkov knižníc. Aplikáciou najnovších informačných technológií
- 11 -
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do knižničnej praxe ponúka ŠVK používateľom možnosť komfortného využívania knižnično-informačných služieb, vrátane
vzdialeného prístupu k zahraničným elektronickým informačným zdrojom a virtuálnej knižnici, ktorá obsahuje viac ako 1000
digitalizovaných tlačí z fondu ŠVK.
Knižnica sa od roku 2000 etablovala v regióne stredného Slovenska ako moderné multifunkčné knižnično-informačné centrum
s medzinárodnými kontaktmi na knižnice, múzeá a ďalšie kultúrne a vzdelávacie inštitúcie Európskej únie a iných štátov sveta, najmä
v Rusku, na Ukrajine, v USA a Číne, čo sa odzrkadľuje aj v prevádzkovaní špecializovaných jazykových centier, vzdelávacieho centra
a priestorov na kultúrno-spoločenské aktivity – Galéria v podkroví, Divadlo D44, Hudobné átrium, Tvorivé centrum.
Organizačnou súčasťou knižnice je Literárne a hudobné múzeum, ktorého poslaním je zhromažďovať, zhodnocovať a odborne
spracovávať zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho dedičstva. Vo svojej činnosti sa múzeum zameriava na dokumentáciu
literárneho a hudobného života a tiež bábkarských tradícií v banskobystrickom regióne, dokumentuje výrobu a uplatňovanie ľudových
hudobných nástrojov na území Slovenska. Rozvíja šesť základných strategických oblastí vo svojej činnosti: vedeckovýskumná
činnosť; odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú uložené
a uchovávané

zbierkové

predmety;

akvizičná

činnosť;

prezentačná

činnosť

–

sprostredkovanie

výstupov

z odbornej

a vedeckovýskumnej činnosti; rozvoj ľudských zdrojov – vytváranie podmienok na zvyšovanie vzdelania a ďalšie rozširovanie
odbornosti zamestnancov; digitalizácia zbierkových predmetov. Popularizačnými podujatiami a stálymi expozíciami (Múzeum –
domov múz, Bábkarský salón, Ľudové hudobné nástroje, Pamätná izba Jozefa Murgaša a Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského
v Tajove a Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach) prezentuje výsledky svojej práce verejnosti. Výstavnou činnosťou
prezentuje múzejné zbierkové predmety a fondy na Slovensku a v zahraničí a v spolupráci so Slovenským národným múzeom
v Bratislave sa podieľa na budovaní elektronického katalógu CEMUZ muzeálnych zbierkových predmetov na Slovensku.
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Tab. č. 1: Vybrané výkonové ukazovatele za roky 2013 – 2015

Rok 2013
Stav knižničného fondu k 31. 12.
Prírastok knižničného fondu
spolu
z toho











knihy
periodiká
normy
patenty
hudobniny
mapy
CD ROM
mikrofilmy
video a audio dokumenty
pohľadnice

Počet vyradených dokumentov
Počet dochádzajúcich
titulov periodík
 z toho zahraničné
periodiká

Rok 2014

Rok 2015

1.701 240

1.705 885

1.714 897

11 621

12 559

10 939

8 469
1 714
621
120
44
77
155
0
153
268

8 558
2 952
249
80
112
75
221
0
135
177

7 927
2 159
158
77
35
62
179
0
126
216

9 242

7 914

1 927

1 300

1 241

1 143

230

224

227
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Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

11 131

10 200

9 615

Počet návštevníkov spolu
z toho
 používatelia
knižničných služieb

123 640

148 500

162 240

86 190

83 408

82 543

Výpožičky spolu
z toho
 absenčné výpožičky
 prezenčné výpožičky

295 515

264 035

248 649

156 755
138 760

154 100
109 935

149 823
98 826
1 906

Aktívni čitatelia

MVS a MMVS spolu
Počet stiahnutých dok.
z licencovaných databáz

1 837

2 027

15 132

1 800

Počet rešerší

13 551

6 942

8 178

189 989
437 131

173 746
378 738

166 615
366 306

535

588

600

Počet návštev www stránky
Počet zobrazení www stránky
Počet podujatí
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2.2 Strednodobý výhľad organizácie
ŠVK v Banskej Bystrici je knižnično-informačná a pamäťová inštitúcia, ktorá sa súčasne profiluje ako otvorená multifunkčná
a multikultúrna organizácia. V súlade s Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene a doplnení zriaďovacej
listiny Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici č. MK-2811/2015-110/14275 z 15. októbra 2015 je knižnica so špecializovaným
organizačným útvarom Literárnym a hudobným múzeom kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou, a vzdelávacou inštitúciou
v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárno-múzejnej, hudobno–múzejnej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti.
Jej činnosť sa v najbližšom období zameria najmä na plnenie úloh vytýčených Stratégiou rozvoja kultúry v SR na roky 2014 –
2020 a Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020. Zároveň bude vykonávaná v súlade s medzinárodne
platnými dokumentmi IFLA. Zvýšená pozornosť bude venovaná plneniu prioritných úloh, ktorými ŠVK poverí MK SR.
Strednodobé úlohy ŠVK budú realizované v súlade s novým Zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení
zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Činnosť knižnice a ďalší rozvoj jej služieb v oblasti elektronických
informačných zdrojov budú realizované v súlade s Autorským zákonom č.185/2015 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2016.
Strednodobé úlohy ŠVK:
 S cieľom výchovy a prípravy budúcich používateľov pokračovať v realizácii projektu zameraného na novú skupinu
používateľov – mládež vo veku od 12 do 15 rokov. V spolupráci s pedagógmi základných škôl a osemročných gymnázií
pokračovať v rozširovaní portfólia aktivít pre žiakov. Aktívnym zapojením žiakov do procesu získavania informácií pestovať u
nich už na základnom stupni vzdelávania pozitívny vzťah ku knižnici a čítaniu.
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 Venovať zvýšenú pozornosť používateľom – seniorom. Podporovať celoživotné vzdelávanie seniorov realizovaním
workshopov na zvýšenie počítačovej gramotnosti, na podporu pamäti, premýšľania a kreativity, ako aj aktívneho využívania
voľného času.
 Pokračovať v modernizácii informačných technológií. Oblasť budovania databázy digitálnych dokumentov vo virtuálnej
knižnici zahŕňa aj nutnosť zvyšovania pamäte záložných médií potrebných na ich archiváciu, čo si vyžiada ďalšie finančné
náklady. V prípade prechodu knižnice na nový knižnično-informačný systém bude zaťaženie Oddelenia informatiky a
reprografie závislé od rozsahu zmien funkcionality a spôsobu prístupu (lokálny alebo vzdialený).
 Zabezpečiť výmenu starších kopírovacích zariadení za modernejšie. Vytvoriť samoobslužnú zónu kopírovacích služieb za
účelom zrýchlenia a poskytovania služieb. Zriadiť možnosť vzdialenej tlače, aby si čitateľ z pohodlia domova mohol odoslať
dokumenty na tlač, ktoré si v knižnici prevezme na základe autentifikácie čipovou kartou.
 S cieľom vyššej ochrany historicky vzácnych a jedinečných knižničných dokumentov digitalizovať fond starých a vzácnych
tlačí do roku 1900, seminárnu knižnicu a výstupy vlastnej vydavateľskej činnosti.
 Dokončiť retrospektívne označovanie knižničného fondu čipmi RFID a jeho spracovanie do elektronického katalógu.
 S cieľom inovovať a zatraktívniť služby knižnice, podporovať rozvoj podnikateľského prostredia a umožniť pracovníkom
vedy, výskumu a vzdelávania prístup (aj vzdialený) k informačným zdrojom, pokračovať v akvizičnej činnosti zameranej na
zabezpečenie licencií k získaniu elektronických databáz.
 Stimulovať u pracovníkov záujem o prácu s elektronickými informačnými zdrojmi s cieľom vychovať pripravených
pracovníkov, ktorí sú schopní ponúkať tieto služby používateľom.
 Organizovať odborné podujatia zamerané na podporu vedeckovýskumnej činnosti v oblasti implementácie moderných
informačných technológií v knižniciach a tak sa podieľať na ďalšom vzdelávaní pracovníkov knižníc.
 Zapájať sa do dotačných projektov a grantov.
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 Vybudovať moderné a technicky atraktívne expozície LHM, podieľať sa na budovaní elektronického katalógu muzeálnych
zbierkových predmetov na Slovensku CEMUZ a na realizácii celonárodného projektu digitalizácie múzejných zbierok.
Pokračovať v akvizícii múzejných zbierok. V rámci múzejného vzdelávania orientovať múzejnú pedagogiku na systematickú
partnerskú spoluprácu so školami.
 Z dôvodu nedostatočných skladových priestorov získať finančné prostriedky na realizáciu spracovanej štúdie prístavby
knižničných skladov. Modernizovať priestory knižničných skladov inštaláciou nových knižničných regálov. Ďalší rozvoj
budovania knižničného fondu ŠVK, s čím úzko súvisí aj rozvoj poskytovania knižnično-informačných služieb, je podmienený
finančnými možnosťami na prístavbu knižničného depozitára, o ktorý sa knižnica usiluje už od začiatku 90. rokov 20. storočia.
Nutnosť neustáleho vyraďovania knižničných dokumentov z dôvodu nedostatku skladových priestorov silne narúša
kompaktnosť systematicky budovaného knižničného fondu.
a/ Úlohy v knižnično-informačnej oblasti


systematické získavanie dokumentov a informačných zdrojov v súlade s požiadavkami používateľov, ich odborné
spracovávanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie verejnosti,



plnenie úloh vyplývajúcich z vládneho uznesenia č. 801 zo 17. júla 2002 k programu elektronizácie knižníc v SR – projektu
knižnično-informačného systému 3. generácie (KIS3G),



intenzívne školenie odborných zamestnancov (katalogizátorov) v oblasti nových katalogizačných pravidiel RDA, ktoré majú
byť zavedené do katalogizačnej praxe v rámci systému KIS3G od 1. 1. 2017,



zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z celoslovenskej bibliografickej registrácie patentových spisov a technických noriem,



participovanie na budovaní súborného katalógu knižníc Slovenskej republiky a na budovaní databázy národných autorít
v spolupráci s SNK,
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plnenie úloh v oblasti budovania súbežnej a retrospektívnej slovenskej národnej bibliografie, regionálnych bibliografických
a biografických databáz, budovania a sprístupňovania digitálnych zbierok knižničných dokumentov,



zabezpečenie trvalej udržateľnosti v poskytovaní služieb vedecko-informačného centra, vybudovaného na základe projektu
Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie,
známeho aj pod názvom „Informácie pre inovácie“, resp. „projekt NAVIGA“, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ,
rozširovanie skladby poskytovaných bibliografických a plnotextových databáz, sprístupňovaných formou vzdialeného
prístupu,



poskytovanie diferencovaných knižnično-informačných služieb používateľom a rozširovanie služieb pre marginalizované
skupiny obyvateľov,



zavádzanie nových typov knižnično-informačných služieb do knižničnej praxe, implementácia moderných knižničnoinformačných technológií, s cieľom zvyšovania čitateľského komfortu používateľov služieb knižnice,



zabezpečovanie pravidelnej a systematickej ochrany, dezinfekcie a reštaurovania poškodených starých a vzácnych
dokumentov.

b/ Úlohy vo vedeckovýskumnej a projektovej oblasti


v súvislosti s končiacou platnosťou „Osvedčenia o spôsobilosti pracoviska vykonávať výskum a vývoj“, udeleného ŠVK
Ministerstvom školstva SR v roku 2010 sa uchádzať o udelenie Osvedčenia aj na obdobie po roku 2016,



spracovávať vedeckovýskumné projekty a predkladať ich jednotlivým grantovým agentúram na podporu vedy
a výskumu jednotlivo, príp. ako spoluriešiteľská organizácia s inými partnerskými organizáciami v oblasti vedy a výskumu,
v zmysle Zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja,
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systematicky riešiť plánované vedeckovýskumné úlohy, výsledky výskumu prezentovať na domácich a zahraničných
vedeckých podujatiach a publikovať ich v odbornej tlači,



podporovať vzdelávanie vedeckovýskumných pracovníkov v rámci 3. stupňa vysokoškolského štúdia,



spracovať nové projekty zamerané na zabezpečenie finančných prostriedkov na odborný a materiálny rozvoj knižnice.

c/ Úlohy v oblasti kultúrno-vzdelávacej


rozvíjanie aktivít vzdelávacieho centra knižnice, s dôrazom na zvyšovanie informačnej gramotnosti obyvateľstva,



príprava a realizácia nových kultúrno-vzdelávacích aktivít, nadväzujúcich najmä na činnosť jazykových centier a Hudobného
átria,



pokračovanie v realizácii verejnosťou pozitívne hodnotených a navštevovaných podujatí, napr. cyklus Osobnosti, Kreatívna
knižnica, Tréningy pamäte, Literárne a hudobné večery, festival Literárna Banská Bystrica, Vansovej Lomnička, Galéria
talentov a i.,



rozvíjanie aktivít v oblasti prezentácie výtvarného umenia, najmä v Galérii v podkroví, ako centrálneho výstavného prietoru,



rozšírenie činností študovní o klubové aktivity, ukážkové hodiny a kurzy, tréningy pamäti pre študentov, seniorov a verejnosť,



realizácia kultúrno-vzdelávacích podujatí a múzejnopedagogických aktivít Literárneho a hudobného múzea zameraných na
rôzne cieľové skupiny návštevníkov



rozvíjanie aktivít pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v novej expozícii histórie a súčasnosti knižnej kultúry – Libráriu,



zabezpečovanie rozvoja ľudských zdrojov formou interného vzdelávania zameraného na nové formy knižnično-informačnej
činnosti, komunikáciu, kreativitu a jazykové zručnosti. Podpora zvyšovania si kvalifikácie odborných zamestnancov.
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d/ Úlohy v oblasti elektronizácie a automatizácie
 zmluvou o poskytovaní elektronických online prameňov, podpísanou s Univerzitnou knižnicou v Bratislave umožňovať ako
poskytovateľ úpravu zberu, uchovávania a prístupu k prameňom ŠVK sprístupnených prostredníctvom webových stránok, ich
zaradenie do knižničného fondu UKB, prípadné sprístupnenie vytváraného archívu prameňov verejnosti.
 v súvislosti s úvahami MK SR o nepredĺžení licenčnej zmluvy na využívanie komplexného knižnično-informačného systému
VIRTUA, bude v prípade prechodu knižnice na nový knižničný systém nutné urýchlene zabezpečiť Oddelením informatiky
a reprografie všetky potrebné úkony v čo najkratšom čase, pričom zaťaženie zamestnancov bude ovplyvnené rozsahom zmien
funkcionality a spôsobu prístupu (lokálny alebo vzdialený),
 zabezpečovať aplikáciu a udržateľnosť národného projektu Konsolidácia IKT nástrojov MK SR a podriadených inštitúcií a
zabezpečiť tak zjednodušenie interných procesov ŠVK, ako aj procesov v rámci inštitúcií rezortu kultúry,
 zvyšovanie komfortu elektronických služieb pre používateľov aplikáciou systémov a technológií umožňujúcich čo
najjednoduchší prístup k informáciám, informačným zdrojom a dokumentom, napr. zavedenie dvojrozmerných čiarových
kódov QR (Quick Response – Rýchla reakcia), používaných na rýchle dekódovanie rôznych informácií a dát.
 budovanie Virtuálnej knižnice umožňujúcej vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom a databázam, zapájanie
sa do vnútroštátnych a zahraničných projektov v tejto oblasti,
 budovanie databázy digitálnych dokumentov vo Virtuálnej knižnici si vyžaduje nutnosť zvyšovania záložných médií na
archiváciu dokumentov, čo predstavuje ďalšiu finančnú záťaž pre knižnicu a je potrebné získať na tieto aktivity finančné
zdroje,
 vytvorenie samoobslužného výpožičného miesta pre používateľov knižnice s využitím rádiofrekvenčnej identifikácie
dokumentov,
 modernizácia používanej výpočtovej a inej techniky (PC, tlačiarne, skenery) a rozširovanie programového vybavenia,
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 priebežná modernizácia technického vybavenia digitalizačného a strihového pracoviska knižnice a múzea, aby vyhovovalo
najnovším trendom a aby sa zvyšovala kvalita digitalizovaných zbierok,
 v rámci reprografických služieb bude v krátkom časovom horizonte nutná výmena starších kopírovacích zariadení za
modernejšie a výkonnejšie,
 pre zvýšenie komfortu užívateľov vytvoriť samoobslužnú zónu kopírovacích služieb, čo odbremení zamestnancov študovní od
poskytovania týchto služieb a zároveň sa dosiahne zrýchlenie služieb. Súčasťou takéhoto riešenia by bola vzdialená tlačiareň,
kde si čitateľ z pohodlia domova môže odoslať dokumenty na tlač a dokument si prevezme v knižnici na základe autentifikácie
čipovou kartou.
e/ Úlohy v múzejnej činnosti
 spracovávanie údajov o zbierkových predmetoch v elektronickej podobe,
 kooperácia na projektoch digitalizácie múzejných zbierok,
 odborná ochrana zbierkových predmetov,
 modernizácia expozície Múzeum – domov múz,
 akvizícia zbierkových predmetov,
 vedeckovýskumná činnosť a prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti,
 organizácia cyklických podujatí, prezentácia významných výročí literárnych a hudobných osobností.
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f/ Úlohy v oblasti materiálno-technického zabezpečenia
 inštalovať v komunikačných priestoroch knižnice kamerový systém, za účelom ochrany majetku štátu, ako aj návštevníkov,
 adaptácia priestorov v objekte Lazovná 24 – 26 na knižničný depozitár,
 realizovanie prístavby knižničných skladov (Penov dom),
 priebežná modernizácia existujúcich študovní, knižničných skladov a pracovísk knižnice.
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2.3. Plán príjmov na rok 2016 a strednodobý rozpočtový výhľad
V súlade so zriaďovacou listinou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici bol medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici uzatvorený kontrakt na rok 2016, ktorým bol určený príspevok na
realizáciu nasledovných činností:
 výkon odborných knižničných činností,
 výkon základných odborných činností múzeí,
 archívna činnosť,
 vedecko-výskumná činnosť,
 sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
Tab. č. 2: Schválený rozpočet na rok 2016
Rozpočtová
Názov rozpočtovej
položka/podpoložka
položky/podpoložky
600
Bežné výdavky spolu
610
Mzdy, platy, služobné príjmy
a OOV
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery

(eur)
Bežné výdavky
Z prostriedkov
Z tržieb a
ŠR
výnosov
spolu
997 450
907 823
89 627
542 139

532 181

9 958

196 081
254 412
4 818

191 594
179 230
4 818

4 487
75 182
0

Príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 907 823 eur je určený na bežné výdavky. Rozpočtované vlastné výnosy z hlavnej
činnosti sú v kontrakte určené vo výške 89 624 eur.
Schválený objem finančných prostriedkov na rok 2016 (bežný transfer) pokryje len základné prevádzkové výdavky knižnice
a jej stále činnosti. Záväzný ukazovateľ určený na platy a OOV zamestnancov vo výške 532 181 eur nezohľadňuje zákonné zvýšenie
platových taríf v roku 2016, čo znamená, že v prípade nenavýšenia záväzného ukazovateľa, knižnica nebude schopná pokryť ročné
výdavky na platy zamestnancov.
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Výdavky na krátkodobé činnosti definované v časti 4 knižnica v prevažnej miere financuje z vlastných príjmov. Na výdavky
určené na nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, rekonštrukciu skladových priestorov a ďalšie kultúrno-spoločenské
podujatia plánuje knižnica využiť prostriedky z vypracovaných prioritných projektov. Ich návrh je uvedený v tabuľke č. 3.
Tab. č. 3: Prehľad návrhu prioritných projektov na rok 2016
Por. číslo

1.

2.

3.

Kód prvku
programovej
štruktúry

Názov projektu
Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR
z toho:
- Prezentačná činnosť - výstavy
- Prezentačná činnosť – sprostredkovanie výstupov z odbornej
a vedeckovýskumnej činnosti
- Odborná ochrana zbierkových predmetov, zlepšenie ochrany a
bezpečnosti budovy a priestorov, v ktorých sú uložené a uchovávané
zbierkové predmety
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
z toho:
- Ochrana knižničného fondu
- Átriové hudobninky
- 90. výročie vzniku ŠVK v Banskej Bystrici – súbor odborných
a kultúrno-spoločenských podujatí
- Skús vyskúšať knižnicu – fitnes pre tvoj mozog
Projekt informatizácie kultúry
z toho:
- Samoobslužná tlačová a kopírovacia služba
- Modernizácia technického vybavenia knižnice
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08T010E

(eur)
Celkový
rozpočet
projektu
24 000
1 000
8 000
15 000

08T0103

40 060
25 000
7 000
7 200
860

08T0105

19 058
5 480
13 578
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Por. číslo

5.

6.

Kód prvku
programovej
štruktúry

Názov projektu
Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
z toho:
- Akvizícia knižničného fondu
- Akvizícia zbierkových predmetov
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
z toho:
- Vybavenie skladových priestorov
- Oprava fasády knižničných skladov na Striebornom námestí
- Samoobslužný systém na vracanie dokumentov 3M SelfCheck Rilke
- Spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie a prístavby
skladov – projekt pre územné konanie

08T0106

Celkový
rozpočet
projektu
56 000
50 000
6 000

08T0109

59 100
7 000
25 000
17 100
10 000

Personálne plánovanie
Limit zamestnancov, ktorý je určený v kontrakte so zriaďovateľom ako orientačný, je postačujúci a v najbližšom období
knižnica neuvažuje s jeho zvyšovaním. V oblasti personalistiky je najväčším problémom nízke finančné ohodnotenie zamestnancov,
čo má vplyv na fluktuáciu hlavne mladých a perspektívnych zamestnancov. Čo s týka starostlivosti o zamestnancov, knižnica bude
zabezpečovať zvyšovanie kvality odbornej úrovne zamestnancov a to prostredníctvom školení či už externých alebo interných,
výmennými pobytmi v knižniciach v rámci Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí.
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3.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM

V roku 2014 bol v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 uzatvorený medzi Ministerstvom
kultúry SR a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici Kontrakt č. MK – 961/2014-340/18880 na rok 2015, ktorý bol
základným plánovacím a organizačným dokumentom knižnice, vymedzujúcim vzťahy medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky ako ústredným orgánom štátnej správy a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici, ako organizáciou v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti.
Kontrakt bol uzavretý na realizáciu nasledujúcich činností:
- knižničná činnosť (§13 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach).
- múzejná činnosť (§8 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách).
- expozičná, výstavná a prezentačná činnosť,
- edičná a vydavateľská činnosť (publikačná a redakčná),
- zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy (aktivity),
- vedecko-výskumná činnosť,
- archívna činnosť,
- správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť),
- public relations a marketing (propagačná činnosť),
- sprístupnenie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
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3.1. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2015 vyplývala z jej poslania, stálych úloh určených
v Zriaďovacej listine a v Rozhodnutí Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Štátnej
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici č. MK-2811/2015-110/14275 z 15. októbra 2015, v Zákone č. 126/2015 Z. z o knižniciach a o
zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; Výnosu MK SR z 10. augusta 2015 č. MK2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov
kultúrnej hodnoty, ako aj z plnenia krátkodobých a operatívnych aktivít, ktoré boli stanovené v pláne činnosti na rok 2015.
Náklady na činnosti knižnice za rok 2015
Náklady na jednotlivé činnosti knižnice boli vo roku 2015 vynakladané v súlade s uzatvoreným kontraktom a schválenými
rozpočtovými opatreniami. Rozpočet knižnice postačoval pokryť len základné výdavky, ktoré súviseli so zabezpečením základných
prevádzkových potrieb, knižničných služieb a akútne odstraňovanie havarijných stavov. Rozvojové projekty súvisiace napríklad
s rekonštrukciou a prístavbou skladových priestorov nie je možné s takto uzatvoreného kontraktu realizovať.
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad priamych a nepriamych nákladov vo vzťahu k počtu zamestnancov vykonávajúcich
jednotlivé činnosti, vrátane počtu odpracovaných hodín a zdroj z ktorého boli financované.
Tab. č. 4: Rozpis nákladov na činnosti organizácie na rok 2015
Činnosť knižnice
Knižničná činnosť
Múzejná činnosť
Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť
Edičná a vydavateľská činnosť
Zahraničná
spolupráca a medzinárodné
vzťahy (aktivity)

Priame
náklady
(610,620)

Nepriame
náklady
(630,640)

(eur )
Náklady
celkom
(600)

z toho
zo ŠR

z tržieb
a výnosov

321 076

116 365

437 441

424 384

12 757

37 429
53 505
21 379

675
7 692
1 962

38 104
61 197
23 341

37 295
54 463
22 668

809
6 734
373

10 729

4 936

15 665

13 961

1 704
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Iné
zdroje

Počet
odpr.
hodín

Počet
zam.

300

32

47 934

300

3,5
5
2

5 580
7 923
3 236

1

1 562
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Činnosť knižnice
Vedecko-výskumná činnosť
Archivačná činnosť
Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca
činnosť),
Public relations a marketing (propagačná
činnosť)
Sprístupnenie kultúry a podpora návštevnosti
prostredníctvom kultúrnych poukazov
Celkom

Priame
náklady
(610,620)
42 766
21 497

Nepriame
náklady
(630,640)
3 325

Náklady
celkom
(600)
46 091
21 497

225 442

198 648

10 690

1 580

5 338
749 851

335 183

43 633
21 006

2 458
491

4
2

Počet
odpr.
hodín
6 361
3180

424 090

367 235

56 855

21

33 479

12 270

11 177

1 093

1

1 562

5 338

5 338

0,5

781

1 085 034

1 001 160

72

111 598

z toho
zo ŠR

z tržieb
a výnosov

83 274

Iné
zdroje

600

Počet
zam.

V súlade s platnou zriaďovacou listinou boli kontrahované výdavky alokované na jednotlivé činnosti, ktoré knižnica vykonáva:
a) stále činnosti:
- akvizícia knižničného fondu (získavanie fondu nákupom kníh a časopisov, darovaním, povinným výtlačkom, ...)
- akvizícia zbierkových predmetov,
- spracovanie získaných dokumentov,
- ochrana a sprístupňovanie knižničného fondu,
- revízie knižničného fondu a zbierkových predmetov,
- bibliografická činnosť,
- riadiaca, ekonomická a prevádzková činnosť, činnosť BOZP, PO,
- zabezpečovanie aktivít súvisiacich s informačnými technológiami,
- múzejná činnosť – stále expozície,
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b) dlhodobé činnosti:
- digitalizácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva,
- realizácia dlhodobých projektov (napr. reinštalácia expozície LHM),
- vedeckovýskumná činnosť
c) krátkodobé činnosti:
- edičná činnosť,
- krátkodobé projekty,
- kultúrne a spoločenské podujatia,
- vzdelávacie aktivity pre verejnosť,
- výskumná činnosť – krátkodobé projekty,
- realizácia odborných podujatí pre verejnosť.
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Graf č. 1: Výška nákladov na jednotlivé činnosti knižnice
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3.1.1.

Knižničná činnosť

K 31. 12. 2015 Štátna vedecká knižnica evidovala vo svojom knižničnom fonde 1.714 897 knižničných jednotiek.
Do knižničného fondu bolo v priebehu roka spracovaných 10 939 knižničných jednotiek, vyradených bolo 1 927 knižničných
jednotiek. Z typologického hľadiska tvoria fond knižnice knihy, periodiká, kartografické dokumenty, normy, patenty, pohľadnice,
hudobniny, audiovizuálne dokumenty, mikrofilmy, mikrofiše a elektronické dokumenty.
3.1.1.1

Doplňovanie knižničného fondu

V roku 2015 bolo na nákup informačných zdrojov (monografie, periodiká, databázy) vynaložených 83 167,05 € (z toho
52 867,05 € z rozpočtu organizácie a 30 000,- € bolo poskytnutých od zriaďovateľa formou prioritného projektu). Knižnica získala
finančné prostriedky na nákup dokumentov aj formou grantu od Mesta Banská Bystrica vo výške 300,- €.
S cieľom rozširovať, modernizovať a inovovať služby knižnice, podporovať rozvoj podnikateľského prostredia, umožniť
pracovníkom vedy, výskumu a vzdelávania prístup (aj vzdialený) k informačným zdrojom a ich efektívne využívanie, sa aj v roku
2015 akvizičná činnosť zameriavala na zabezpečenie elektronických zdrojov. Používatelia knižnice mali k dispozícii prístup do
plnotextovej databázy elektronických kníh Ebrary, kolekcie Public Complete, digitálnej databázy slovenských technických noriem
STN-online, databázy Gale Military & Intelligence Database a EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Formou národnej
licencie bol zabezpečený prístup do databázy EBSCO a systému Naviga. Na základe dohody o spolupráci s Úradom priemyselného
vlastníctva je používateľom knižnice k dispozícii prístup do patentovej databázy ESPACE. Jazykové centrá poskytovali prístup do
databáz Window of Shanghai a eLibrary USA. Pre záujemcov o hudbu bola zakúpená databáza RILM. Na nákup databáz na rok 2016
boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 8 472,07 €.
Okrem elektronických informačných zdrojov bolo v akvizičnej práci knižnice prioritou získavanie dokumentov odporúčaných
pre štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Akadémii umení v Banskej Bystrici, ako aj pre štúdium na stredných
školách a gymnáziách. Študijné plány, zoznamy predpísanej literatúry a webové stránky škôl patrili medzi prioritné informačné
zdroje. Za účelom efektívnejšej akvizície tlačených a elektronických dokumentov pre vysokoškolských pedagógov a študentov boli
koncom roka 2014 na fakulty UMB zaslané listy s ponukou na spoluprácu. Ponuku prijali a svoje akvizičné návrhy pravidelne
zasielali pracovníci PF UMB (61), PrF UMB, FPV UMB a FF UMB (199). Ku koncu roka je vo fonde spracovaných 66,5 % návrhov,
nie všetky publikácie sa podarilo zakúpiť.
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Tab. č. 5: Prírastok knižničného fondu v rokoch 2011 – 2015
Ukazovateľ
2011
2012
Prírastky celkom
11 946
12 579
- z toho : knihy
8 611
9 528
periodiká
1 732
1 534
normy
578
578
patenty
354
196
pohľadnice
0
0
CD platne
157
166
hudobniny
256
159
mapy
87
178
videokazety
0
0
DVD
67
187
CD ROM
104
53
Prírastky : - kúpou
4 491
4 572
- povinným výtlačkom
5 011
5 176
- darom
2 322
2 760
- výmenou
86
60
- bezodplatným prevodom
23
1
- vlastnou publ. činnosťou
13
10
- náhrada
0
0

2013
11 621
8 469
1 714
621
120
268
55
44
77
0
98
155
4 089
5 086
2 321
114
0
10
1

2014
12 559
8 558
2 952
249
80
177
77
112
75
0
58
221
4 570
5 738
2 176
43
1
25
6

2015
10 939
7 927
2 159
158
77
216
37
35
62
0
89
179
4 183
4 353
2 318
38
18
20
9

Akvizičná komisia ako poradný orgán riaditeľky knižnice v oblasti doplňovania fondov zasadala v roku 2015 16-krát. V 1.
štvrťroku bola aktualizovaná smernica z roku 1990 Zásady budovania knižničného fondu ŠVK v Banskej Bystrici. Platnosť nadobudla
1. 4. 2015. Neskôr bola prepracovaná v súlade s prijatým zákonom č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a s dodatkom k Zriaďovacej listine
knižnice. Prepracovaná smernica nadobudla platnosť 1. 12. 2015. Na posúdenie Akvizičnou komisiou boli pravidelne pripravované
návrhy na doplnenie fondu získané z internetových zdrojov (webové stránky kníhkupectiev a vydavateľstiev), zoznamov kníh
ohlásených v národnej agentúre ISBN, edičných plánov vydavateľstiev, zoznamy vydaných kníh podľa časopisu Knižná revue,
Knižnica, Knihovna, Media Klub a Knižní novinky a tiež ukážky kníh, poskytované regionálnymi predajcami (Duma, Albion).
Koncom roka bola obnovená spolupráca s novootvorenou predajňou Artforum. Významný zdroj informácií o vydaných dokumentoch
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predstavuje spoločná databáza projektu KIS3G, prostredníctvom ktorej môžu pracovníci akvizície získavať informácie
o dokumentoch, ktoré sú vydávané v malom náklade a o dokumentoch, vydávaných k rôznym konferenciám. Pužívateľmi dlhodobo
rezervované publikácie boli posúdené akvizičnou komisiou a do fondu boli zakúpené ďalšie exempláre daných titulov. Posúdené boli
aj akvizičné návrhy, ktoré podávali používatelia a zamestnanci knižnice prostredníctvom internetu, a to v počte 373. Zo schválených
návrhov bolo ku koncu roka zrealizovaných 78,3 %.
Obr. č. 1,2: Akvizícia dobových pohľadníc v roku 2015

Doplňovanie fondu sa uskutočňovalo formou kúpy, povinného výtlačku, daru, výmeny a bezodplatného prevodu.
Dodávateľom a vydavateľom bolo zaslaných 171 objednávok, z toho bolo 17 stálych objednávok zaslaných na univerzity a vysoké
školy. Pri doplňovaní fondu pokračovala spolupráca s kníhkupcami v Banskej Bystrici a na Slovensku (Kníhkupectvo Duma, Panta
Rhei, Albion Books, Malé centrum, Modul, distribučné stredisko vydavateľstva Portál, Slovart G. T. G., Suweco, Mediaprint-Kapa,
Magnetpress, Slovenská pošta, a iné). Cudzojazyčné dokumenty boli doplňované nákupom v predajni Oxford Book Shop v Banskej
Bystrici, v Malom Centre v Bratislave a v Slovarte G. T. G. v Bratislave. Edičné tituly nedodané vydavateľstvami v zmysle Zákona č.
212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch v znení neskorších predpisov boli reklamované.
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Významným zdrojom získavania dokumentov sa stali dary inštitúcií a súkromných osôb, ako aj výmena dokumentov na
základe dohôd o spolupráci medzi knižnicou a rôznymi inštitúciami. Medzi najvýznamnejších darcov patria fakulty UMB, ktoré na
základe zmluvy o spolupráci a dohode o výmene dokumentov darovali knižnici 417 exemplárov odbornej literatúry (PF 86 kníh a 6
CD-ROM, PrF 16 kníh a 2 CD-ROM, FPV 33 kníh, 2 CD-ROM a 2 časopisy, FPV a MV 54 kníh, EF 18 kníh, FiF 191 kníh a 9 CDROM). Na základe dohody s AU sme získali 9 kníh a 5 notovín. Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci darovalo 31
kníh a 2 čísla periodík, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 45 kníh a 15 CD-ROM, Prešovská univerzita v Prešove 37 kníh.
Literatúrou o zahraničných Slovákoch náš fond už niekoľko rokov obohacuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V tomto roku
sme získali 101 kníh, 9 CD-ROM, 9 DVD, 224 čísiel časopisov. Fondy jazykových centier boli doplnené o dary veľvyslanectiev
(Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR 13 kníh, Veľvyslanectvo USA 80 kníh a 25 DVD), Oxford University Press – 129 kníh,
Asociácie rusistov Slovenska – 6 kníh a 22 kníh darovali vojvodinskí Slováci. Knihy darovali aj súkromné osoby: Alexander
Koreňkov z Moskvy 11 kníh a Miroslav Stanek, ktorý knižnici daroval dobové pohľadnice mesta Banská Bystrica. Na základe dohôd
o spolupráci a prostredníctvom medzinárodnej výmeny dokumentov získavame zahraničnú literatúru od partnerských knižníc (Studijní
a vědecká knihovna v Hradci Králové, Wojewodska biblioteka publiczna im. Emanuela Smolki v Opole, Centrálna univerzálna
vedecká knižnica N. A. Nekrasova v Moskve a Šanghajská knižnica v Šanghaji). Dary knižnica získava aj od anonymných darcov,
ktorí svoje knihy vložia do biblioboxu. V roku 2015 to bolo 127 kníh.
Tab. č. 6:Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa typu dokumentu v rokoch 2011 – 2015
Typ
Počet knižničných jednotiek
Finančná hodnota
dokumentu 2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
Knihy
8 611
9 528
8 469
8 558
7 927
94 610,92 104 623,17 103 943,00
98 449,54
Periodiká
1 732
1 534
1 714
2 952
2 159
33 424,63
37 013,67
35 494,29
62 577,87
Špeciálne
671
743
697
720
618
4 052,08
4 216,83
3 500,47
4 327,19
dokumenty
Normy
578
578
621
249
158
7 578,33
8 604,81
9 831,18
3 592,81
Patenty
354
196
120
80
77
116,82
63,69
38,95
27,40
Spolu
11 946 12 579 11 621 12 559 10 939 139 782,78 154 522,17 152 807,89 168 974,81
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2015
95 590,38
36 706,14
4 605,98
2 312,01
24,90
139 239,41
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Tab. č. 7: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia v rokoch 2011 – 2015
Spôsob
Počet knižničných jednotiek
Finančná hodnota
nadobudnutia
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Kúpa
4 491
4 572
4 089
4 570
4 183 59 212,52 70 707,93 72 249,96 65 922,25 68 983,53
Povinný výtlačok
5 011
5 176
5 086
5 738
4 353 56 744,29 62 908,69 59 340,35 80 706,46 52 488,94
Dar
2 322
2 760
2 321
2 176
2 318 21 934,91 20 143,47 20 272,70 21 509,91 17 019,58
Bezodplatný prevod
23
1
0
1
18
396,59
5,00
0
6,16
92,30
Výmena
86
60
114
43
38
1456,67
729,09
906,36
706,47
335,36
Vlastná činnosť
13
10
10
25
20
37,80
27,99
30,42
42,50
203,90
Náhrada
0
0
1
6
9
0
0
8,10
81,06
115,80
Spolu
11 946 12 579 11 621 12 559 10 939 139 782,78 154 522,17 152 807,89 168 974,81 139 239,41

Graf. č. 2: Prírastok knižničného fondu v roku 2015
podľa typu dokumentov

Graf. č. 3: Finančná hodnota prírastku knižničného
fondu v roku 2015 podľa typu dokumentov
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Graf. č. 4: Prírastok knižničného fondu v roku 2015 podľa odborov v %
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3.1.1.2

Spracovanie knižničného fondu

Spracovanie novozískaných dokumentov
Spracovanie dokumentov získaných do knižničného fondu prebiehalo priebežne automatizovane v knižnično-informačnom
systéme Virtua v spoločnej databáze clas01 projektu KIS3G. Boli dodržiavané medzinárodné štandardy AACR2, ISBD a formát
MARC21.
Menne bolo skatalogizovaných 6 463 dokumentov (z toho 99 z fondu starých a vzácnych tlačí), vecne 7 025 a spolu bolo
vytvorených 13 230 záznamov o exemplároch. 2 574 bibliografických záznamov minimálnej úrovne, ktoré spracovali iné knižnice
kooperujúce na budovaní súborného katalógu, bolo doplnených, čím bola zvýšená úroveň ich spracovania.
Do on-line katalógu knižnice bolo spracovaných 16 e-kníh v českom jazyku vydavateľstva Karolinum, ktoré boli zakúpené
natrvalo a sú sprístupňované prostredníctvom databázy Ebrary. V súčasnosti sa k nim používateľ knižnice dostane aj priamym
prelinkovaním z on-line katalógu. E-knihám bola pridelená signatúra s prefixom EZ (elektronický zdroj) a prírastkové číslo
monografií. Každá kniha má svoje poradové číslo signatúry, bude tak možné aj v budúcnosti zistiť ich počet.
V treťom štvrťroku bolo vynaložené veľké úsilie na spracovanie 2 268 exemplárov kníh a periodík pobočky Alliance française
v Banskej Bystrici do knižničného katalógu ŠVK. Dokumenty majú signatúru AF. Používatelia knižnice získali prístup k dielam vo
francúzskom jazyku. Väčšinu kníh tvorí beletria, biografie osobností, publikácie o histórii a reáliách Francúzska, politológii
a medzinárodných vzťahoch. Zaujímavosťou sú komiksy na výučbu francúzštiny pre deti. Prírastkové čísla neboli fondu Alliance
française priradené, pretože nie je majetkom ŠVK. (Ak by boli jednotlivé knižničné jednotky riadne zaprírastkované do knižničného
fondu ŠVK, plán prírastku by bol splnený, resp. by bol prekročený o 707 knižničných jednotiek).
Do skladu bolo v roku 2015 adjustovaných 11 605 knižničných jednotiek, do študovní a jazykových centier 1 923 knižničných
jednotiek.
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Tab. č. 8: Hlavné ukazovatele v oblasti spracovania prírastkov knižničného fondu v rokoch 2011 – 2015
Ukazovateľ
2011
2012
2013
2014
2015
Bibliografické spracovanie
6 495
6 461
5 359
4 836
6 463
dokumentov
- z toho : knihy
4 759
5 003
4 065
3 853
5 413
periodiká
198
173
133
71
115
normy
573
541
618
223
150
patenty
354
191
115
78
71
pohľadnice
0
0
50
126
382
CD platne
170
145
50
74
48
hudobniny
229
94
29
61
26
mapy
68
76
70
74
45
DVD
55
124
83
96
81
CD ROM
89
114
146
180
132
94
8
14
19
113
Autoritové záznamy
Ukazovateľ
2011
2012
2013
2014
2015
Záznamy o exemplároch
12 040
12 773
11 636
13 298
13 230
- z toho : knihy
8 705
9 800
8 545
9 321
9 783
periodiká
1 732
1 534
1 891
3 022
2 395
normy
578
578
621
249
124
patenty
354
196
115
80
80
pohľadnice
0
0
69
107
382
CD platne
157
161
54
53
52
hudobniny
256
140
27
93
25
mapy
87
86
74
67
149
DVD
67
157
91
94
70
CD ROM
104
121
149
212
170
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Retrospektívne spracovanie fondu
Retrospektívne spracovanie fondu sa v roku 2015 sústredilo na dokumenty signatúry S, uložené vo vysunutom sklade na
Zvolenskej ceste. V rámci retrospektívneho spracovávania a rekatalogizácie bolo v priebehu roka 2015 spracovaných 7 750 kníh
(z toho 669 z fondu starých a vzácnych tlačí), 839 noriem (spolu 8 589 titulov) a vytvorených bolo 9 627 záznamov o exemplároch.
Od polroka bolo retrospektívne spracovanie noriem pozastavené, pracovníčka sa podieľa na retrospektívnom spracovaní kníh.
Tab. č. 9: Retrospektívne spracovanie knižničného fondu v rokoch 2011 – 2015
Ukazovateľ
2011
2012
583
5 516
Retrospektívne spracovanie - bibl. záznamy
- v rámci plánu činnosti
583
4 416
- interný grant
0
0
- prioritný projekt
0
1 100
23 978
21 031
Retrospektívne spracovanie – hold. záznamy
- v rámci plánu činnosti
12 078
10 268
- interný grant
0
0
- prioritný projekt
11 900
10 763
37 092
39 219
Retrospektívne spracovanie – záznamy
o exemplároch
- v rámci plánu činnosti
13 160
11 496
- interný grant
0
0
- prioritný projekt
23 932
27 723

2013
9 031
8 631
400
0
7 791
7 391
400
0
14 972

2014
8 106
8 106
0
0
5 428
5 428
0
0
10 291

2015
8 589
8 589
0
0
5 304
5 304
0
0
9 627

14 572
400
0

10 291
0
0

9 627
0
0

Tab. č. 10: Štatistika zo systému Virtua
Nové
Bibliografické záznamy
Exemplárové záznamy
Holdingové záznamy
Autoritové záznamy

Upravené
9221
24695
17811
113

Vymazané
24618
42538
2848
87
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324
1020
393
1

34163
68253
21052
201
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Práca s periodikami
V databáze je bibliograficky spracovaný celý fond periodík, ktoré do knižnice dochádzajú a ktoré knižnica uchováva trvalo vo
viazanej podobe, resp. dočasne na 5 rokov. Evidencia dochádzajúcich titulov (1 143) a čísiel periodík (1 153 exemplárov) sa realizuje
denne prostredníctvom modulu Správa seriálov systému Virtua. Priebežne boli reklamované nedodané tituly (117) a čísla (283)
periodík. Menne bolo spracovaných 115 nových titulov, vecne 139.
Priebežne sa plnili koordinačné a metodické úlohy v oblasti správy seriálov v celoslovenskej databáze class01 projektu KIS3G,
vyplývajúce z poverenia Slovenskej národnej knižnice. Boli vytvárané bibliografické záznamy zahraničných a regionálnych titulov
periodík na požiadanie kooperujúcich knižníc (15 bibliografických záznamov pre Knižnicu Ústredia ľudovej umeleckej výroby,
Poddukliansku knižnicu vo Svidníku a Podtatranskú knižnicu v Poprade). Zamestnancom Ústrednej knižnice SAV v Bratislave
a Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči boli poskytnuté konzultácie k tvorbe bibliografických a holdingových
záznamov periodík.
Pokračovala spolupráca na budovaní súborného katalógu periodík v databáze clas02, ktorú spravuje Univerzitná knižnica
v Bratislave. Do databázy bolo vytvorených 13 nových bibliografických záznamov, upravených 28 existujúcich bibliografických
záznamov, vytvorených 87 nových a aktualizovaných 124 holdingových záznamov o periodikách z fondu našej knižnice.
Odoberané periodiká
Tab. č. 11: Prehľad počtu odoberaných periodík v rokoch 2011 – 2015
Ukazovateľ
2011
2012
Periodiká celkom (počet titulov)
1 224
1 259
Z toho : domáce
1 035
1 041
zahraničné
189
218
Podľa spôsobu nadobudnutia
(počet exemplárov):
- kúpa
212
166
- PV
973
1 029
- dar
59
73
- výmena
2
2
- vlastná činnosť
1
1

- 40 -

2013

2014

2015

1 300
1 070
230

1 241
1 017
224

1 143
916
227

163
1 051
94
2
1

185
981
83
2
1

195
897
58
2
1
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3.1.1.3 Práca v systéme Virtua
Zo systému Virtua boli (denne, týždenne, mesačne) generované a tlačené výstupy pre odborné oddelenia knižnice –
upomienky, oznamy o dostupnosti dokumentov, prírastkové zoznamy kníh, periodík a špeciálnych typov dokumentov, mesačné
štatistiky produktivity katalogizácie podľa jednotlivých užívateľov, štatistiky výpožičiek a štatistiky obslúžených používateľov podľa
jednotlivých operátorov. Vo februári boli nakonfigurované preklady anglických textov upravených podľa požiadaviek vedúceho OAS
a formátovanie a bolo testované automatické odosielanie 2. upomienok prostredníctvom elektronickej pošty. Od 1. 3. 2015 bolo
automatické odosielanie 2. upomienok spustené. V profileri boli nastavené zmeny kalendára z dôvodu celozávodnej dovolenky
a voľna počas vianočných sviatkov, potrebné pre správne generovanie upomienok a pokút za omeškanie. Podľa požiadaviek vedúcich
oddelení a podľa absolvovaných školení pracovníkov boli vytvárané a upravované kontá používateľov. V spolupráci s SNK boli
riešené požiadavky do správy pre MK SR za rok 2014 (počet exemplárov voľne dostupných v študovniach, návštevnosť on-line
katalógu, počet upomienok odoslaných čitateľom v roku 2014), zoznam dokumentov pre revíziu signatúr B 42 300 – 52 944, A 86 000
– A 143 000, zoznam čitateľov s ukončeným členstvom (podklad pre vymazávanie záznamov o čitateľoch), TOP 100
najpoužívanejších kníh za rok 2014 a čitateľ s najvyšším počtom výpožičiek za rok 2014 (zaujímavosti pre tlačovú správu v Týždni
slovenských knižníc). Podľa pokynov SNK bolo testované nové webovské rozhranie on-line katalógu Chamo a požiadavky boli
zasielané do SNK. Koncom augusta bol uskutočnený upgrade systému Virtua na verziu 15.0 a do plnej prevádzky bolo spustené nové
webovské rozhranie Chamo.
Pretrvávajúce problémy so správou systému Virtua sa SNK a MK SR rozhodli riešiť zaobstaraním nového knižničnoinformačného systému. MK SR deklarovalo, že bude zabezpečovať podporu systému minimálne do konca realizácie národného
projektu DIKDA a zavedenia nového KIS. Zo zástupcov knižníc združených v projekte KIS3G bola vytvorená pracovná skupina
Národného integrovaného knižnično-informačného systému (NIKIS). Členovia pracovnej skupiny, v ktorej má ŠVK zastúpenie, sa
zišli 2-krát. Boli vypracované a prediskutované požiadavky na nový systém, ktoré mali byť v priebehu leta spracované do
kompletného materiálu a knihovníckej komunite predstavené na konferencii Knižnice 2015, ktorá sa konala v septembri. Po odchode
Ing. Romana Švihoríka zo SNK činnosť pracovnej skupiny nepokračovala
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3.1.1.4 Digitalizačné pracovisko
Digitalizácia dokumentov (kníh, zviazaných ročníkov periodík a pohľadníc) pokračovala aj v roku 2015. Pre potreby
Literárno-hudobného múzea boli digitalizované albumy (venované J. Murgašovi a J. G. Tajovskému), pamätné knihy a kroniky a 4
obrazy Jozefa Murgaša.
Knihy a časopisy sú používateľom knižnice dostupné prostredníctvom databázy Ebrary. Pohľadnice sú sprístupnené v priestoroch
knižnice na základe prelinkovania priamo z on-line katalógu. Pracovníci OIT nakonfigurovali server na ukladanie dát a zabezpečili
voľne dostupný prezentačný softvér.
Tab. č. 12: Prehľad výkonov v oblasti digitalizácie knižničného fondu v rokoch 2013 – 2015
Rok

2013

2014

2015

Spolu

Počet kníh

382

438

290

1 110

Počet strán

51 237

177 330

159 017

387 584

Počet pohľadníc

71

105

382

558

Počet máp

0

2

0

2

Obrazy pre LHM

0

0

4

4

453

545

676

1 674

Počet dokumentov spolu
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Tab. č. 13: Prehľad výkonov v oblasti digitalizácie zvukových dokumentov
(CD) v rokoch 2008 – 2015
Rok
2008-2009

Počet CD
437

Počet skladieb
4 807

26
44
292
274
169
180
1 422

364
574
3 912
4 010
2 205
2 376
18 248

2010
2011
2012
2013
2014
2015
SPOLU
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3.1.1.5 Ochrana, revízie, vyraďovanie a obsahové previerky knižničného fondu
Ochrana knižničného fondu
Na trvalé uchovávanie bolo pripravených 1 717 zväzkov skompletizovaných ročníkov periodík za roky 2014 a 2015. Na
dočasné uchovávanie na 5 rokov bolo skompletizovaných 236 knižničných jednotiek.
Čiarovými kódmi sú priebežne označované všetky nové dokumenty. V roku 2015 ich bolo označených 13 230. V rámci
retrospektívneho spracovávania, na ktorom sa počas letných mesiacov podieľali aj pracovníci iných odborných oddelení, bolo
čiarovými kódmi označených 27 574 dokumentov.
Čipmi RFID boli označené všetky novozískané knihy a viazané periodiká adjustované do Študovne viazaných periodík, spolu
v počte 10 669. Počas letných mesiacov sa na retrospektívnom označovaní kníh čipmi vo vysunutom sklade na Zvolenskej ceste
podieľali aj pracovníci ostatných odborných oddelení. Čipmi označili 40 133 kníh. V prvom polroku 2015 bolo čipmi označených aj
673 kníh zo Študovne starých a vzácnych tlačí, čím bolo zabezpečené komplexné označenie fondu starých tlačí ŠVK (do roku 1950).
Tab. č. 14: Označovanie dokumentov čipmi RFID v rokoch 2009 – 2015
Rok
Počet čipov

2009
12 217

2010
10 063

2011
31 772

2012
55 086

2013
74 651

2014
99 884

2015
51 475

Spolu
335 148

Revízie, obsahové previerky, vyraďovanie knižničného fondu
Ochrana knižničného fondu v skladoch a ochrana dokumentov, ktoré sprístupňuje knižnica používateľom absenčne
a prezenčne v študovniach a jazykových centrách je hlavnou úlohou Oddelenia správy fondov.
V roku 2015 bola v zmysle dlhodobej koncepcie revízií vykonaná revízia 132 281 kníh v sklade (signatúry B 41 700 – B 52
300 v počte 12 145 odrevidovaných knižničných jednotiek, signatúry A 86 000 – A 142 985 v počte 82 675, mimoriadna revízia
signatúry S 3 600 – S 13 200 v počte 6 691. Z plánovanej revízie signatúry C 1 – C 30 000 bola vykonaná časť v počte 30 770 kn. j.)
Sign. C 22 880 – C 28 299 budú z technických príčin odrevidované v roku 2016. Revíziami bolo zistených 735 chýbajúcich
knižničných jednotiek, čo tvorí 0,56 % revidovaného fondu. Ako podklad k revíziám boli použité revízny katalóg a zoznam
dokumentov vygenerovaný v SNK z databázy súborného katalógu. Revízia bola vykonaná fyzicky, t. j. každá knižničná jednotka bola
porovnaná s revíznym katalógom a zoznamom a označená pečiatkou s dátumom revízie. Knihy signatúry A boli revidované pomocou
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digitálneho asistenta, ktorý snímal čip RFID. Následne boli načítané dáta porovnávané so zoznamom kníh vygenerovaných
z databázy. Chýbajúce knihy boli dohľadávané (5 438 kn. j.) v skladoch a študovniach.V mesiaci júni bola pracovníčkami OF
vykonaná obsahová previerka signatúry X 1 – X 4 751.
Na základe plánu obsahových previerok knižničného fondu ŠVK na rok 2015 bolo Komisiou pre obsahovú previerku
a vyraďovanie dokumentov posúdených a z dôvodu poškodenia, zastarania a duplicity vyradených 1 927 knižničných jednotiek
v celkovej hodnote 2 012,18 €.
Tab. č. 15: Štatistika výkonov v oblasti revízií a vyraďovania knižničného fondu
Ukazovateľ
Zrevidovaný knižničný
fond
Vyradené dokumenty
z toho -

knihy
periodiká
špeciálne
dokumenty

2011
85 781 kn. j.

2012

2013

2014

2015

53 576 kn. j. 44 363 kn. j.

49 605 kn. j.

132 281 kn. j.

7 914 kn. j.

1 927 kn. j.

787 kn. j.
9 570 kn. j.

9 242 kn. j.

7 592 kn. j.
1 590 kn. j.

9 239 kn. j.
1 titl.
2 titl.
(LP, M)

397 kn. j.
342 titl.
48 kn. j.
(MG, CD)

222 kn. j.
(CD,MG,CD-ROM, VK, LP-platne)

7 838 kn. j.
1 926 kn. j.
0
0
76 kn. j.
1 kn. j.
(CD-ROM, LP- (magnetofónová
platne, noty)
páska)

Vyradené knižničné jednotky boli v zmysle smernice o evidencii, revízii a vyraďovaní knižničného fondu ponúknuté
knižniciam na Slovensku a ich zoznam bol zverejnený na portáli Infolib. V priebehu roka sa uskutočnil pre používateľov knižnice
a širokú verejnosť predaj vyradených dokumentov. Predaných bolo 263 kníh v hodnote 435,90 €.
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Úsek knižničných skladov
Na úseku skladov boli vykonané práce súvisiace s ochranou dokumentov – kontrola uloženia dokumentov podľa signatúry
(z dôvodu nenájdenia dokumentu bolo v roku 2015 nevybavených len 9 žiadaniek), ich manuálna očista od prachu, evidencia teploty
a vlhkosti v priestoroch skladu. Zamestnanci zabezpečovali prípravu dokumentov pre čitateľov (80 458 exemplárov, z toho expresné
výpožičky – 1373), uloženie vrátených dokumentov (84 472), zakladanie dokumentov adjustovaných z oddelenia fondov (9 627
nových monografií a 1 978 zväzkov periodík), označovali dokumenty čiarovými kódmi (6 664) a čipmi RFID (21 225). Pre oddelenie
fondov na retrospektívne spracovanie a kódovanie vyberali a znovu zakladali do políc 8 036 dokumentov.
V súlade s koncepciou obnovy skladových priestorov boli zakúpené a inštalované posuvné kompaktné regály v hodnote
10 000,- € (financované z finančných prostriedkov z prioritného projektu od zriaďovateľa). Z tohto dôvodu bolo potrebné zabezpečiť
a pripraviť miestnosti a premiestniť 110 bm dokumentov sign. A do externého skladu na Zvolenskej ceste, 270 bm dokumentov
sign.A do skladu na Striebornom námestí, ďalších 340 bm dokumentov sign. A a sign. C premiestniť v hlavnom sklade. Na základe
požiadavky pracovníka študovne viazaných periodík bolo potrebné presunúť 255 bm viazaných periodík sign. E, F.
Knihárske práce
Knihárske práce sa realizovali na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a pracovníkov skladov, ktorí v priebehu roka
pravidelne pripravovali poškodené dokumenty a viazané periodiká z fondu knižnice na opravu väzby. Na opravu dokumentov je
k dispozícii prístroj na živicovú tepelnú väzbu. V roku 2015 bolo v knihárskej dielni opravených 383 kníh.
Tab. č. 16: Štatistika výkonov v oblasti knihárskych prác v rokoch 2009 – 2015
Rok
Mäkká a špirálová väzba
Tvrdá väzba
Spolu

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

146
403
141
208
441
189
1 415

237
276
470
249
362
225
206
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Iné
(rezanie,strihanie)
383
679
611
473
803
414
1 621

117 672
114 166
99 352
67 157
95 118
243 897
183 422
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3.1.1.6

Knižničné služby

V roku 2015 zabezpečovali knižnično-informačné a výpožičné služby tri oddelenia: oddelenie absenčných služieb, oddelenie
prezenčných služieb a oddelenie bibliografie.
Už niekoľko rokov zaznamenávame ročný pokles návštevnosti, avšak v roku 2015 bol pokles miernejší. Knižnično-informačné
služby knižnice využilo 82 543 používateľov (o 865 menej používateľov ako v roku 2014). Nižšie plnenie sme zaznamenali aj pri
ukazovateli „aktívni používatelia“ (používateľ s platnou identifikačnou kartou, ktorý v priebehu roku 2015 aspoň raz využil niektorú
knižničnú službu), kde bol počet 9 6151 (o 585 menej ako v roku 2014). Počet absenčných výpožičiek bol 149 823, oproti roku 2014
poklesol o 4 277. Počet prezenčných výpožičiek oproti roku 2014 poklesol o 11 109, celkovo bolo poskytnutých 98 826 prezenčných
výpožičiek. Sledovaný ukazovateľ prezenčné výpožičky poklesol najmä v Študovni viazaných periodík, v Študovni odborných
periodík a v Univerzálnej študovni. Jazykové centrá poskytli služby na úrovni predchádzajúceho roka.
Kontrakt ukladal realizovať 500 výpožičiek MVS pre používateľov našej knižnice. Realizovalo sa ich 272, z toho 73 formou
elektronicky dodaných dokumentov. Výpožičky pre iné knižnice mali podľa kontraktu dosiahnuť počet 1 500. V skutočnosti ich bolo
1584, z toho 179 formou elektronicky dodaných dokumentov. Výpožičiek MMVS sa malo realizovať 100. Realizovalo sa ich 50.
Príčinou poklesu záujmu o službu MVS a MMVS je predovšetkým menší záujem o túto službu a tiež výška poplatkov.
Záujem používateľov o rešeršné služby je stabilný. V roku 2015 bolo poskytnutých 8 178 rešerší, z toho 1 417 zo slovenských
a českých bibliografických databáz (o 122 viac ako v roku 2014). Pre iné knižnice bolo na základe objednávky spracovaných 131
rešerší.
Zvyšuje sa záujem používateľov služieb o zahraničné plnotextové databázy, ktoré sú dostupné formou vzdialeného prístupu 24
hodín denne z akéhokoľvek miesta. V roku 2015 si používatelia stiahli z databáz ebrary (kolekcie Economics and Business,
Education, History and Political Science) 48 123 dokumentov, z databáz projektu Naviga 53 907 dokumentov, čo spolu predstavuje
102 030 stiahnutých dokumentov. Menší počet dokumentov (249) si stiahli z databáz, ktoré sú dostupné len v priestoroch knižnice:
databáza RILM (hudobná databáza), databáza STNonline, databáza InfoUSA, databáza EZB 96 dokumentov, databáza Shanghai
Library.

1

Údaj podľa štatistického výkazu zo systému Virtua, poskytnutého správcom systému – SNK.
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3.1.1.6.1

Absenčné služby

Poskytovanie absenčných výpožičných služieb širokej verejnosti zabezpečuje oddelenie absenčných služieb. Je centrálnym
pracoviskom evidencie používateľov knižnice. Poskytuje referenčné služby, MVS a MMVS, ako aj službu Spýtajte sa knižnice
(klasickou formou aj formou LiveChat). Vo svojej činnosti sa zameriava aj na poradenskú, metodickú a inštruktážnu prácu
s používateľmi, aby títo dokázali efektívne samostatne využívať elektronický katalóg a všetky poskytované služby. Zároveň plní úlohy
v oblasti rozvoja aktivít pre študujúcu mládež od 12 rokov.
Výsledky, ktoré oddelenie absenčných služieb v roku 2015 dosiahlo, sú v porovnaní s rokom 2014 nižšie. Zrealizovalo
142 970 absenčných výpožičiek, čo je o 12 970 viac ako ukladal plán aj kontrakt celej knižnici. Je to však o 3 970 menej ako v roku
2014. Pokles je spôsobený nižším počtom aktívnych aj registrovaných používateľov ako v roku 2014 a nižším počtom ich
požiadaviek. Zaregistrovalo sa 6 118 používateľov, čo je o 393 menej ako v roku 2014. Nových používateľov bolo 2 565 (o 93 menej
ako v roku 2014), preregistrovaných bolo o 300 menej ako v predchádzajúcom roku.
Aktívnych používateľov bolo 9 615, čo je o 585 menej ako v predchádzajúcom roku. Celková návštevnosť výpožičných
služieb 153 889 bola tiež o 15 164 nižšia v porovnaní s rokom 2014.
Kontrakt ukladal realizovať 500 výpožičiek MVS pre používateľov našej knižnice. Realizovalo sa ich 272, z toho 73 formou
elektronicky dodaných dokumentov. Výpožičky pre iné knižnice mali podľa kontraktu dosiahnuť počet 1 500. V skutočnosti ich bolo
1584, z toho 179 formou elektronicky dodaných dokumentov. Výpožičiek MMVS sa malo realizovať 100. Realizovalo sa ich 50.
Príčinou poklesu záujmu o službu MVS a MMVS je predovšetkým menší záujem o túto službu a tiež výška poplatkov.
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Tab. č. 17: Používatelia a návštevníci knižnice – prehľad za roky 2011 – 2015
Ukazovateľ

2011

2012

2013

2014

2015

11 690

11 432

11 131

10 200

9 615

7 201

7 329

6 937

6 511

6 118

1

2

6

9

17

95 497

95 296

86 190

83 408

82 5432

50 928

49 160

35 448

34 923

43 734
35 843

45 111
32 123

49 078
30 033

9 121
200 327

7 365
189 431

6 613
181 486

6 174
169 053

3 432
153 889

Aktívni používatelia
(s platnou identifikačnou kartou)
Používatelia registrovaní
a preregistr. v danom roku
- z toho do 15 rokov
Návštevníci knižničných služieb spolu
z toho:
- návštevníci požičovne
- návštevníci študovní
- návštevníci katalógov
Počet transakcií3

2

Údaj je uvedený na základe reálnej návštevnosti..
Údaj o počte návštevníkov, ktorí od 1. 1. do 31. 12. 2015 využili knižničné služby, nám pre štatistické účely poskytla zo systému VIRTUA SNK. Je to údaj
vyjadrujúci počet všetkých transakcií v knižnično-informačnom systéme, ktoré používatelia vykonali. Počet transakcií používateľov ŠVK v Banskej Bystrici bol
aj v roku 2015 najvyšší zo všetkých knižníc zapojených do projektu KIS3G.
3
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Tab. č. 18: Výpožičky – prehľad za roky 2011 – 2015
Ukazovateľ
2011

2012

2013

2014

2015

304 093
148 332

289 663
151 282

295 515
156 755

264 035
154 100

248 649
149 823

137 017
11 315

139 534
11 748

149 071
7 684

146 940
7 160

142 970
6 853

155 761
1 958
1 526
335
0
97

138 381
2 052
1 604
374
8
66

138 760
1 837
1 328
458
1
50

109 935
2 027
1 594
368
2
63

98 826
1 906
1 584
272
0
50

9
1 914

7
1 187

18
1 224

6
1 082

43
855

Výpožičky spolu
- z toho absenčné
- Odd. abs. služieb
- Odd. prez. služieb
- z toho prezenčné
MVS, MMVS
- z toho MVS – iným knižniciam
- z toho MVS – z iných knižníc
- z toho MMVS iným knižniciam
- z toho MMVS z iných knižníc
Výpožičky čítacích zariadení
(e-čítačiek, tabletov)
Expresné výpožičky4

Registrácia a preregistrácia používateľov
Noví používatelia mali možnosť zaregistrovať sa na dvoch miestach v rámci knižnice (v požičovni aj pri pulte prvého kontaktu
pri vstupe do knižnice). Na oboch pracoviskách si mohli používatelia tiež obnoviť členstvo. Novo zaregistrovaných bolo 2 565
používateľov, čo je o 93 menej ako v roku 2014. Preregistrovaných používateľov bolo 3 853, teda o 300 menej ako v roku 2014.
Knižnica akceptovala karty ISIC a ITIC, tiež karty externých študentov, pokiaľ boli vybavené bezkontaktným čipom. Ostatným
používateľom boli vystavované knižničné čipové karty. V priebehu celého roka 2015 boli registrovaní aj jednorazoví používatelia.
4

Počet absenčných výpožičiek poskytnutých bezprostredne po objedaní, bez čakacej lehoty.
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Zaevidovaných bolo 346 jednorazových používateľov (o 63 viac ako v roku 2014). Preukazy im vydávali jednotlivé študovne a do
databázy boli títo používatelia zapisovaní v oddelení absenčných služieb. V priebehu roka 2015 bolo registrovaných 17 používateľov
do 15 rokov.
V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z. podpisovali používatelia prehlásenie o poskytnutí svojich
osobných údajov knižnici. Podľa ustanovenia rovnakého zákona bolo z databázy vymazaných 3 166 neplatných záznamov
o používateľoch a prihlášky týchto používateľov boli skartované (o 91 menej ako v roku 2014).
Referenčné a konzultantské pracovisko, čitateľské katalógy
Informácie o knižničných službách, o fonde knižnice, o spôsobe objednávania a rezervovania dokumentov získavali
používatelia knižničných služieb priamo v požičovni kníh, pretože pracovisko čitateľských katalógov bolo v roku 2015
prevádzkované len ako samoobslužné. 1 735 novým používateľom boli poskytnuté metodicko-inštruktážne informácie o práci s online katalógom, ako aj komplexné informácie o knižnično-informačných službách. Pracovisko zabezpečovalo tiež službu Spýtajte sa
knižnice, zaregistrovaných bolo 35 rôznych otázok (o 14 viac ako v roku 2014). Klasická e-mailová forma poskytovania služby bola
od 1. 12. 2015 doplnená o novú virtuálnu službu LiveChat, ktorá je od začiatku implementácie používateľmi aktívne využívaná. Počas
skúšobnej prevádzky služby v decembri 2015 poskytlo 9 zamestnancov, ktorí sa pri jej poskytovaní striedajú, informácie 31
používateľom. Systematicky prebiehala aj mailová komunikácia s používateľmi – boli zaslané odpovede na 93 e-mailových
požiadaviek od používateľov.
Pracovníci expedovali novinky vo fonde na www stránku knižnice (v priebehu roka bolo zverejnených 36 súborov noviniek)
a zabezpečovali platenú službu Novinky – zasielanie informácií o nových prírastkoch fondu čitateľom podľa ich informačných
profilov. V roku 2015 bola táto služba poskytovaná 4 používateľom z nasledovných vedných odborov: právo (1 používatelia), história
(2 používatelia), literatúra, beletria, politika a etika (1 používateľ). Na pracovisku bolo poskytnutých 1510 ústnych a 849
telefonických informácií.
Požičovňa
Požičovňa zabezpečovala absenčné výpožičky dokumentov, vrátenie dokumentov, prípravu a výdaj rezervovaných
dokumentov, e-mailovú komunikáciu s používateľmi, príjem poplatkov za omeškanie, riaditeľské a predžalobné upomienky, ako aj
straty a náhrady dokumentov, prípravu na súdne vymáhanie nevrátených dokumentov. Absenčných výpožičiek bolo zaevidovaných
142 970, čo bolo menej o 3.970 ako v predchádzajúcom roku ale takmer o 13.000 viac, ako ukladal ročný plán. Prispela k tomu aj
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skutočnosť, že v roku 2015 riadne fungoval automatizovaný upomienkový proces ako aj odosielanie oznamov o dostupnosti
rezervovaných dokumentov. Používateľom bolo odoslaných 2.591 oznamov o dostupnosti nimi rezervovaných dokumentov (o 862
menej ako v roku 2014). Určitý pokles v tomto ukazovateli možno pripísať skutočnosti, že používatelia sa lepšie oboznámili
s používaním on-line katalógu a využívali možnosť rušenia rezervácií, na ktoré už nechceli čakať. Požičovňa zabezpečovala aj emailovú komunikáciu s čitateľmi, týkajúcu sa predovšetkým predĺženia výpožičnej lehoty alebo objednania kníh. V roku 2015 bola
táto komunikácia intenzívna. Používatelia najčastejšie žiadali o predĺženie prekročenej výpožičnej lehoty, žiadali rôzne informácie
o službách knižnice alebo požadovali vyhľadanie a objednanie dokumentov. Používateľom bolo odoslaných 1.788 správ (o 96 viac
ako v roku 2014), 577 e-mailových správ bolo tiež odoslaných z adresy vedúceho oddelenia (podstatná časť z nich používateľom).
Odoslaných bolo 30.156 e-mailových upomienok (o 1.819 menej ako v roku 2014), 136 riaditeľských upomienok (o 62 menej ako
v roku 2014) a 10 predžalobných upomienok (o 10 menej ako v roku 2014). Kompletne bolo vybavených 125 riaditeľských a 6
predžalobných upomienok. U riaditeľských upomienok je to pozitívnejší výsledok ako v roku 2014, u predžalobných upomienok tiež.
Tento výsledok bol dosiahnutý aj vďaka intenzívnej e-mailovej komunikácii s používateľmi. V októbri 2015 knižnica opäť pristúpila
k vymáhaniu nevrátených kníh súdnou cestou. Bol podaný 1 návrh na vydanie platobného rozkazu príslušným súdom. Do konca roka
2015 bola vec ukončená. Knihy boli vrátené a súd v následnom konaní čiastočne priznal knižnici poplatky za omeškanie.
Používatelia využívali a kladne hodnotili knižničný bibliobox. V priebehu roka 2015 prostredníctvom neho vrátili spolu 7 552
kníh (o 7.039 menej ako v roku 2014). Používatelia nahlásili 36 stratených kníh, ktoré aj nahradili (o 3 menej ako v roku 2014).
Opravených bolo 159 kníh (o 395 menej ako v roku 2014).
V priestoroch pre čitateľov v požičovni boli pravidelne mesačne pripravované výstavky noviniek vo fonde knižnice a tiež 4
tematické výstavky kníh. V požičovni boli prijímané tiež požiadavky používateľov na expresné výpožičky. V roku 2015 ich bolo 855
(o 227 menej ako v roku 2014).
Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná MVS
Oddelenie absenčných služieb zabezpečovalo v roku 2015 medziknižničnú výpožičnú službu a medzinárodnú medziknižničnú
výpožičnú službu. Používatelia našej knižnice podali 342 požiadaviek na MVS. Vybavených bolo 252 (o 116 menej ako v roku
2014). Z toho 73 boli elektronicky dodané dokumenty. Iné knižnice podali 1 702 požiadaviek na dokumenty z fondu našej knižnice.
Kladne bolo vybavených 1 584 požiadaviek (o 10 menej ako v roku 2014). Z toho 179 boli elektronicky dodané dokumenty.
Prostredníctvom MMVS bolo podaných 54 požiadaviek a realizovaných 50 výpožičiek, čo je o 13 menej ako v roku 2014. Výpožičky
MMVS boli realizované prostredníctvom SNK v Martine a Univerzitnej knižnice v Bratislave.
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Prezenčné služby
Prezenčné služby boli poskytované v študovniach oddelenia prezenčných služieb a oddelenia bibliografie. Používateľom
knižnično-informačných služieb bol poskytovaný študijný a konzultačný servis, pracovníci študovní sa podieľali na príprave a
realizácii výchovno-vzdelávacích, popularizačných, kultúrnych a odborných podujatí pre školy a verejnosť, ako aj na ich propagácií,
na vydavateľskej, redakčnej a publikačnej činnosti, prekladateľskej činnosti pre potreby knižnice, na označovaní dokumentov
ochrannými čipmi RFID a poskytovaní referenčnej služby Spýtajte sa knižnice formou LiveChat. Po zrušení kopírovacieho centra boli
reprografické služby zabezpečované oddelením prezenčných služieb.
Päť jazykových centier pôsobilo ako informačné zázemie pre štúdium cudzích jazykov a reálií o jednotlivých krajinách. Tri
z nich si v roku 2015 pripomenuli významné výročia svojho pôsobenia sériou podujatí zavŕšenou slávnostnou akadémiou Dialóg
kultúr – 5. výročie Window of Shanghai, 10. výročie InfoUSA, 10. výročie Centra ruských štúdií. Pri tejto príležitosti konzultantky
spracovali jubilejné publikácie.
V roku 2015 jazykové centrá realizovali okrem prezenčných výpožičiek aj 6 853 absenčných výpožičiek (Nemecká študovňa:
2 306, Britské centrum: 3 085, InfoUSA 693, Centrum slovanských štúdií: 532, Window of Shanghai: 236). Ponuka podujatí pre
verejnosť, skupinových aktivít a tematických hodín pre študentov stredných a žiakov základných škôl priaznivo ovplyvnila trend
návštevnosti v špecializovaných študovniach a v medziročnom štatistickom porovnaní mala dosah aj na zachovanie celkového počtu
návštevnosti študovní. Spoločnou aktivitou jazykových študovní bolo pilotné jazykové stretnutie Babylon jazykov počas Týždňa
slovenských knižníc 201, zamerané na posilnenie konverzačných zručností záujemcov. S kladnou odozvou sa stretlo zriadenie troch
individuálnych študijných boxov a tréningy pamäte pre seniorov, žiakov a študentov, vedené vyškolenými – certifikovanými
lektorkami. So záujmom používateľov sa stretli novozavedené služby: prezenčné výpožičky spoločenských hier v Tvorivom centre
a prevádzkovanie troch individuálnych študijných boxov v Študovni odborných periodík, určených na nerušenú prácu. Používateľom
bola k dispozícii wifi zóna.
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Tab. č. 19: Návštevníci a prezenčné výpožičky v študovniach
Návštevníci
Študovňa
2015
2014
2013
Univerzálna študovňa
4 863
5 826
6 883
Študovňa odborných periodík
3 595
3 894
3 672
Window of Shanghai
890
920
761
Študovňa digitálnych dokumentov
Študovňa viazaných periodík
Študovňa špec. tech. a legisl. dok.
Hudobné átrium
Nemecká študovňa
Centrum slovanských štúdií
InfoUSA
Britské centrum
Wi-fi zóna
Tvorivé centrum
Čítacie a internetové pracovisko pre
nevidiacich
Bibliograficko-informačné
a databázové centrum
Študovňa starých a vzácnych
dokumentov
Študovňa knihovníckej literatúry
SPOLU

2012
7 433
4 506
263

Prezenčné výpožičky
2012
2013
2014
34 279
34138
29 574
29 372
28994
21 893
764
989
1 128

2015
23 899
19 672
1 132

409
3 677
214
2 533
3 923
1 276
2 576
1 696
529
748
1

358
3 753
347
2 599
3 274
865
2 389
2 278
803
1 272
4

357
4 026
389
2 673
4 267
1 191
2 923
2 949
670
602
10

530
3 793
436
2 179
4 252
588
2 123
4 278
80

427
35 480
1 487
4 264
20 427
2 254
3 614
4 439
-

393
35324
1219
5183
19369
2203
4892
7098
-

234
26 302
960
4 267
13 242
1 860
3 538
5 707
-

472
21 696
993
5 262
13 948
2 092
4 707
3 945
43
-

2 838

3 148

4 135

1 987

1 050

230

119

114

251

378

321

162

498

1213

1091

827

14
30 033

15
32 123

14
35 843

7
32 617

26
138 381

28
138 760

20
109 935

24
98 826
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Univerzálna študovňa
Konzultantky zabezpečovali ochranu a sprístupňovanie 10 tisícového knižného fondu vo voľnom výbere, používateľom
poskytovali konzultačný a študijný servis, realizovali expresné výpožičky, podieľali sa na sprevádzaní exkurzií. Do prezenčného
fondu študovne pribudlo 175 kníh, ktoré boli používateľom prezentované formou aktualizovanej výstavky noviniek. Najväčší záujem
prejavili používatelia o knihy z oblasti manažmentu, psychológie, etiky, náboženstva, politológie, medzinárodných vzťahov,
ekonómie, práva, pedagogiky, umenia, športu, jazykovedy a histórie. Menej boli využívané tituly z oblasti prírodných vied a techniky.
V priestoroch študovne boli poskytované kopírovacie služby v rozsahu 16 261 kópií. Obe konzultantky Univerzálnej študovne
súbežne zabezpečovali aj činnosť jazykových centier – Britského centra a Window of Shanghai.
Študovňa odborných periodík
Používateľom Študovne odborných periodík je k dispozícii bežný ročník odborných periodík. Služby študovne využívajú
najmä študenti vysokých škôl. Ich záujem sa v roku 2015 sústredil najmä na periodiká z oblasti práva (Justičná revue, Právnik,
Bulletin slovenskej advokácie), pedagogiky (Učiteľské noviny, Vychovávateľ, Moderní vyučovaní), ekonómie (Forbes, Trend, Ekonóm,
Profil), literatúry (Literárny (dvoj)týždenník, Literární noviny), psychológie (Moja psychológia, Psychologie dnes, Československá
psychologie). Menší záujem používatelia prejavili o periodiká z oblasti medicíny, sociológie a prírodných vied. Pracovníčka študovne,
okrem poskytovania konzultačných služieb, za uplynulý rok skompletizovala neaktuálne ročníky periodík v počte 1802 zväzkov a
pripravovala ich na ďalšie spracovanie do väzby. Zároveň sa podieľala na monitoringu médií z tlačených periodík. Súčasťou služieb
študovne je aj čitáreň dennej tlače s návštevnosťou 555 používateľov a s počtom 3220 výpožičiek za rok 2015.
Ako úspešný rozvojový projekt v oblasti poskytovaných služieb možno vyhodnotiť zriadenie individuálnych študijných boxov
pre samostatnú a nerušenú prácu používateľov, ktoré v roku 2015 využilo 223 používateľov.
V roku 2015 bolo do prevádzky Študovne odborných periodík začlenené Čítacie a internetové pracovisko pre nevidiacich a
slabozrakých. V rámci spolupráce zo Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči bol naďalej používateľom
sprístupňovaný program s hlasovým syntetizérom NVDA (s manuálom v Braillovom písme), vďaka ktorému sú dostupné ukážky
digitálnych služieb pre všetkých nevidiacich. Hlavným zámerom tohto kroku bolo zvrátiť dlhodobý pokles záujmu o služby pre
nevidiacich a slabozrakých, aj keď uvedená kategória používateľov dnes už komfortne pracuje s podobnými programami doma.
K dispozícii sú aj časopisy Priezor a Dúha určené slabozrakým a nevidiacim.
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Študovňa viazaných periodík,
Študovňa špeciálnych technických a legislatívnych dokumentov,
Študovňa digitálnych dokumentov
V Študovni viazaných periodík mali používatelia k dispozícii čítacie zariadenie na mikrofilmy, mikrofiše, skener a kopírovacie
zariadenie. Do fondu študovne pribudlo 134 zväzkov zviazaných periodík. Najviac výpožičiek bolo zaznamenaných u periodík z
oblasti práva, jazykovedy, literatúry, psychológie, histórie a pedagogiky. Pracovník študovne uskutočnil komplexný prieskum
využiteľnosti periodík – odborných titulov, denníkov, týždenníkov, mesačníkov a periodík uložených na mikrofilmoch.
Najvyužívanejšími titulmi sú Justičná revue – Socialistické súdnictvo, Slovenské pohľady, Československá psychologie. V rámci
vedných odborov je záujem o právo, históriu, literatúru, jazykovedu, psychológiu, pedagogiku, vychovávateľstvo, telesnú výchovu,
ekonomiku, cestovný ruch, marketing, manažment, riadenie, filozofiu, verejnú správu, financie, bankovníctvo, osvetu, vlastivedu,
geografiu, politiku a medicínu. Väčšina denníkov je prístupná v elektronickej forme prostredníctvom portálov vydavateľstiev.
K najžiadanejším patrili denníky stredoslovenského regiónu, ďalej Pravda, Lidové noviny, Hospodárske noviny, Sme, Šport, Práca,
Smena, Rudé právo, Mladá fronta dnes, Nový čas. Týždenníky zaznamenali pokles využiteľnosti, pričom najväčší záujem používatelia
prejavili o Trend (Týždenník o ekonomike a podnikaní), Evanjelický posol spod Tatier, Slovenka, Nové slovo, Priekopník, Plus 7 dní,
Život, Katolícke noviny, Týždeň. Spomedzi starších titulov uchovávaných na mikrofilme boli najvyužívanejšie: Národnie noviny,
Obzor, Hronské, Časopis muzeálnej slovenskej spoločnosti, Národný hlásnik, Zvolenské noviny, Slovák a Slovenské pohľady. V
spolupráci s používateľmi bolo elektronicky zadaných 120 akvizičných návrhov na doplnenie fondu knižnice. Pracovník študovne
súbežne poskytuje konzultačné služby Študovne špeciálnych technických a legislatívnych dokumentov a Študovne digitálnych
dokumentov.
Do fondu Študovne špeciálnych technických a legislatívnych dokumentov bolo zaradených 93 noriem. S cieľom
komfortnejšieho prístupu k vyhľadávaniu noriem sa uskutočnilo overovanie platnosti noriem v printovej podobe a na CD nosičoch
podľa databázy STN-online (platné normy: 117, neplatné normy: 29), boli vytvorené prehľadné zoznamy platných a neplatných
noriem s presným označením, názvom, dátumami vydania, ukončenia platnosti noriem, nahradenia noriem a prírastkovými číslami.
Na základe zoznamov boli neplatné normy v počte 591 odsunuté na oddelenie fondov. Sprehľadnili sa komplexné informácie o
platných a neplatných normách vo forme CD-ROM, uskutočnilo sa overovanie záznamov v systéme Virtua, pridávanie čiarových
kódov a úpravy záznamov o exemplári.
Do fondu Študovne digitálnych dokumentov bolo zaradených 295 nových titulov CD a DVD a následne bol aktualizovaný
zoznam na internetovej stránke knižnice. Fond bol doplnený aj o nové vydania vestníkov a zbierok zákonov.
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Hudobné átrium
Organizáciou rôznych foriem skupinových aktivít prispieva k rozvoju hudobného vzdelávania a hudobnej kultúry v regióne. Za
rok 2015 realizovalo 67 podujatí pre školy, odbornú i laickú hudobnú verejnosť. V rámci umeleckej výchovy ponúklo 17 tematických
hudobno-vzdelávacích programov so zameraním na rôzne oblasti hudobných žánrov. Účastníkmi stretnutí boli žiaci, študenti a
pedagógovia základných a stredných škôl. S priaznivou odozvou sa stretlo 29 projekcií filmových dokumentov a koncertných
záznamov pravidelne realizovaných v rámci žánrovo a tematicky zameraných audiovizuálnych výstav. V rámci spolupráce s
Konzervatóriom J. L. Bellu v Banskej Bystrici, FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici a Konzervatória Pink Harmony Academy
Zvolen, boli realizované koncerty a jedno šansónové hudobno-umelecké pásmo. V priebehu roku 2015 služby Hudobného átria
využilo celkovo 2 533 používateľov a návštevníkov podujatí, ktorí si vypožičali 5 262 hudobných dokumentov.
Výsledkom stálej spolupráce so Štátnou operou v Banskej Bystrici bola beseda s talianskym režisérom maestrom Gianfrancom
de Bosiom a dramaturgičkou Alžbetou Lukáčovou k premiére opery Gaetana Donizettiho Maria Stuarda. Gianfranco de Bosio je
jeden z najväčších talianskych operných, divadelných, filmových a televíznych režisérov 20. storočia, ktorý režíroval veľkolepé opery
na celom svete. Výnimočnosť jeho osobnosti prispela k jedinečnosti stretnutia a priaznivo zarezonovala u publika.
Hudobné átrium sa už tradične zapája do celoslovenského projektu „Noc hudby“, ktorého iniciátorom je Hudobné centrum v
Bratislave. Sériou hudobných podujatí opäť prispelo k medzinárodne akceptovanému „sviatku hudby“, ktorý v tomto roku pripadol na
piatok 19. júna 2015. V rámci IV. ročníka ponúklo verejnosti Deň otvorených dverí Hudobného átria, IV. hudobnú burzu a
Muzicírovanie na nádvorí. Návštevníci tak mali možnosť nahliadnuť do činnosti študovne, zažiť priamy „dotyk“ s hudbou aj
prostredníctvom prebiehajúcej audiovizuálnej výstavy Folkové variácie. Hudobným nadšencom sa naskytla príležitosť stať sa
„burzovníkmi“ na jedno popoludnie a byť súčasťou muzicírovania prostredníctvom koncertnej prehliadky hudobných zoskupení
gitaristov a vibrafonistu.
Spolupráca s občianskym združením SANARE na podporu duševného zdravia pokračovala realizovaním tematických
hudobných popoludní pre znevýhodnené skupiny návštevníkov. V rámci informačného aparátu bola v roku 2015 používateľom
sprístupnená obsiahla hudobná databáza Répertoire International de Littérature Musicale (RILM), ktorá slúži odborníkom a
záujemcom o hudobný výskum. Databáza RILM pokrýva rôzne typy publikácií o hudbe spadajúce časovo do obdobia od roku 1967 až
po súčasnosť. Za uplynulý rok databázu využilo 42 používateľov.
Súčasťou činnosti Hudobného átria je aj spracovanie monitoringu médií, rozširovanie hudobného fondu prostredníctvom
akvizičných návrhov a digitalizácia zvukových dokumentov. K 31. decembru 2015 bolo v rámci internej hudobnej databázy
zdigitalizovaných celkovo 18 248 skladieb z rôznych oblastí hudobných žánrov, z toho 2 376 skladieb (180 CD) za rok 2015. Koncom
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roka 2015 bola v rámci interného projektu rozšírená ponuka služieb o perkusijné a rytmické nástroje na podporu improvizácie,
vnímania rytmiky a pestrosti zvukov.
Nemecká študovňa
Služby študovne využilo 3 923 používateľov, ktorí si vypožičali 16 254 dokumentov. Organizovaných podujatí a skupinových
aktivít sa zúčastnilo 2 461 návštevníkov. Do fondu študovne pribudlo 89 nových dokumentov, ktorých akvizíciu a spracovanie
vykonala konzultantka. Zároveň sa podieľala na obsahovej previerke a na retrospektívnom spracovaní dokumentov knižničného fondu
so signatúrou S.
Pre záujemcov o nemecký jazyk a kultúru boli pripravené početné podujatia. Medzi najvýznamnejšie patrilo Literárne
stretnutie, na ktorom sa stretli nemecká spisovateľka Oľga Grjasnowa, prekladateľka Paulína Šedíková-Čuhová a Michal Hvorecký
pri prezentácii románu a prekladu románu Russe ist einer, der Birkenliebt (Rus je ten, ktorý miluje brezy). V oblasti rozvoja
spolupráce so strednými školami bola významnou výstava plagátov a kníh Úplne od začiatku, na ktorú nadväzovali dva workshopy
pod vedením doc. Ivice Kolečáni-Lenčovej. Okrem stratégií a techník čítania literárnych textov s porozumením boli na workshopoch
žiakom sprostredkované aj informácie zo života spisovateľa Herrendorfa. Pravidelne sa konajú obľúbené stretnutia pri hraných a
dokumentárnych filmoch Beisammensein am Video, ako aj vyučovacie hodiny nemeckého jazyka, pri ktorých je využívaný fond
knižnice. Zorganizované výstavy kníh a audio dokumentov pripomenuli jubileá významných nemeckých osobností – Johanna
Sebastiana Bacha a Güntera Grassa. Výstavy plagátov Spoznávaj Nemecko a Detská a mládežnícka literatúra vo fonde Nemeckej
študovne boli určené študentom stredných škôl a poukazovali na bohatosť a rozmanitosť nemeckej literatúry vo fonde knižnice.
V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom sa uskutočnilo autorské čítanie spisovateľa Güntera Zäunera. V rámci cyklu
Stretnutie s prekladateľom, organizovaného v spolupráci s Goethe inštitútom, sa konalo niekoľko podujatí: prezentácia diela
prekladateľa Juraja Dvorského a jeho prekladu románu Petra Bernharda Starí Majstri, predstavenie prekladu knihy My deti zo stanice
ZOO autorky Paulíny Šedíkovej-Čuhovej a prezentácia prekladu románu Nevďačná cudzin(k)a švajčiarskej spisovateľky slovenského
pôvodu – Ireny Brežnej, venovaného aj téme migrácie a integrácie migrantov, s ktorou má autorka osobnú skúsenosť. Zaujímavými
podujatiami boli aj tlmočená prednáška prof. Heckmanna Utečenci, azyl a integrácia – aktuálne výzvy v Európe a workshopy,
realizované v spolupráci s Mgr. Juhásovou z Katolíckej univerzity v Ružomberku na tému Wir feiern (Oslavujeme), ako aj pravidelné
podujatie Advent a Vianoce v Nemecku, určené žiakom základných a stredných škôl. Konali sa informačné stretnutia o možnostiach
štúdia a získania štipendií do nemecky hovoriacich krajín pre študentov vysokých škôl a doktorandov v spolupráci so SAIA a DAAD.
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InfoUSA
V mesiaci jún prebiehala modernizácia interiérového zariadenia jazykového centra, ktorej cieľom bolo dosiahnutie vyššej
variability využitia priestoru študovne s ohľadom na realizáciu rôznorodých skupinových aktivít. Knižnično-informačné služby
InfoUSA v roku 2015 využilo 855 používateľov, ktorí si vypožičali 5 360 dokumentov. Organizovaných podujatí a exkurzií sa
zúčastnilo 1 721 návštevníkov. Knižnično-informačný fond študovne bol obohatený o 75 nových titulov z oblasti diplomacie,
politológie, ekonomiky a beletrie, ktoré boli nadobudnuté formou daru z Veľvyslanectva USA na Slovensku. Súčasťou knižného
prírastku bol aj dar Fulbrightovej komisie na Slovensku, ktorá poskytla centru publikácie potrebné pri poradenstve pri štúdiu v USA
a príprave na jazykové a štandardizované testy TOEFL, SAT, ACT, GMAT a GRE.
Zo strany základných a stredných škôl bol záujem o spoločenské hry a tematické hodiny anglického jazyka zamerané na
geografiu, históriu a kultúru Spojených štátov amerických. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov centrum InfoUSA pripravilo pre
žiakov a študentov s pokročilou znalosťou angličtiny podujatie pod názvom American vs. British English. Účastníci si overili svoje
znalosti v rozdieloch medzi americkou a britskou angličtinou. V spolupráci s Hudobným átriom sa uskutočnili dve tematické
podujatia: Apríl – mesiac jazzu a Zaostrené na muzikál III. V spolupráci s Katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty
UMB a vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva USA na Slovensku sa uskutočnili dve stretnutia z cyklu Prekladateľské soirée.
Marián Andričík prezentoval beatnickú literatúru v slovenskom preklade, druhé podujatie bolo venované manželom Gavurovcom.
Koncom septembra 2015 oslávilo InfoUSA 10. výročie svojej činnosti. Okrem slávnostnej akadémie, na ktorej sa zúčastnili
zástupcovia Veľvyslanectva USA na Slovensku, bol pre návštevníkov pripravený sprievodný program pozostávajúci zo série podujatí.
Julia Stanley, atašé Veľvyslanectva USA na Slovensku vystúpila s prednáškou o význame a mieste americkej zástavy v kultúre USA.
LTC Matthew Atkins, pridelenec obrany Veľvyslanectva USA na Slovensku, sa vo svojej prezentácii venoval výtvarným prácam
amerických účastníkov 2. svetovej vojny a súčasným hodnostiam v armáde USA. Jeho prezentácia dopĺňala výstavu Vojna v
Tichomorí v rokoch 1942 – 1945 z pohľadu umelca, ktorá priniesla výber z kresieb, skíc a akvarelov viacerých amerických výtvarných
umelcov slúžiacich v Tichomorí. Oslavy výročia InfoUSA boli zakončené stretnutím v rámci pravidelného cyklu Prekladateľské
soirée. Pri príležitosti jubilea knižnica vydala publikáciu Dialóg kultúr 2005 – 2015, v ktorej sú zachytené významné medzníky
činnosti centra od jeho počiatkov až po súčasnosť.
V rámci poradenských aktivít EducationUSA boli informácie poskytnuté 259 študentom.
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Britské centrum
Britské centrum v roku 2015 navštívilo 907 používateľov, ktorí si vypožičali 7 080 dokumentov (z toho prezenčných 3 945 a
absenčných 3 085). Na podujatiach sa zúčastnilo 789 používateľov. Do fondu Britského centra pribudlo celkom 168 nových titulov. V
spolupráci s vydavateľstvom Oxford University Press (OUP) Britské centrum zrealizovalo 5 odborných seminárov pre učiteľov
anglického jazyka na základných a stredných školách. Odborné semináre viedli skúsení slovenskí a zahraniční lektori. Zúčastnilo sa
na nich 247 učiteľov. Súčasťou seminára boli aj prezentácie nových titulov vydavateľstva OUP. V rámci spolupráce vydavateľstvo
poskytuje Britskému centru najnovšie materiály na podporu výučby anglického jazyka (v roku 2005 to bolo 49 nových titulov v
hodnote 750,- Eur). Knižný fond Britského centra využívajú najmä študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky UMB v Banskej
Bystrici. Naďalej pretrváva záujem stredných a základných škôl o kreatívne hodiny, zamerané najmä na reálie UK, ako aj na
využívanie on-line zdrojov, ktoré poskytuje British Council na svojej internetovej stránke www.britishcouncil. V uplynulom polroku
Britské centrum zorganizovalo 8 kreatívnych hodín, na ktorých sa zúčastnilo 187 študentov. Záujem zo strany škôl je aj o exkurzie,
zamerané na propagáciu Britského centra a jeho služieb.
Window of Shanghai
Služby jazykového centra v roku 2015 využilo 221 používateľov a 669 návštevníkov podujatí. Celkový počet výpožičiek bol
1368. Slávnostnou akadémiou Dialóg kultúr si centrum čínskej kultúry Window of Shanghai v máji 2015 pripomenulo 5. výročie
svojej existencie. Zúčastnili sa na nej spolupracovníci, návštevníci študovne, ako aj vzácni hostia. Pri tejto príležitosti zaslal riaditeľ
Šanghajskej knižnice Wu Jianzhong knižnici pozdravný list. V rámci slávnostného programu riaditeľka ŠVK vymenovala štyroch
významných čínskych výtvarných umelcov a jedného kurátora (Li Geng, Tang Shaoyao, Mo Xiong, Yin Xiaoyan, Chen Shaoli a Yu
Genhuiza) za vyslancov Štátnej vedeckej knižnice v Pekingu. Súčasťou osláv bola výstava umelca Li Geng Materinská láska – pieseň
Zeme, organizovaná v spolupráci s Čínskou akadémiou maľby, kultúry a kaligrafie v Pekingu. Kurátorom výstavy bol Yu Genhui.
Knižnicu navštívilo 12 čínskych výtvarných umelcov, medzi ktorými boli aj profesori významných čínskych univerzít v Pekingu a
Nanjingu. K 5. výročiu Window of Shanghai bola vydaná publikácia Dialóg kultúr 2010 – 2015, ktorá mapuje činnosť centra a
významné udalosti v jeho existencii.
V rámci akvizície centrum získalo nové knihy zo Šanghajskej knižnice, prevažne z oblasti ekonomiky, histórie, politológie,
práva, teórie literatúry a výučby jazyka.
Pokračovala aktívna spolupráca s Čínskou akadémiou maľby, kultúry a kaligrafie v Pekingu. Na základe pozvania sa v apríli
konzultantka študovne spolu s riaditeľkou ŠVK zúčastnili na služobnej ceste v Pekingu. Cieľom bola kultúrna výmena a rokovania s
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predstaviteľmi akadémie o pokračujúcej spolupráci, oficiálne stretnutia s predstaviteľmi kultúrnych inštitúcií v Pekingu, ako aj s
významnými umelcami – Li Geng, Ma Shulin, účasť na vernisážach viacerých výstav, ktorých spoluorganizátorom bolo aj
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu. V Pekingu bolo vymenovaných šesť čestných členov za vyslancov ŠVK v Pekingu –
Li Baolin, Yang Mingyi, Ma Shulin, Zhang Zhimin, Zeng Laide, Xu Li. ŠVK pri tejto príležitosti získala ako dar 5 diel významného
umelca – Li Geng. Diela budú vystavené v expozícii Čínskeho centra umenia v ŠVK.
V októbri 2015 bola na obdobie dvoch rokov uzatvorená Zmluva o výmene a spolupráci medzi Štátnou vedeckou knižnicou
v Banskej Bystrici a Čínskou akadémiou kultúry, maľby a kaligrafie v Pekingu (v zastúpení pána Yu Genhui), zameraná na rozvoj
spolupráce v oblasti výstavnej činnosti.
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa študovňa zapojila do spoločnej akcie jazykových centier a pripravila pre žiakov ZŠ a
študentov SŠ podujatie Spoznaj čínsky jazyk – Európsky deň jazykov (kvízy, zaujímavosti, písanie čínskych znakov). Zaujímavým
podujatím bol seminár výživy 5 elementov s využitím pravidiel tradičnej čínskej dietetiky, ktorý viedla Soňa Milová z Wu-Sing
centrum. Tradičnej čínskej medicíne sa venuje viac ako 24 rokov. Klub priateľov čínskej kultúry realizoval svoju pravidelnú činnosť
len do konca 1. polroka 2015. Po odchode dobrovoľníčky Lan Zhang, ktorá jeho fungovanie koordinovala, zanikol.
Centrum slovanských štúdií
Služby jazykového centra v roku 2015 využilo 350 používateľov s celkovým počtom 2 624 výpožičiek. 926 návštevníkov sa
zúčastnilo na zorganizovaných podujatiach a exkurziách v študovni. Príručný fond sa rozrástol o 226 nových dokumentov,
predovšetkým z oblasti literatúry, filológie, histórie a vojenstva. Výsledkom spolupráce s domácimi a zahraničnými kultúrnymi
inštitúciami boli rôznorodé aktivity – výstavy, knižničné výstavy, tematické hodiny pre žiakov a študentov, informačné stretnutia
k štúdiu v zahraničí, prednášky a besedy.
Centrum v roku 2015 oslávilo 10. výročie svojho založenia. Jubileum si knižnica pripomenula slávnostnou akadémiou Dialóg
kultúr, v rámci ktorej sa uskutočnil koncert mladých ruských umelcov Posolstvo majstrovstva a vernisáž výstavy súťažných fotografií
Ja a Rusko. Sprievodnými aktivitami osláv boli výstavy Začiatky ruského písomníctva, N. V. Gogoľ v ilustráciách Sergeja Alimova,
prezentácia bibliofílie Alexandra Sergejeviča Puškina a publikácie Literárna veda pre slovenských rusistov. Pri príležitosti výročia
knižnica vydala publikáciu Dialóg kultúr 2005 – 2015, ktorá je zhrnutím 10-ročnej činnosti študovne.
Medzi ďalšie zaujímavé podujatia patrili beseda s Nelli Veselou, autorkou knihy spomienok Generálove deti pri príležitosti 70.
výročia konca 2. svetovej vojny, výstava a prednáška Neprekonateľný v moci a statočnosti spojená premietaním filmu Cár Samuil
v boji o Bulharsko pri príležitosti 90. výročia lektorátu bulharského jazyka na Slovensku. Centrum sa podieľalo na jazykovom
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stretnutí Babylon jazykov v rámci Týždňa slovenských knižníc. V rámci Európskeho dňa jazykov sa uskutočnili zábavno-vzdelávacie
aktivity Spoznaj Rusko.
Tvorivé centrum
Ideálne podmienky na štúdium a prácu v tíme prilákali do Tvorivého centra v uplynulom roku 748 používateľov, ktorí na
rozdiel od klasických študovní uprednostňujú uvoľnenejšiu atmosféru tohto pracoviska. Vyhovovalo im, že prostredníctvom wi-fi
môžu nerušene pracovať na svojich počítačoch, diskutovať medzi sebou, oddychovať alebo pozerať film. Služby využívali
individuálni používatelia, vopred nahlásené skupiny čitateľov, čitatelia nižšej vekovej kategórie, študenti stredných a vysokých škôl,
ako aj pracovníci knižnice na rôzne aktivity spojené s prácou v skupinách. Návštevníkom centra je prezenčne k dispozícii 28 druhov
spoločenských hier, určených najmä pre deti od 6 do 12 rokov. Ide prevažne o vedomostné hry, zamerané na testovanie a získavanie
informácií z rôznych oblastí – zemepisu, biológie, histórie, matematiky, logiky, vynálezov, jazykových zručností a i. Táto nová
služba vplýva na aktivizáciu detí k učeniu sa a k sebarealizácii. V uplynulom roku službu využilo 21 návštevníkov, najmä v období
jarných prázdnin, kedy sme zaznamenali vyšší záujem rodičov a detí. V rámci Týždňa slovenských knižníc sme zorganizovali
popoludnie so spoločenskými hrami „Poďme sa hrať“, na ktorom sa zúčastnilo 15 účastníkov.
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3.1.1.6.3

Bibliografická činnosť a rešeršné služby

Celoštátne a nadregionálne úlohy
Participácia na budovaní registrujúcej SNB – séria články na základe dohody so Slovenskou národnou knižnicou v Martine
Pracovníci oddelenia bibliografie sa na základe dohody so Slovenskou národnou knižnicou podieľali na budovaní registrujúcej
SNB – séria články analytickým rozpisom konferenčných zborníkov z vedeckých a odborných podujatí. Do elektronickej databázy
spracovali 480 bibliografických záznamov (o 120 menej ako ukladal plán).
Plnenie úlohy ústredného špecializovaného a koordinačného pracoviska s tematikou národného odboja a SNP na Slovensku
Oddelenie bibliografie zodpovedá za koordináciu budovania špecializovaných klasických a elektronických databáz,
monografických a periodických bibliografických súpisov s tematikou národného odboja a SNP na Slovensku. V roku 2015 plnilo
úlohy v zmysle uznesení Koordinačnej rady SNK pre bibliografickú činnosť v SR, ktorá na svojich zasadnutiach vytyčovala úlohy
jednotlivých pracovísk na ďalšie obdobie.
Regionálne úlohy
V rámci plnenia regionálnych úloh bolo do databázy „Pamäť mesta Banská Bystrica“, obsahujúcej viac ako 15 000
bibliografických záznamov, uložených 55 záznamov. Webová aplikácia Pamäť mesta Banská Bystrica je naďalej vyhľadávaným
zdrojom biobibliografických údajov o osobnostiach s väzbou na banskobystrický región, ako aj sprostredkovateľom výsledkov
historickej vedy pre záujemcov na rôznom stupni vzdelania a poznania zo sféry spoločenských, prírodných a technických vied,
priaznivcov umenia a kultúry.
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Tab. č. 21: Bibliografická činnosť a budovanie databáz
Ukazovateľ
2014
2015
Bibliogr. Holdingové Záznamy
Bibliogr.
Holdingové Záznamy
záznamy záznamy
o exempl.
záznamy
záznamy
o exempl.
Excerpované záznamy:
28
55
Pamäť mesta Banská Bystrica
Analyt. rozpis zborníkov – SNB články
365
480
Slovenská republika 1939 – 1945
15
25
Bibliografie vydané tlačou
1 357
1 795
Spracovanie historického fondu
306
498
532
409
409
409
(nové bib. zázn.)
- z toho Seminárna knižnica
99
106
56
213
213
213
Spracovanie historického fondu
222
260
216
216
(úpravy bib. zázn.)
Úsek súbežnej bibliografie
V oblasti súbežnej bibliografie bola činnosť zameraná na excerpovanie zdrojov, dokumentáciu a získavanie obrazového
materiálu pre dva spracované bibliografické súpisy:
 Múzeum SNP v tlači : výberová bibliografia / zost. Dana Chalupeková. Bibliografia bola spracovaná pri príležitosti 60.
výročia založenia Múzea SNP v Banskej Bystrici, obsahuje 680 záznamov a vyjde tlačou vo vedeckom zborníku.
 Knižnica v minulosti a súčasnosti : napísali o nás : výberová bibliografia / zostavovateľka Barbora Skubachová ; na
bibliografii spolupracovali Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Anna Klimová, Soňa Šváčová ; obálka a grafická úprava Peter
Valach ; zodpovedná redaktroka Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica (Ľubotice : Cofin), 2015. – 130 s.
: fotogr. – Reg. menný. Zoznam skratiek a značiek. ISBN 978-80-89388-68-4. – Obsahuje 1115 bibliografických záznamov.
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Bibliograficko-informačné a databázové centrum
Činnosť konzultantov Bibliograficko-informačného a databázového centra bola v roku 2015 zameraná na prezentáciu
elektronických zdrojov, ktoré ŠVK zabezpečila pre používateľov v rámci vlastných licenčných dohôd s poskytovateľmi, aj v rámci
národných licencií. Používatelia preferujú možnosť využívať plnotextové databázy prostredníctvom vzdialeného prístupu
z akéhokoľvek miesta, kedykoľvek a bez obmedzení a využiteľnosť databáz je na vysokej úrovni v porovnaní s inými knižnicami.
V rámci projektu NAVIGA5 bol zaznamenaný dokonca zvyšujúci sa záujem používateľov, napriek tomu, že databázy obsahujú len
staršie dokumenty z rokov 2007 – 2009. V roku 2015 uskutočnili používatelia služieb ŠVK až 53 907 vyhľadávaní v databázach
NAVIGA), zaregistrovaných bolo 96 používateľov (v roku 2014 to bolo 108).
Tab. č. 22: Využívanie licencovaných databáz v rámci vlastných licenčných zmlúv ŠVK za roky 2013 – 2015
Ukazovateľ

Počet sprístup.
(stiahnutých)
dok. z licenc.
databáz

RILM

2015
42

EZB

2014
180

2015
96

Ebrary –
databáza
e-kníh
(kolekcia Public
Library Complete)

STN online

2013
352

2014
140

2015
98

2013
14 780

Ebrary –
databáza
e-kníh
(kol.: Economics
and Business,
Education,
History and
Political Science
2014
2015
1 480
48 123

SPOLU

2013
15
132

2014
1 800

2015
48 359

5

Súčasťou Bibliograficko-informačného a databázového centra je aj Informačno-vedecké centrum (IVC), ktoré bolo vytvorené v rámci projektu
spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie: Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc
vrátane ich modernizácie. Súčasťou projektu, ktorý bol realizovaný v rokoch 2008 – 2013, bolo sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov
prostredníctvom systému Naviga.
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Po zmene sprístupňovaných kolekcií databázy plnotextových kníh Ebrary od januára 2015 (kolekcie Economics and Business,
Education, History and Political Science) sme zaznamenali veľký záujem aj o databázu ebrary. Používatelia v databáze vyhľadávali
11 436-krát a stiahli si spolu 48 123 dokumentov.
Celkovo si používatelia stiahli z databáz sprístupňovaných formou vzdialeného prístupu 102 030 dokumentov. Menší počet
dokumentov (249) si stiahli z databáz, ktoré sú dostupné len v priestoroch knižnice: z databázy RILM (hudobná databáza) 42
dokumentov, z databázy STNonline 98 dokumentov, z databázy InfoUSA 8 dokumentov, z databázy EZB 96 dokumentov, z databázy
Shanghai Library 5 dokumentov. Celkový počet používateľmi stiahnutých dokumentov z elektronických plnotextových databáz
predstavuje 102 279 dokumentov.
Graf č. 5: Využitie databázy ebrary v roku 2015 – počet stiahnutých dokumentov

Celkovo bolo spracovaných 8178 rešerší, z toho 1 417 zo slovenských a českých bibliografických databáz. Pre iné knižnice
bolo na základe objednávky spracovaných 131 rešerší (o 13 viac ako v roku 2014).
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Pokračovala spolupráca so strednými a vysokými školami, ktorým boli určené kurzy a školenia informačnej gramotnosti,
workshopy k využívaniu licencovaných databáz.
Na základe požiadavky zo strany používateľov uskutočnil už tradičný dvojtýždňový Kurz počítačovej gramotnosti pre
seniorov, ktorý úspešne ukončilo 17 absolventov v kategórii pokročilí.
Tab. č. 23: Využívanie databáz systému NAVIGA v rámci národnej licencie – počet vyhľadávaní používateľov
z participujúcich knižníc v rokoch 2010 – 20156
Lokácia knižnice
2010
2011
2012
2013
2014
SNK MARTIN
ŠVK KOŠICE
ŠVK PREŠOV
ŠVK BAN. BYSTRICA
SAV BRATISLAVA
ŽILINA
TRNAVA
SLDK ZVOLEN
TRENČÍN
NITRA
SLOVENSKÁ CHEMICKÁ KNIŽNICA

SPOLU

6

2015

4 113
2 945
1 520
4 374
652
2 591
3 384
2 384
3 087
1 687
-

4 321
5 234
1 417
3 619
660
3 054
4 456
1 704
1 486
1 757
118

3 418
4 646
1 013
4 083
298
1 340
2 797
1 413
1 060
1 086
80

1 932
3 068
677
2 969
162
396
1 390
870
501
792
18

1 430
2 104
923
2 848
67
106
591
234
297
705
17

74 591
20 449
6 660
53 907
780
4 195
15 248
2 967
2 446
5 871
784

26 737

27 708

21 234

12 775

9 322

187 898

Podľa údajov zo SNK.
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Tab. č. 24: Rešeršné a informačné služby – porovnanie za roky 2011 – 2015
Ukazovateľ
2011
2012

Spracované rešerše spolu
Z toho:
 bibliografické klasické
 bibliografické elektronické
(slovenské a české)
informačné zdroje
 Databáz. centrum
 Nemecká študovňa
 Študovňa viazaných periodík
 bibliografické a plnotextové
elektronické (zahraničné) zdroje
 systém NAVIGA
 databáza e-kníh Ebrary
 EZB
 RILM
 faktografické

2013

2014

2015

6 715
5

7 244
3

13 551
7

6 942
4

8 178
0

1 247

1 266

1 349

1 172

1 417

1 274
14
61

1 070
3
99

1 294
0
123

3 619

4 083

10 659

4 957

6 195

3 619
-

4 083
203
-

2 969
7 690
216
-

2 848
1 969
140
-

2 855
3 202
96
42

1 844

1 892

1 536

809

565

Používatelia internetu

930

433

1 105

1 208

957

Exkurzie a kurzy

177

210

141

85

56
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3.1.2.

Múzejná činnosť

3.1.2.1.

Prieskum, výskum, akvizícia

Prieskum
V nadväznosti na vedeckovýskumnú, zbierkotvornú, dokumentačnú a prezentačnú činnosť navštívili pracovníci múzea
inštitúcie a osobnosti v Banskej Bystrici, Bratislave, Martine, Tajove, Prešove, Levoči, Prahe (ČR), Brne (ČR).
Výskum
Kurátori sa riešeniu výskumných úloh venovali popri plnení ostatných základných múzejných činností i aktuálnych úloh,
najmä v súvislosti s reinštaláciou expozície Múzeum – domov múz a úloh v prezentačnej oblasti. Celkove pracovali na 6 výskumných
úlohách. Čiastkovými výstupmi boli publikované príspevky v médiách, projekty, výstavy a akvizícia nových zbierok:
 Ochotnícke divadlá v Banskej Bystrici a okolí (Mgr. Z. Troligová)
 Tradície bábkarstva na Slovensku (Mgr. M. Lásková)
 Dokumentácia súčasnej rockovej scény v Banskej Bystrici (Mgr. I. Šimig)
 Podiel Krajského symfonického orchestra na hudobnej kultúre Banskej Bystrice v rokoch 1953 – 1990 (Mgr. I. Šimig)
 Osobnosti v múzeách – Jozef Murgaš (Mgr. S. Šváčová, PhD.)
 Nonkonformná literatúra v konformnej dobe (Mgr. E. Urbanová, PhD.)
Akvizícia
Zbierkový fond LHM sa v priebehu roka rozrástol o 552 jednotiek. Komisia pre tvorbu zbierok zasadla šesťkrát. Zbierkové
predmety boli získavané kúpou, darom a vlastnou činnosťou pracovníkov.
1. Darom:
 Bánovszky, Mikuláš: Emil Móry, Héya, Zoltán: Vilhelmina Maršovská Móryová – obrazy
 Mistrík, Jozef: knižné publikácie
2. Kúpou:
 Rodostromy významných osobností od Evy Furdíkovej
 KBD: scenáre, výtvarné návrhy, technické nákresy, skice a fotografie
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Bábkarsky súbor Mierováčik Topoľčany: fotografie, bábky, bulletiny, konštrukcia scény, scenár, DVD a scénografické návrhy
Tomášek, Milan: réžijné knihy, korešpondencia, scenáre, plagát a texty piesní
Tranovský, Juraj: Cithara sanctorum
Pogorielová, Jana: Prorok – socha, fotografia a výtvarná dokumentácia
Piljar, František: Miškove dobrodružstvá, román
Ťažký, Ladislav: kútna plachta z Čierneho Balogu
Mudroch, Michal: Život a dielo Jozefa Murgaša, diplomová práca
Mikula, Zdenko: hudobné diela v rukopise
Kováčik, Peter: korešpondencia, diplomy, preukazy, fotografie, literárne práce a osobné predmety
Jurčo, Milan: korešpondencia, rukopisné práce a knihy
Chromek, Igor: korešpondencia, diplomy, preukazy, fotoaparát
3. Vlastnou činnosťou:
BDNR: plagáty, bulletiny, fotografie
Murgaš, Jozef: fotografie, knihy, plagáty
Publikácie regionálnych autorov
Štátna opera: plagáty
CD regionálnych hudobných skupín
Tab. č. 25: Stav všetkých zbierkových predmetov z hľadiska evidencie zbierok k 31. 12. 2015

Všetky zbierky k 31. 12. 2015 spolu
Úbytok zbierok v roku 2014

V knihách prírastkov zaevidované
prír. č.
evid. č.
552
407
-
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Tab. č. 26: Akvizícia za roky 2014 – 2015
2015

2014

Odbor

prír. č.

jd.

ks

prír. č.

Hudba

52

52

52

61

61

61

Literatúra

427

427

427

188

188

188

Knižnica-liter. zbierky

72

72

72

28

28

28

Knižnica-hud. zbierky

1

1

1

5

5

5

Súčet

225

552

552

282

282

282

Tab. č. 27: Akvizícia za rok 2015 podľa spôsobu nadobudnutia
Kúpa
Dar
Vlast. čin.
Prevod
pr.č. jd.
Hudba

26

Literatúra

26

ks
26

pr.č. jd.
2

ks

pr.č. jd.

ks

pr.č. jd.

jd.

ks

Cena v €
ks

u zbierok kúpou

2

2

24

24

24

0

0

0

2980

368 368 368 42

42

42

34

34

34

0

0

0

2736

K-lit.zb.

0

0

0

42

42

42

13

13

13

0

0

0

264

K-hud.zb.

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Súčet

395 395 395 86

86

86

71

71

71

0

0

0

6000
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3.1.2.2.

Správa, evidencia a ochrana zbierok

Prvostupňová evidencia zbierok
Komisia na tvorbu zbierok rokovala šesťkrát. Všetky zbierky boli spracované v elektronickej prvostupňovej evidencii v počte
552 prírastkových čísel. V systéme ESEZ 4G bolo spracovaných 1434 jednotiek. Retrospektívne bolo do systému ESEZ 4G
spracovaných 882 jednotiek.
Druhostupňová evidencia zbierok
Na druhostupňovej evidencii sa podieľali štyria kurátori. Bolo spracovaných 1298 jd / 1298 ks zbierkových predmetov. Plán
druhostupňovej elektronickej evidencie 1200 j. bol splnený.
Tab. č. 28: Štatistika spracovania zbierok v systéme ESEZ
2012

2013

2014

2015

Prvostupňová evidencia zbierok

Počet (jd)

Počet (jd)

Počet (jd)

Počet (jd)

Novospracované zbierky

1181

766

282

552

Retrospektíva

2000

363

326

882

SPOLU:

3181

1129

608

1434

Druhostupňová evidencia zbierok

Počet (jd)

Počet (jd)

Počet (jd)

Počet (jd)

Novospracované zbierky

1268

470

433

407

Retrospektíva

1000

437

717

918

SPOLU:

2268

907

1140

1298
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Kategorizácia zbierkového fondu
Kategorizácia zbierkových predmetov z literatúry a hudby sa neuskutočnila, nakoľko platná legislatíva kategorizáciu
nevyžaduje.
Práca v depozitároch a s fondom iných predmetov
Novozískané zbierky boli uložené v depozitári, bola im pridelená signatúra uloženia a boli spracované súpisy uloženia. Celkom
bolo za rok 2015 pridelených 134 j. (H) + 218 j. (L) signatúr uloženia, vo fonde iných predmetov zapísaných do knihy Pomocného
materiálu 2 j. / 2 ks. Uskutočňoval sa príjem a výdaj zbierok 3501 j. / 3891 ks. Bolo vybavených 23 bádateľov, 484 j. / 484 ks
výpožičiek bádateľov, 63 j. / 63 ks žiadaniek kurátorov, 1963 j. / 1963 ks výpožičiek kurátorov, bolo uzavretých 14 zmlúv
o výpožičke zbierkových predmetov a o reprodukovaní zbierkových predmetov.
Konzervátorské a fotografické práce
Konzervované boli 4 zbierkové predmety. Realizoval sa popis zbierok v počte 30 j., fotodokumentácia zbierok v počte 1750 j.,
fotografické práce pre výstavné účely, bádateľov a fotografovanie podujatí 2073 jednotiek, skeny do tlače, pre bádateľské účely 959
ks. Do novín, kníh a časopisov bolo poskytnutých 115 ks fotografií, zaevidovaných bolo 521 ks pomocných negatívov.
Múzejná knižnica
Do fondu múzejnej knižnice bolo spracovaných 108 kníh. Realizovaných bolo 225 výpožičiek kníh (na spracovanie 7, na
prezenčné štúdium 77, na výstavy múzea 145), základné ošetrenie 225 ks kníh. Poskytovali sa služby, napr. vyhľadávanie citácií,
portrétov, podpisov a pod. podľa potrieb zamestnancov a bádateľov. Vybavených bolo 12 bádateľov.
Dokumentačná činnosť
Zo všetkých podujatí a výstav LHM boli zhromažďované propagačné a dokumentačné materiály. Archívne a elektronicky bola
spracovaná dokumentácia vlastných podujatí. Bola vedená evidencia publikačnej činnosti zamestnancov LHM i cudzích autorov o
múzeu, evidencia uskutočnených podujatí, výstav a edičnej činnosti LHM. Odborní zamestnanci múzea pokračovali v dokumentácii
osobností, umeleckých telies a inštitúcií, súborov a podujatí na evidenčných listoch osobností, inštitúcií a akcií, prostredníctvom
fotografií, audio a videozáznamov.
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Špecializované audiovizuálne pracovisko
Na pracovisku bola vytvorená elektronická databáza audio nosičov, ktorá v súčasnosti obsahuje viac ako 2000 položiek, bolo
realizovaných 67 videozáznamov z podujatí, bolo spracovaných 34 záznamov pre partnerské inštitúcie, 37 záznamov pre kurátorov a
bádateľov, zdigitalizovaných a premagnetovaných cca 203 ks dokumentov. Bolo skenovaných 350 dokumentov pre kurátorov
a bádateľov.
3.1.2.3.

Partnerská a medzinárodná spolupráca LHM

Zahraničná spolupráca
 pri dokumentácii a akvizícii fondu Hany Gregorovej, J. G. Tajovského a ich dcéry Dagmar Prášilovej s Taťjanou Šiškovou,
vnučkou J. G. Tajovského, Praha, ČR,
 spolupráca so Štátnym literárnym múzeom Janka Kupalu v Minsku, Bielorusko
 spolupráca so Štátnym múzeom histórie divadelnej a hudobnej kultúry Bieloruskej republiky, Bielorusko
 spolupráca so Spoločnosťou slovenského dedičstva vo Wilkes-Barre, Pensylvánia, USA
 spolupráca s Jankolovou knižnicou a Slovenským múzeom v Danville, Pensylvánia, USA
Spolupráca s inštitúciami na Slovensku
Spolok slovenských spisovateľov Bratislava, Slovenská akadémia vied, Slovenské národné múzeum, Hudobná únia Banská
Bystrica, Hudobné centrum Bratislava, Slovenská národná skupina IAML Martin, Zväz múzeí na Slovensku, Stredoslovenské
múzeum, Stredoslovenské osvetové stredisko, Univerzita Mateja Bela – Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta, Akadémia umení
v Banskej Bystrici, Štátna opera v Banskej Bystrici, Štúdio tanca Banská Bystrica, Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej
Bystrici, Mesto Banská Bystrica, BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj, obec Tajov, obec Podkonice, Slovenská národná
knižnica v Martine, Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, Slovenské centrum UNIMA, Bábkové divadlo na Rázcestí, Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska a i. pri organizovaní odborných, vedeckých a popularizačných podujatí.
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3.1.2.4.

Publikačná činnosť pracovníkov LHM

Tab. č. 29: Publikačná činnosť pracovníkov LHM -- vlastné príspevky:
monografie
V tlači
zborníky
štúdie, referáty
recenzie
články v odbornej tlači
články v popularizačnej tlači
spolu (v tlači)
v rozhlase
v televízii
na internete
Spolu celkom

0
5
0
1
4
6
16
61
2
4
67

Tab. č. 30: Publikačná činnosť pracovníkov LHM -- propagácia LHM:
vlastné príspevky
príspevky cudzích autorov
v tlači
39
v rozhlase
5
v televízii
0
na internete
5
Spolu
49

10
5
3
0
10

Kluby a záujmová činnosť
Práca v Literárnom klube LITERA 2 (predsedníčka Mgr. Z. Troligová) sa uskutočňovala počas roka podľa vlastného
programu. Členovia klubu sa na svojich zasadnutiach zišli desaťkrát. Členovia klubu vydali knihy: František Piljar: List na rozlúčku,
Elena Cmarková: Certainties Istoty. V decembri vyšiel zborník prác členov literárneho klubu s názvom Malebnosť všednosti.
Pracovníci LHM sa aktivizovali aj ako členovia porôt, prípravných výborov, celoslovenských organizácií a pod.
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3.1.3.

Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť

3.1.3.1

Expozičná činnosť

LHM priebežne zabezpečovalo prevádzku a propagáciu v expozíciách múzea:
 Múzeum – domov múz v Banskej Bystrici
 Ľudové hudobné nástroje na Slovensku v Banskej Bystrici
 Bábkarský salón v Banskej Bystrici
 Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove
 Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach
Tab. č. 31: Návštevnosť v expozíciách LHM v rokoch 2008 – 2015
Por
č.

Druh

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Expozície v Tajove – PD JGT a PI J.
Murgaša

3823

2401

1506

1883

2.

PI Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

255

270

291

303

3.

Múzeum – domov múz

3872

5324

2853

2968

1573 1568

1055

1948

803

1137

1166

1408

1601 1820

1442

1497

-

-

-

2712

1874 1709

1768

1479

8753

9132

6536

9274

7279 9179

7355

7538

2123 3952
108

130

2014
3090
50

2015
2575
39

(Pozn. návštevnosť v r. 2010 vrátane
Bábkarského salóna)
4.

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

5.

Bábkarský salón
(Pozn. prevádzka nového salóna od
januára 2011)
SPOLU:
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Popularizačná prezentácia LHM
V oblasti popularizačnej prezentácie boli v rámci expozícií realizované interaktívne hodiny, prednášky, besedy, špecializované
vyučovacie hodiny, tvorivé dielne a ďalšie popularizačné formy pre žiakov, študentov a iné skupiny návštevníkov. Základné školy
mali záujem o spisovateľov a skladateľov obdobia romantizmu, realizmu, o osobnosť Ľudovíta Štúra, stredné školy prejavili záujem
najmä o spisovateľov Jozefa Urbana a J. G. Tajovského, Andreja Sládkoviča, Mikuláša Kováča, Juraja Kuniaka, Zlatu Solivajsovú
a súčasných autorov regionálnych hudobných skladateľov. Žiaci Základnej umeleckej školy navštívili prednášky Rocková scéna
v Banskej Bystrici. Pracovníci prezentovali LHM prostredníctvom odborných seminárov, kultúrnych podujatí a výstav. Podrobný
prehľad podujatí viď. tab. č. 34.
Tab. č. 32: Sumár podujatí LHM za roky 2011 – 2015
2011

2012

2013

Počet

Účasť

Počet

Účasť

Účasť

58

1680

39

1752

57

2151

10

120

5

288

5

284

1

66

6

286

4

115

6

260

18

498

49

1176

167

3212

175

3100

236

6434

Iné náučné podujatia

7

106

6

526

4

91

10

80

3

477

Vlastivedné exkurzie

0

0

3

124

2

82

2

77

2

126

10

198

4

76

8

162

10

170

8

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

2786

10

744

11

746

15

9

761

Odborné semináre

1

75

1

30

1

55

2

110

1

25

Vedecké konferencie

1

0

2

372

0

0

2

150

2

45

Koncerty

0

0

1

70

0

0

0

0

1

30

SPOLU:

124

5627

116

4936

256

6884

3922

273

8577

Prednášky
Besedy
Vyučovacie hodiny v múzeu

Klubové podujatia
Film a video
Slávnostné a umelecké podujatia
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Počet

2015
Počet

Druh

Počet

2014

230

Účasť
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3.1.3.2

Výstavná činnosť

Výstavná činnosť ŠVK je už tradičným prvkom kultúrneho života v meste Banská Bystrica. Nosným reprezentačným
priestorom je Galéria v podkroví, kde sa v roku 2015 uskutočnilo 10 výstav s celkovou návštevnosťou 2170 návštevníkov,
v priestoroch átria 13 výstav, na 1. poschodí 14 výstav a v iných priestoroch ŠVK 7 výstav. Celkovo sa uskutočnilo 67 výstav, z toho
2 putovné, 12 knižných a 9 audiovizuálnych, spojených s hudobnými projekciami.
Tab. č. 33: Výstavná činnosť v roku 2015
Galéria v podkroví
Por. č.
1.

2.

3.

4.
5.

Termín

Názov výstavy
20. 11. 2014 Vladimír Gažovič:
MALÉ FORMY & EX LIBRIS
– 16. 1. 2015 výstava venovaná výročiu umelca
22. 1. – 28. 2. Miroslav Cipár: Sem sa teš
výstava umelcovej tvorby
k životnému jubileu
5. 3. – 10. 4. Medzipriestor – meziprostor
výstava prác študentov AU v BB
– Fakulta VU, katedra sochárstva
a katedra masmediální komunikace
Univerzity T. Bati v Zlíne
16. 4. – 22. 5. Martin Jánoš: Bezvetrie
výstava sochárskej tvorby
12. 5. – 22. 5. Materinská láska – Pieseň zeme
výstava obrazov umelca Li Geng
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Spoluorganizátor

Návštevnosť

Peter Dlhopolček

233

Peter Dlhopolček

293

Akadémia umení
v B. Bystrici
Univerzita T. Bati v Zlíne

109

144
Veľvyslanectvo Čínskej
republiky

96
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6.
7.
8.

9.
10.

18. 6. – 22. 7. Pavol Štesko: REZ
výstava sochárskej umeleckej tvorby
20. 8. – 11. 9. Tradičné bábky Ázie
výstava zo súkromnej zbierky Juraja Hamara
16. 9. – 21. 10. Braňo Jánoš a Pavol Hammel:
SOMSIJESMESTESÚ
výstava obrazov
29. 10. – 4. 12. Boris Jirků: Ilustrace
výstava obrazov k životnému jubileu
10. 12. 2015 Zimná romanca
– 15. 1. 2016 maľba, kresba, grafika, socha, fotografia
v dielach slovenských umelcov

191
116
588

Akadémia umení
v B. Bystrici
Stredoslovenské múzeum
Stredoslovenská galéria

197
203

Átrium
11.
12.
13.
14.
15.

16. 12. 2014 Anton Anderle
– 16. 1. 2015 výstava k 70. nedožitým narodeninám
19. 1. – 13. 2. Študentský ateliér 3
prezentácia – SSU Zvolen
17. 2. – 20. 3. Úplne od začiatku
výstava nemeckých plagátov a kníh
24. 3. – 12. 4. Blízky východ nie je vzdialený
výstava fotografií Kataríny Maruskinovej
14. 4. – 15. 5. Najkrajší kalendár Slovenska 2015
(23. ročník súťaže)
a Najkrajšia kniha Slovenska 2014
(8. ročník súťaže)
výstava a vyhodnotenie celoslovenskej
súťaže
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Súkromná stredná umelecká
škola Zvolen
Goethe institut

Klub fotopublicistov
Slovenska
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16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

19. 5. – 12. 6. Bulharsko v Európe
výstava plagátov o Bulharsku
16. 6. – 11. 7. Sásová v obrazoch
výstava dobových fotografií,
archeologických nálezov
a prezentácia knihy
– sprievodné podujatie k 760. výročiu mesta
14. 7. – 28. 8. Bieloruské hudobné nástroje
3. 9. – 2. 10. Feel the world 2
výstava cestovateľských fotografií
cez osobný príbeh Lenky
Michálkovej a Rastislava Tomiša
6. 10. – 30. 10. 150 rokov slovenských novín a časopisov
vo Vojvodine

Bulharské kultúrne
stredisko
OZ Sásová

Veľvyslanectvo
Bieloruskej republiky

Múzeum vojvodinských
Slovákov a Slovenské
vydavateľské centrum
v Báčskom Petrovci

3. 11. – 22. 11. Jana Lišaníková:
Fotografie a fotografické obrazy
výstava fotografickej tvorby
24. 11. – 11. 12. Ja a Rusko
výstava fotografií

Ruské centrum vedy
a kultúry

15. 12. 2015 Michal Kiššimon: Frontové Vianoce
– 15. 1. 2016 výstava dobových reálií

1. poschodie
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24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

16. 12. 2014 Vesmír očami detí
– 23. 1. 2015 víťazné práce
celoslovenskej výtvarnej súťaže
13. 1. – 3. 2. Viliam Figuš-Bystrý
výstava pri príležitosti
140. výročia narodenia
hudobného skladateľa
5. 2. – 27. 2. Alena Hroncová: Tváre Ázie
výstava cestovateľských fotografií
3. 3. – 27. 3. Mládežnícka opozícia v NDR
výstava dokumentárnych plagátov
31. 3. – 13. 4. Gogoľ očami umelcov
výstava k medzinárodnej konferencii
5. 5. – 22. 5. Takí ako my
fotografie detských rómskych fotografov
2. 6. – 26. 6. T.G. Masaryk
výstava fotografií k výročiu štátnika
10. 7. – 19. 7. Pohľad na svet
čínske obrazy umelca Nie Wengu
21. 7. – 4. 9. Spoznávaj Nemecko
výstava plagátov nemeckých miest
8. 9. – 2. 10. Neprekonateľný v moci a statočnosti
výstava plagátov
k 1001. výročiu smrti cára Samuila
27. 10. – 28. 10. Čo čítavala šľachta
príbeh knižnice rodiny Radvanských
20. 10. – 6 .11. Vesmír očami detí
víťazné práce z celoslovenskej prehliadky
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Hvezdáreň
Banská Bystrica

Goethe instutut
Ruské centrum
vedy a kultúry
InfoUSA

Veľvyslanectvo
Čínskej republiky
Goethe institut
Bulharské kultúrne
stredisko
Oddelenie bibliografie
Hvezdáreň
Banská Bystrica
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015

36.

37.

výtvarných prác s hvezdárskou tematikou
10. 11. – 5. 12. Začiatky ruského písomníctva
panelová výstava – starožitné knihy a ikony
z ruských zbierok
8. 12. – 22. 1. Hovoriť pravdu mocným
výstava portrétov – fotografií

Ruské centrum vedy
a kultúry
InfoUSA

Iné priestory
38.

39.

40.

41.

42.

20. 1. – 17. 3. Svetozár Stračina
výstava pri príležitosti životného jubilea
hudobného skladateľa (vitríny, 1. poschodie)
3. 3. – 31. 5. Andrej Očenáš a Pavol Tonkovič
výstava venovaná životným jubileám
hudobných skladateľov
20. 3. – 28. 9. Stopy Ľudovíta Štúra v meste pod Urpínom
výstava zo zbierok LHM a ŠVK
k roku ĽŠ (vitríny 1. poschodie)
15. 4. – 31. 12. Jubilujúca galéria
výstava k 10. výročiu otvorenia Galérie
v podkroví
(Chodba pred galériou , 2. poschodie)
7. 5. – 30. 9. Podoba vojny v dielach slovenských autorov
a koniec 2. svetovej vojny na stránkach
slovenskej dobovej tlače
výstava dokumentov pri príležitosti 70.
výročia ukončenia 2. svetovej vojny
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43.

44.

Knižné výstavy
45.
46.

47.

48.

49.

9. – 30 . 9. Vojna v Tichomorí v rokoch 1942 – 1945
z pohľadu umelca
výstava reprodukcií – pri katalógoch

10. 11. 2015 N.V. Gogoľ v ilustráciách Sergeja Alimova II. Ruské centrum vedy
– 15. 1. 2016 výstava ilustrácií – pri katalógoch
a kultúry

2. 12. 2014
Poľskí nositelia Nobelovej ceny za literatúru
– 9. 1. 2015
Staroruská literatúra
– sprievodná výstava prednášky
12. 1. – 23. 2.
Slovo o pluku Igorovom ako slovanský
a svetový klenot
Bücher über die man spricht
17. 2. – 31. 3. (Knihy o ktorých sa hovorí. – novinky
z nemeckého knižného trhu vo fonde ŠVK)
Katarína Veľká a povstanie Pugačova
24. 2. – 20. 3. – sprievodná výstava
k rovnomernej prednáške
Fryderyk Chopin
23. 3. – 10. 4. – výstava venovaná 205. výročiu narodenia
poľského hudobného skladateľa

50.

13. 4. – 30. 4. Ukrajinské výtvarné umenie

51.

Johan Sebastian Bach
1. 4. – 31. 5. – výstava kníh a audiodokumentov
z fondu ŠVK
Günter Grass
13. 4. – 30. 6.
– vo fonde ŠVK

52.

InfoUSA
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Centrum slovanských
štúdií
Centrum slovanských
štúdií
Nemecká študovňa
Centrum slovanských
štúdií
Centrum slovanských
štúdií
Centrum slovanských
štúdií
Nemecká študovňa
Nemecká študovňa

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015

53.
54.
55.

56.

Putovné výstavy
57.
58.

Lev Nikolajevič Tolstoj
– výstava venovaná 105. výročiu úmrtia
1. 7. – 30. 9. Anasoft Litera
– výstava kníh finalistov súťaže
Detská a mládežnícka literatúra vo fonde
20. 8. – 30. 10. Nemeckej študovne

Centrum slovanských
štúdií
OF

1. 10. – 31. 12. Literárne a hudobné múzeum – Klára
Jarunková v preklade a ilustrácii
Výstava kníh a ilustrácií

LHM

1. 7. – 4. 9.

21.4. – 5. 5. Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
24. 6. – 1. 7. Janko Kupala – slovenské stretnutia

Audiovizuálne výstavy spojené s hudobnými projekciami pre verejnosť
Audiovizuálne výstavy
59.
2.1. – 30. 1. Podmanivé blues
60.
4. 2. – 28. 2. Hudobné legendy vo filmových dokumentoch
61.
62.

2. 3. – 31. 3. Eric Clapton 70

63.
64.
65.

1. – 30. 6. Folkové variácie
1.7. – 11. 9. Fenomény rocku

1. – 30. 4. Apríl mesiac jazzu (JAM)

7. – 28. 10. KinoMusic
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Nemecká študovňa
žiaci ZŠ,
študenti SŠ
verejnosť,
OZ PONS,
osoby z rôznych
sociálnych
zariadení

Opole, Poľsko
Piešťany, SR

Hudobné átrium
Hudobné átrium
Hudobné átrium
Hudobné átrium
InfoUSA
Hudobné átrium
Hudobné átrium
Hudobné átrium

25
30
25
30
20
40
30
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66.
67.
Hudobné projekcie
68.
69.
70.

Hudobné átrium
InfoUSA
Hudobné átrium

4. – 30. 11. Zaostrené na muzikál
1. – 16. 12. Z koncertných pódií
Ray Charles
– životopisný film o bluesovej legende
Eric Clapton
21. 1.
– Sessions for Robert J.
4. 2. JOE COCKER - FIRE IT UP LIVE
14. 1.

71.
11. 2.

PINK FLOYD
– The Story of Wish You Were Here

45
20

Hudobné átrium

17

Hudobné átrium

13

Hudobné átrium

9

Hudobné átrium

15

72.

18. 2. STING - Inside The Songs Of Sacred Love

Hudobné átrium

10

73.

25. 2. Michael Jackson - This Is It
Eric Clapton & Steve Winwood:
4. 3.
Live From Madison Square Garden 2008
Crossroads
11. 3.
– Eric Clapton Guitar Festival 2010
Eric Clapton - Planes, Trains And Eric:
18. 3.
Mid And Far East Tour 2014
Eric Clapton - Legends:
25. 3.
Live at Montreux 1997

Hudobné átrium

31

Hudobné átrium

18

Hudobné átrium

15

Hudobné átrium

14

Hudobné átrium

13

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

1. 4. Korene jazzu
8. 4. Louis Armstrong
16. 4. Zrodenie swingu a tváre jazzu
29. 4. Miles Davis
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Hudobné átrium
InfoUSA
Hudobné átrium
InfoUSA
Hudobné átrium
InfoUSA
Hudobné átrium
InfoUSA

5
16
6
4
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82.

13. 5. Leonard Cohen- I´m Your Man (koncert)

83.

Hudobné átrium

5

20. 5.

Bob Dylan: 30th Anniversary Concert
Celebration (koncert)

Hudobné átrium

11

27. 5.

No Direction Home (dvojdielny filmový
dokument o Bobovi Dylanovi)

Hudobné átrium

7

Hudobné átrium

15

84.
85.
23. 9.
86.

Woodstock – 3 dni mieru a hudby

7. 10.

George Harrison: Living in the Material
World I.

Hudobné átrium

5

14. 10.

George Harrison: Living in the Material
World I.

Hudobné átrium

15

87.
88.

21. 10. Pink Floyd

Hudobné átrium

16

89.

28. 10. The Beatles Help!

21

94.

2. 12. Barbra Streisand Live

Hudobné átrium
Hudobné átrium
InfoUSA
Hudobné átrium
InfoUSA
Hudobné átrium
InfoUSA
Hudobné átrium
InfoUSA
Hudobné átrium

95.

9. 12. Tony Bennett & Lady Gaga

Hudobné átrium

10

Hudobné átrium

6

90.
91.
92.
93.

96.

4. 11. Cats
11. 11. Cabaret
18. 11. Chorus Line
25. 11. Hair

16. 12. Jethro Tull live

11
6
7
12
15

3.1.3.3 Prezentačná činnosť
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Prezentačná činnosť ŠVK bola v roku 2015 zameraná najmä na prípravu podujatí k výročiam jazykových centier – 5. výročie
Window of Shanghai, 10. výročie InfoUSA, 10. výročie Centra ruských štúdií, ktoré boli zavŕšené slávnostnou akadémiou Dialóg
kultúr. ŠVK pripravila aktivity v rámci tradičných podujatí: Týždňa slovenských knižníc, festivalu Literárna Banská Bystrica, podujatí
v rámci Európskeho dňa jazykov a v rámci Týždňa vedy a techniky. Pokračovali osvedčené cyklické projekty: cyklus Osobnosti,
cyklus Literárne a hudobné večery, Stretnutia s prekladateľmi, festivaly a súťaže (napr. 48. ročník festivalu Vansovej Lomnička, 5.
ročník súťaže Galéria talentov, 4. ročník projektu Noc hudby, podujatia v rámci Európskeho dňa jazykov a i.) Boli realizované
odborné semináre, vedecké konferencie, workshopy, besedy, prezentácie vydavateľstiev a kníh, litvernisáže a knižné burzy,
interaktívne hodiny a workshopy pre školy, premietania filmov, diskusné kluby, koncerty, podujatia pre seniorov a pre znevýhodnené
skupiny občanov organizované v spolupráci s OZ SANARE v Hudobnom átriu a OZ Pons v LHM. Celkovo pracovníci knižnice
pripravili pre návštevníkov 600 podujatí (z toho 56 podujatí zameraných na informačnú výchovu a 67 výstav).
Tab. č. 34: Prezentačná činnosť v roku 2015
Podujatia k Roku Ľudovíta Štúra (k 200 výročiu narodenia)
Por. č.
Termín
Názov podujatia
Stopy Ľudovíta Štúra v meste pod Urpínom
1.
– výstava
20.3. – 28.9. Odhalenie Pamätnej tabule k Roku Ľudovíta Štúra
(spmienka na vystúpenie Ľ. Štúra na zhromaždení
v Župnom dome 5. 2. 1849 s prejavom za slobodu
a práva slovenského národa)
2.

3.

Juraj Sarvaš: Orol Tatranský
23. 3. – autorské inscenované pásmo
k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra
Ženy národné, nádoby strieborné
2. 12.
– divadelná hra na motívy textu Jany Juráňovej

Spoluorganizátor

Návštevnosť

BGO
LHM

48 účastníkov

LHM

90

FF UMB
v Banskej Bystrici

47

Podujatia k 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny (8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom)
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4.
Generálove deti
11. 3. – stretnutie s Nelli Veselou
5.
19. – 20.5. 2. sv. vojna a antifašistický odboj v Nemecku
6.

7. 5. – 30. 9

Centrum slovanských
štúdií,
OZ Rossija
Evanjelické gymnázium
Gymn. A. Sládkoviča
Nemecká študovňa

36 účastníkov
37

Podoby vojny v dielach slovenských autorov,
2. sv. vojna v umeleckej a odbornej literatúre
– výstava

Cyklus OSOBNOSTI (XVI. ročník)
Por. č.
Termín
Názov podujatia
Otec a syn vo vede. Prof. PhDr. Pavol Martuliak,
7.
CSc. – historik a doc. MUDr. Igor Martuliak,
23. 2.
PhD. – algeziológ

Spoluorganizátor
Odbor riaditeľky,
Kuzmányho kruh

Návštevnosť
90 účastníkov

8.

Macholdovci:
23. 3. banskobystrickí kníhtlačiari a vydavatelia

BGO

80

9.

4. 5. Peter Karvaš – život, dielo, spomienky

LHM

78

LHM

82

LHM

51 účastníkov

LHM

50

10.

14. 12. Vojtech Didi – hudobný skladateľ, dirigent,
vysokoškolský pedagóg

Cyklus LITERÁRNE A HUDOBNÉ VEČERY – V. ročník
28. 4. Tá naša gitara bystrická – stretnutie s výrobcom
11.
gitár Marekom Herdom
17. 9. Planéta Jána Feketeho
12.
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13.

5. 11. Juraj Kuniak – jubilujúci spisovateľ

Podujatia v rámci Európskeho dňa jazykov
14. – 16.
23.,24.,29. 9. Prečo sa učiť nemecký jazyk
17.
25. 9. American vs. British English
Spoznávaj Rusko
18.
25. 9. – zábavno-vzdelávacie hry zameraná na
spoznávanie ruskej kultúry
19.
25. 9. Kvízy a hry
Spoznaj čínsky jazyk - kvízy, zaujímavosti, písanie
20.
25. 9.
čínskych znakov

LHM

85

NŠ
InfoUSA

183 účastníkov
67

Centrum slovanských
štúdií

147

Britské centrum
Window of Shnghai

72
72

Podujatia v rámci Týždňa vedy a techniky
Ruskí vedci a vynálezcovia
21.
26. 10. – 31. 12.
– výstava kníh z fondu CSŠ
22.
9. – 24. 11. More – vedecká hračka

Centrum slovanských
štúdií
OZ Vedecká hračka

Vedecké konferencie, odborné semináre
24. 3. Literárne tradície Banskej Bystrice 1950 – 2000
23.
– vedecká konferencia

LHM
FF KSLLV UMB

51 účastníkov

Počúvam, teda rozumiem
21.4. – seminár Oxford University Press

Britské centrum

51

Project Your Writing
18.5. – seminár Oxford University Press

Britské centrum

61

LHM
FF KSLLV UMB

50

24.

25.

26.

28. – 29. 5. Viliam Marčok (1935 – 2003)
v slovenskej literatúre
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27.

15. 6.

28.

– vedecký seminár

SSS

What is there for "weaker students"

Britské centrum

29

Boost Your Pupils’Englis

Britské centrum
Oxford University Press

53

Britské centrum
Oxford University Press

53

SNK
FF UMB
– Katedra histórie

72

Spoluorganizátor

Návštevnosť

Hudobné átrium

21 účastníkov

Jazykové centrá

24

Nemecká študovňa

12

Oddelenie bibliografie

45

Oddelenie bibliografie

15

LHM
FDU AU

59 návštevníkov

2. 10.
Everybody Can Speak

29.
16. 10.
30.

Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv
27. – 28. 11. na kultúrny rozvoj regiónu
– vedecká konferencia

Týždeň slovenských knižníc (XVI. ročník)
Por. č.
Termín
Názov podujatia
Rozozvučte sa v Hudobnom átriu
31.
23. – 27.
– Týždeň otvorených dverí
Babylon jazykov
32.
24.3. – viacjazyčné stretnutie, konverzačné zručnosti
záujemcov cudzích jazykov
Poďme sa hrať
33.
23.3.
– popoludnie so spol. hrami pre žiakov ZŠ
34.
23.3. Librarium – otvorenie expozície o dejinách a
súčasnosti knižnej kultúry
35.
23.3. Dajme e-knihám zelenú – workshop
Literárna Banská Bystrica (XIX. ročník)
23. 3. 2015
Juraj Šarvaš: Orol Tatranský
36.
– autorské inscenované pásmo k 200. výročiu
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37.

24. 3. 2015

38.

26. 3. 2015

39.

26. 3. 2015

40.

26. 3. 2015

Slávnostné akadémie
Por. č.
Termín
41.

narodenia Ľudovíta Štúra
Literárne tradície Banskej Bystrice 1950 – 2000
– vedecká konferencia
Kováčova Bystrica
– XI. ročník amatérskej umeleckej súťaže

Erika Podlipná
– stretnutie so spisovateľkou
Burza literárnych talentov
– voľné stretnutie s adeptmi literárnej tvorby

Názov podujatia
Dialóg kultúr 2010 – 2015
– slávnostná akadémia k 5. výročiu centra
Window of Shanghai,
12. 5.
výstava Materinská láska – pieseň Zeme čínskeho
umelca Li Geng

42.
7. 5. Slávnostné odovzdávanie diplomov DSD

43.
29. 9. Dialóg kultúr 2005 - 2015
44.

26. 11. Dialóg kultúr 2005 – 2015
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SSS
LHM
FF KSLLV UMB
LHM
ICM Banská Bystrica
CVČ Junior Banská
Bystrica
LHM

51
119

50

LHM
LITERA 2

22

Spoluorganizátor

Návštevnosť

Window of Shanghai,
Čínska akadémia kultúry,
maľby a kaligrafie
v Pekingu

120 účastníkov

Nemecká študovňa,
lektorka Peppel,
Slovenské gymnázium
Nové Zámky,
Evanjelické gymnázium,
Gymnázium
A. Sládkoviča
InfoUSA,
Veľvyslanectvo USA
na Slovensku
Centrum slovanských

96

50
75
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– slávnostná akadémia pri príležitosti 10. výročia
otvorenia Centra ruských štúdií, koncert ruských
umelcov Posolstvo majstrovstva a vernisáž
výstavy Ja a Rusko

štúdií
Veľvyslanectvo Ruskej
federácia v Slovenskej
republike
Ruské centrum vedy
a kultúry v Bratislave
Asociácia rusistov
Slovenska

Názov podujatia
Slovo, čo um i srdce vaše posilní
– súťaž v rétorike študentov Gymnázia JGT
v Banskej Bystrici
Jazykový kvet 2015 (krajské semifinále)
Galéria talentov
– celoslovenská výtvarná, literárna a hudobná
súťaž žiakov ZŠ
Jazykový kvet 2015 (krajské finále)
Vansovej Lomnička
– 47. ročník festivalu umeleckého prednesu žien
v poézii a próze
Noc múzeí a galérií
– projekt v rámci Medzinárodného dňa múzeí –
tvorivé aktivity v rámci expozícií

Spoluorganizátor
LHM

Návštevnosť
61 účastníkov

jazykovevzdelanie.sk
LHM

150
108

jazykovevzdelanie.sk
LHM
Únia žien Slovenska

120
60

LHM

349

20

Festivaly a súťaže
Por. č.
45.

Termín
6. 2.

46.
47.

13. 3.
9. 4.

48.
49.

17. 4.
24. 4 – 25. 4.

50.

16. 5.

51.

Deň otvorených dverí Hudobného átria

Hudobné átrium
LHM
Hudobné átrium

52.

IV. hudobná burza
Muzicírovanie na nádvorí
(Konzervatórium Pink Harmony Academy,

Hudobné átrium
Hudobné átrium
LHM

19. 6. Noc hudby

53.
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54.

55.

Štefan Szabó, Miroslav Pazdera)
11. 9. „Gašparkova čarovná skrinka“
– bábkové predstavenie v rámci Medzinárodného
festivalu tradičného bábkového divadla Anderleho
Radvaň 2015
16. 12. Slovo, čo um i srdce vaše posilní
– súťaž v rétorike študentov Gymnázia JGT
v Banskej Bystrici

Stretnutia s prekladateľmi
Por. č.
Termín
56.

Názov podujatia
Literárne stretnutie
(nemecká spisovateľka Oľga Grjasnowa,
prekladateľka Paulína Šedíková-Čuhová,
3. 3. Michal Hvorecký)
prezentácia románu a prekladu románu:
Russe ist einer, der Birkenliebt
(Rus je ten, ktorý miluje brezy)

57.
58.
59.

60.

31. 3. Prekladateľské soirée VII. – Marián Andričík
Prekladateľské soirée VIII:
Prekladateľská dvojica – manželia Gavurovci
Stretnutie s prekladteľom Jurajom Dvorským
11. 11. (prezentácia prekladu románu P. Bernharda Starí
majstri)
Stretnutie s prekladateľkou Paulínou Šedíkovou
24. 11. Čuhovou a prezentácia prekladu knihy
My deti zo stanice ZOO
30. 9.

LHM

51

LHM

53

Spoluorganizátor

Návštevnosť

Nemecká študovňa
Goethe inštitút

87 účastníkov

InfoUSA,
FF UMB

50

InfoUSA

63

Nemecká študovňa
Goethe inštitút

22

Nemecká študovňa
a Goethe inštitút

101

Nemecká študovňa, lektor

12 účastníkov

Prezentácie vydavateľstiev, litvernisáže, knižné burzy
61.

7. 5. Čítanie z knihy Martina Sutera
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Die Bisiness-Class macht Ferien
Novinky vydavateľstva
Oxford University Press
5. 10. Autorské čítanie rakúskeho spisovateľa
Güntera Zäunera
Novinky vydavateľstva Oxford University Press
16. 10.

62.

2. 10.

63.
64.

25. 11. Literárna veda pre slovenských rusistov
– prezentácia publikácie Viktorie Liashuk

65.

T. Edeling
Britské centrum

53

NŠ a Rakúske kultúrne
fórum

18

Britské centrum

53

Centrum slovanských
štúdií
Katedra slovanských
jazykov FF UMB

62

Besedy s autormi, prezentácie edičných titulov
66.

67.

3. 6. 2015

Beseda so spisovateľmi
Marekom Zákopčanom a Norom Ölveckým

OF

17 účastníkov

7. 10. 2015

František Piljar: List na rozlúčku
Beseda so spisovateľom a jeho hosťami
a krst knihy

LHM

49

68.

18. 11. 2015

Predstavenie nových kníh spisovateľov
Nora Ölveckého a Mareka Zákopčana

OF

23

69.

10. 12. 2015

Elena Cmarková: CERTAINTIES ISTOTY
Prezentácia básnickej zbierky

LHM

110

Hudobné átrium,
Štátna opera

25

Besedy k operám
70.

17. 3. Donizetti: Maria Stuarda
– beseda s hosťami k premiére opery
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Banská Bystrica
71.

Giuseppe Verdi: Rigoletto
13. 10. – beseda so sopranistkou Katarínou Procházkovou
a dramaturgičkou Alžbetou Lukáčovou
k premiére opery

Kurzy informačnej výchovy
Por. č.
Termín
72.

73.

Hudobné átrium
Štátna opera
Banská Bystrica

20

Názov podujatia
12. 5. Služby knižnice pre občanov v produktívnom
veku
– školenie pre 2. ročník magisterského štúdia

Spoluorganizátor
Oddelenie bibliografie
Katedra andragogiky
PF UMB

Návštevnosť
35 účastníkov

29. 4. Vyhľadávanie noriem
– praktické cvičenie pre študentov predmetu
Technická výchova FPV UMB

Študovňa technických
a legislatívnych
dokumentov
FPV UMB

20

LHM

128

Centrum slovanských
štúdií

44

Tematické prednášky a prezentácie, prednášky s besedou
74.
21. 2. Deň sprievodcov
v rámci podujatia špecializované prednášky
na tému Štúrovci spojené s besedou na danú tému
Slovo o pluku Igorovom ako slovanský
75.
a svetový klenot
23.2.
– odborná prednáška pri príležitosti 830. výročia
výpravy kniežaťa Igora proti Polovcom
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Hana Gregorová
Prednáška spojená s aktívnou prácou
so zbierkovým predmetom pre Klub Harmónia
Katarína Veľká a povstanie Pugačova
10. 3. – odborná prednáška pri príležitosti 240. výročia
ukončenia roľníckeho povstania v Rusku
Tolkien Reading Day 2015
25. 3. – prezentácia diela spisovateľa J.R.R. Tolkiena

LHM

38

Centrum slovanských
štúdií

41

InfoUSA,
FF UMB

33

79.

26. 3. Erika Podlipná – stretnutie so spisovateľkou

LHM

50

80.

20. 4. Andrej Sládkovič
Špecializovaná prednáška pre seniorov
z Klubu Harmónia s premietaním dokumentu
a čítaním textov v interpretácii seniorov

LHM

48 účastníkov

81.

Bulharsko v Európe
19. 5. – odborná prednáška venovaná
150. výročiu narodenia prof. Ivana Šišmanova

76.

77.

78.

82.

83.
84.

85.

2. 3.

21. 5. Tajovskí rodáci – Jozef Murgaš a Jozef Gregor
Tajovský. Prehliadka expozície spojená s besedou
na tému významných životných udalostí
15. 6. Prednáška s besedou na tému: Jozef Dekret
pre seniorov z Klubu Harmónia
Deň otvorených dverí Nemeckej študovne
25. 6. – propagácia služieb
(DVD o Nemecku, kvíz o Nemecku)
28. 9. Prednáška s besedou na tému: Martin Kukučín
– život a dielo pre seniorov z Klubu Harmónia

86.
29. 9. American Flag
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Centrum slovanských
štúdií,
Bulharský kultúrny
inštitút v Bratislave
LHM
Denné centrum Pohoda
Banská Bystrica
Klub Harmónia

28
11

28

Nemecká študovňa

57

Klub Harmónia

61

InfoUSA,
Veľvyslanectvo USA
na Slovensku

87

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015

87.
29. 9. WWII in the Pacific 1942 - 1945
88.

Neprekonateľný v moci a statočnosti
– prednáška Strašimíra Tsanova a premietanie
15. 10.
filmu Cár Samuil v boji o Bulharsko pri
príležitosti 90. výročia lektorátu bulharského
jazyka na Slovensku

InfoUSA,
Veľvyslanectvo USA
na Slovensku
Centrum slovanských
štúdií
Veľvyslanectvo
Bulharskej rep. v SR,
Bulharský kultúrny
inštitút v Bratislave
Jednota dôchodcov
Zvolenská Slatina

87

26

89.

22. 10. Prednáška s besedou na tému: 173. výročie
narodenia spisovateľky Terézie Vansovej.
Po besede pietna spomienka pri hrobe T.Vansovej
na ev. cintoríne, Lazovná ul.

90.

Pocta literárnym osobnostiam – Terézia Vansová,
3. 11. Ján Botto, Martin Rázus
Literárna prechádzka po ev. cintoríne, Lazovná ul.

Literárne a hudobné
múzeum
Okresná organizácia
Únie žien Slovenska

7

5 Elementov
Seminár výživy s využitím pravidiel tradičnej
10.11.
čínskej dietetiky, ktorý viedla Soňa Milová,
Wu-Sing centrum

Window of Shanghai,
Wu-sing CENTRUM

15

Nemecká študovňa,
Goethe inštitút,
Veľvyslanectvo SRN,
UMB - KG

125

91.

92.
9.12.

Koncerty
93.

14. 4.

Prof. Heckmann – Utečenci, azyl a integrácia
– aktuálne výzvy v Európe

Violončelový koncert z diel svetových skladateľov

94.

22. 4. Klarinetový recitál

95.

11. 5. Šansónový večer
- 97 -

Hudobné átrium,
KJLB
Hudobné átrium,
FMU AU
Hudobné átrium,

10 účastníkov

25 účastníkov
45
38
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96.

97.

26. 11.

30. 11.

– hudobno-slovné pásmo

Pink Harmony Academy
Zvolen

Posolstvo majstrovstva
– koncert mladých ruských umelcov
Koncert sa uskutočnil v rámci slávnostnej
akadémie Dialóg kultúr 2005 – 2015
Adventný koncert

Centrum slovanských
štúdií
Ruské centrum vedy
a kultúry v Bratislave
LHM
AU Banská Bystrica

Poradenstvo k štúdiu v zahraničí
Por. č.
Termín
Názov podujatia
Získaj ročný pobyt na univerzite v Číne –
98.
informačný seminár ako sa uchádzať o štipendiá
do Číny. Spojené s prezentáciou osobných
20. 1.
zážitkov a skúseností z Číny
(štipendisti a konzultantka študovne)
99.

100.

101.

102.

Vydaj sa za štúdiom do krajín programu Ceepus
21. 1. – informačné stretnutie o možnostiach získať
štipendium do Chorvátska, Bulharska, Poľska,
Srbska, Slovinska
Zbaľ sa do sveta!
18. 3. – Národný štipendijný program
EducationUSA
23. 4. – informácie o možnostiach štúdia v USA
Máš obavy z podávania žiadostí? – ako podať
23. 4. žiadosť k štipendiu
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75

30

Spoluorganizátor

Návštevnosť

Window of Shanghai,
SAIA

6

Centrum slovanských
štúdií
SAIA

8

InfoUSA,
SAIA

10

InfoUSA,
EGYM

5

InfoUSA,
SAIA

5
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103.
104.

Štipendijné ponuky do krajín Ázie – informačné
stretnutie o možnostiach štúdia v krajinách Ázie
Štipendiá na študijné a jazykové pobyty do rusky
hovoriacich krajín
– informačné stretnutie o možnostiach štúdia
8. 12.
v Rusku, Bielorusku, Kazachstane a na Ukrajine
2. 12.

Interaktívne hodiny a workshopy pre žiakov a študentov
Por. č.
Termín
Názov podujatia
USA
105.
 interaktívna hodina o geografii,
14. 1.
histórii a kultúre USA
106.

107.
108.

109.

15. 1. Štúrovci
 (Samo Chalupka, Ján Botto, Andrej
Sládkovič) prednáška pre študentov
s premietaním dokumentu a čítaním
textu v interpretácii študentov
Turizmus
23. 1.
 interaktívna hodina
Pomáda
 muzikálová projekcia, práca
2.2.
s audiosystémom pre študentov

3. 2. Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
– interaktívna hodina pre zahraničných
študentov z francúzskeho gymnázia
JGT na zoznámenie sa s hudobnými
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Window of Shanghai,
SAIA

17

Centrum slovanských
štúdií
SAIA

26

Spoluorganizátor

Návštevnosť

InfoUSA

15 účastníkov

LHM
SOŠ Banská Bystrica

33

Nemecká študovňa

17

Hudobné átrium
Gymnázium J. G. Tajovského

32

LHM

33
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110.

111.

nástrojmi a našou ľudovou kultúrou
4. 2. Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
– interaktívna hodina pre študentov
4. 2. Klasicizmus a populárna hudba v regióne
– interaktívna hodina pre študentov,
prednáška

112.
4. 2.
113.
6. 2.
114.

11. 2.

115.
12. 2.
116.

21. 2.

117.

27. 2.

118.

27. 2.

Rockoví velikáni – hudobné prehrávky,
– práca s tematickou literatúrou, spev,
hra na klavíri a tvorba playlistu na
audiosystéme pre študentov
Martin Luther King Day
 interaktívna hodina o živote M. L.
Kinga a občianskych právach
Štúrovci
– interaktívna hodina pre študentov,
dramatizácia balady Žltá ľalia,
premietanie audiovizuálnej ukážky
Presidents Day
 interaktívna hodina
o amerických prezidentoch
Štúrovci
– špecializované prednášky v rámci Dňa
sprievodcov pre verejnosť –
dôchodcovia, mládež a dospelí
Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
– interaktívna hodina pre žiakov
Anton Anderle a kočovní bábkari
– špecializovaná prednáška
pre žiakov, praktické zoznámenie sa
- 100 -

LHM
Pedagogická a sociálna
akadémia v Turčianskych
Tepliciach
LHM
Pedagogická a sociálna
akadémia v Turčianskych
Tepliciach
Hudobné átrium
Pedagogická a sociálna
akadémia v Turčianskych
Tepliciach

26

InfoUSA

18

LHM
SOŠ Zvolen

21

InfoUSA

15

LHM

128

LHM
ZŠ Ďumbierska, B. Bystrica
LHM
ZŠ Ďumbierska, B. Bystrica

19

26

25 účastníkov

19
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119. –
120.

121.

122.
123.

124.

125. –
128.
129.

130.

131.

vodením marionet a iných bábok,
oboznámenie sa s textom hry Don
Šajn, krátke odohranie hry
s marionetami
Rockoví velikáni
 hudobné prehrávky, práca s tematickou
3. – 5. 3.
literatúrou, spev, hra na klavíri
a tvorba playlistu na audiosystéme
pre študentov
Workshop: Jugendroman Tschick
6. 3.
 podujatie k výstave Úplne od začiatku
Prednáška o súčasnej nemeckej literatúre
pre deti a mláde
Easter
16.3.
 interatívna hodina o amerických
veľkonočných zvykoch
Chicago
 muzikálová projekcia a informačná
17.3.
hodina pre študentov muzikálového
odboru
10.3.

18.,23.,25.,31.3. Veľkonočné zvyky a obyčaje v Nemecku
Filmová hudobná projekcia spojená
18.3. s diskusiou pre študentov
19. 3. Regionálni autori v literatúre
 interaktívna hodina pre žiakov ZŠ
Poniky – prednes, čítanie textov
v interpretácii žiakov
19. 3. Londýn
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Hudobné átrium
Pedagogická a sociálna
akadémia v Turčianskych
Tepliciach

47

Nemecká študovňa
Goethe inštitút

14 účastníkov

Nemecká študovňa

45

InfoUSA

19

Hudobné átrium
Konzervatórium Pink
Harmony Academy, Zvolen

9

Nemecká študovňa

103

Hudobné átrium
Gymnázium Š. Moyzesa

24

LHM

20

Britské centrum

37
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 interaktívna hodina
132.

Prednáška o súčasnej nemeckej literatúre
19. 3. pre deti a mládež

133.
19. 3. Tréning pamäti pre študentov
134.

19. 3.

New York
 interaktívna hodina

20. 3.

Literarische Texte im Primarbereich
 workshop

135.

136.

20. 3.

137.
23.3.
138.
25. 3.

139.

25. 3.

140.
25. 3.
141.
142. –

13. 4.
14., 15. 4.

Na slovíčko s Ľudovítom Štúrom
 metodická hodina pre študentov UMB
US School System
 interaktívna hodina
o vzdelávacom systéme v USA
Rockoví velikáni
 hudobné prehrávky, práca s tematickou
literatúrou, spev, hra na klavíri
a tvorba playlistu na audiosystéme
pre študentov
Hudobná akustika a rozbor skladieb
 prednáška
US School System
 interaktívna hodina
o vzdelávacom systéme v USA
Veľkonočné zvyky a obyčaje v Nemecku
Reálie Nemecko

- 102 -

Nemecká študovňa

30

Univerzálna študovňa
Oddelenie bibliografie
Evanjelické gymnázium
v Tisovci

9

InfoUSA

35

Nemecká študovňa
Goethe inštitút
doc. Kolečáni-Lenčová
LHM
doc. Lomenčík
InfoUSA
Hudobné átrium
Pedagogická a sociálna
akadémia v Turčianskych
Tepliciach

38 účastníkov
11

19

23

Hudobné átrium,
KJLB

22

InfoUSA

17

Nemecká študovňa
Nemecká študovňa

12
57
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143.
144.

145.

146.

147.
148.
149.

150.

151.

152.

Michael Jacksom – This Is It
 projekcia, , hra na klavíri tvorba
15. 4.
playlistu na audiosystéme pre žiakov
20. 4. Andrej Sládkovič
 špecializovaná prednáška pre seniorov
s premietaním dokumentu
a čítaním textov
28. 4. Štúrovci
(Samo Chalupka, Ján Botto, Andrej Sládkovič)
 prednáška pre žiakov s premietaním
dokumentu a čítaním textu
v interpretácii žiakov
14. 5. Ľudské telo
2. svetová vojna
19. 5.
Contemporary English
19. 5.
 súčasná americká angličtina
Ako napísať CV?
19. 5. – workshop písania životopisov
a motivačných listov
Louis Armstrong
19. 5.
 tematická hodina spojená s projekciou
hudobného dokumentu pre študentov
Reálie Nemecko
20. 5.

153.
26. 5.

Beatles: Žltá ponorka
– projekcia, tvorba playlistu
na audiosystéme pre študentov
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Hudobné átrium
ZŚ Moskovská, B. Bystrica

23

LHM
Klub Harmónia

48

LHM
ZŠ Liptovský Mikuláš

41 účastníkov

Nemecká študovňa

13

Nemecká študovňa

20

InfoUSA

12

InfoUSA, SAIA

25

Hudobné átrium
Evanjelické gymnázium

10

Nemecká študovňa

16

Hudobné átrium
Gymnázium Mikuláša
Galandu v Turčianskych

16
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Tepliciach
154.

26. 5.

Holiday – interaktívna hodina

Britské centrum

15

155. –
156.

26. 5. Štúrovci
LHM
2x (Samo Chalupka, Ján Botto, Andrej Sládkovič) Gymnázium A. Sládkoviča
 interaktívna hodina pre študentov
s premietaním dokumentu a čítaním
textu v interpretácii študentov

41

157. –
158.

27. 5. Štúrovci
LHM
2x (Samo Chalupka, Ján Botto, Andrej Sládkovič) ZŠ Zvolen
 interaktívna hodina pre žiakov
s premietaním dokumentu a čítaním
textu v interpretácii žiakov

40

159.

Play & Learn
27. 5. – stolové hry zamerané na USA

160.

161. –
162.
163.
164.

InfoUSA,
Britské centrum

29. 5. Štúrovci
LHM
(Samo Chalupka, Ján Botto, Andrej Sládkovič) ZŠ Selce
 interaktívna hodina pre žiakov
s premietaním dokumentu a čítaním
textu v interpretácii žiakov, práca
s predmetom
USA
 interaktívna hodina o geografii,
2., 23. 6.
InfoUSA
histórii a kultúre USA
Londýn
 interaktívna hodina
Play & Learn
3. 6.
 stolové hry zamerané na USA
2. 6.
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12 účastníkov
25

47

Britské centrum

27

InfoUSA

35
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165. –
166.
167.

11., 17. 6.
24. 6.

168.
25. 6.
169.

25. 6.

170.

4. 9.

171.

4. 9.

172.

8. 9.

173.

10. 9.

174.

24. 9.

Reálie Nemecko
Predstavenie on-line zdrojov British Council
 súťaž vo Wordshake
AC/DC
 projekcia koncertného záznamu,
žánrová tvorba playlistu na
audiosystéme, posluch hudby
Deň otvorených dverí
Nemeckej študovne
Štúrovci
(Samo Chalupka, Ján Botto, Andrej Sládkovič)
 interaktívna hodina pre študentov
s premietaním dokumentu a čítaním
textu v interpretácii študentov, práca
s predmetom
Jozef Urban
 interaktívna hodina pre študentov
s premietaním dokumentu a čítaním
textu v interpretácii študentov,
spev známej skladby
Rusko
 tematická hodina pre študentov SŠ
Na slovíčko s Ľudovítom Štúrom
 interaktívna hodina pre žiakov
s množstvom tvorivých aktivít
(dramatizácia textu, čítanie
v štúrovskej slovenčine, kvízy,
zážitkové čítanie „vychádzka na
Devín“ )
Na slovíčko s Ľudovítom Štúrom
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Nemecká študovňa

32

Britské centrum

13

Hudobné átrium

15

Nemecká študovňa

67

LHM
21
Stredná zdravotnícka školy
Banská Bystrica

LHM
21 účastníkov
Stredná zdravotnícka školy
Banská Bystrica

Centrum slovanských štúdií

40

LHM
ZŠ a MŠ Predajná

17

LHM

26
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 interaktívna hodina pre študentov
s množstvom tvorivých aktivít
(dramatizácia textu, čítanie
v štúrovskej slovenčine, kvízy)
175.
25. 9. Informačná hodina pre študentov 1. ročníka
176.
177.

25. 9.

21
11
13

LHM
Gymnázium Tisovec

49

LHM
Gymnázium Tisovec
LHM
SSŠ Banská Bystrica
LHM
ZŠ Hnúšťa

49 účastníkov

20.,21. 10. Halloween

InfoUSA

18

20., 21.10. Britské reálie - Londýn

Britské centrum

55

Nemecká študovňa,
Goethe Institut

43

LHM

42 účastníkov

19. 10.

179.

19. 10.

180.

20. 10.

181.

20. 10.

187.

Hudobné átrium
Konzervatórium
J. L. Bellu v B. Bystrici
Hudobné átrium
ZŚ vo Zvolene
Centrum slovanských štúdií

8. 10.

178.

182. –
183.
184. –
185.
186.

Michael Jackson This Is It
 projekcia, hra na klavíri
Transport a cestovanie
 tematická hodina pre žiakov ZŠ
Štúrovci (ako ste ich nepoznali)
 interaktívna hodina pre študentov
(dramatizácia textu, čítanie
v štúrovskej slovenčine, kvízy,
zážitkové čítanie )
Sládkovičova Marína – rozbor básne
 interaktívna hodina pre študentov
Regionálni autori
 interaktívna hodina pre študentov
Regionálni autori
 interaktívna hodina pre žiakov
s množstvom tvorivých aktivít

SSŠ Banská Bystrica

21.10. Wir feiern (Oslavujeme)
 workshop pod vedením
Mgr. Juhásovej, PhD.
22. 10. Štúrovci (ako ste ich nepoznali)
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32
49
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 interaktívna hodina pre žiakov
s množstvom tvorivých aktivít
(dramatizácia textu, čítanie
v štúrovskej slovenčine
22. 10. Na slovíčko s Ľudovítom Štúrom
 interaktívna hodina pre žiakov
(dramatizácia textu, čítanie
v štúrovskej slovenčine, kvízy,
zážitkové čítanie
23. 10. Štúrovci (ako ste ich nepoznali)
 interaktívna hodina pre žiakov
s množstvom tvorivých aktivít
(dramatizácia textu, čítanie
v štúrovskej slovenčine

ZŠ Jelšava

190.

27. 10. Regionálni autori
 interaktívna hodina pre študentov

191.

27. 10. Štúrovci (ako ste ich nepoznali)
 interaktívna hodina pre študentov
s množstvom tvorivých aktivít
dramatizácia textu, čítanie
v štúrovskej slovenčine

192.

10.11. Informačná hodina pre študentov

193.

12. 11. Štúrovci (ako ste ich nepoznali)
 interaktívna hodina pre žiakov
(dramatizácia textu, čítanie
v štúrovskej slovenčine)
18. 11. Andrej Rubľov
 tematická hodina pre študentov VŠ

188.

189.

194.
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LHM
ZŠ Čierny Balog

56 účastníkov

LHM
ZŠ Dolná Strehová

45 účastníkov

LHM
SSOŠ hutnícka
Podbrezová
LHM
SOŠ hotelová

33 účastníkov

Hudobné átrium
Konzervatórium J. L. Bellu
LHM
ZŠ Ďumbierska B. Bystrica
Centrum slovanských štúdií
Katedra európskych
kultúrnych štúdií FF UMB

40

6
17

3
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195.

196.

197.
198.

199.

200.

201.

202.

AC/DC
 projekcia koncertu, posluch hudby,
25. 11.
tvorba playlistu na audiosystéme, hra
na klavíri pre žiakov 5. ročníka
Michael Jackson
 projekcia hudobného dokumentu,
25. 11.
posluch hudby, tvorba playlistu, hra na
klavíri pre žiakov 7. ročníka
Play & Learn
25. 11.

Hudobné átrium
ZŠ v Podlaviciach

10

Hudobné átrium
ZŠ v Podlaviciach

15

InfoUSA

21

25. 11. Na slovíčko s Ľudovítom Štúrom
 interaktívna hodina pre žiakov
(dramatizácia textu, čítanie
v štúrovskej slovenčine, kvízy,
zážitkové čítanie )
25. 11. Regionálni autori v hudbe
 interaktívna hodina pre žiakov
(tvorivé aktivity a hudobné ukážky
z diel skladateľov)
25. 11. Štúrovci (ako ste ich nepoznali)
 interaktívna hodina pre žiakov
(dramatizácia textu, čítanie
v štúrovskej slovenčine, kvízy)
26. 11. Na slovíčko s Ľudovítom Štúrom
 interaktívna hodina pre študentov
(dramatizácia textu, čítanie
v štúrovskej slovenčine, kvízy,
zážitkové čítanie)
Téma Vianoc v hudbe
11. 12.
 prednáška s prehrávkami,
karaoke pre žiakov

LHM
ZŠ Samuela Cambela
Slovenská Ľupča

29

LHM
ZŠ Samuela Cambela
Slovenská Ľupča

29 účastníkov

LHM
ZŠ Zvolen

42

LHM
SOŠ Zvolen

21
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Hudobné átrium
ZŠ J. Horáka v B. Štiavnici

16

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015

203.

204. –
207.
208. –
216.
217.
218. –
223.
224.
225. –
226.
227. –
238.
238. –
293.

294. –
362.

15. 12. Vasilij Ivanovič Surikov
(historické obrazy Bojarka Morozovová
a Stepan Razin)
 tematická hodina pre študentov VŠ
11., 16., 18., 21.
Christmas in the USA
12.

Centrum slovanských štúdií
Katedra európskych
kultúrnych štúdií FF UMB
v Banskej Bystrici

8

InfoUSA

65

Nemecká študovňa

163

Nemecká študovňa

45

Nemecká študovňa

108

Nemecká študovňa

13 účastníkov

2x Prečo sa učiť nemecký jazyk?

Nemecká študovňa

35 účastníkov

10x Advent a Vianoce v Nemecku

Nemecká študovňa

174

Zvyky a tradície:
veľkonočné sviatky v Nemecku
1x Úplne od začiatku
 organizovaná návšteva výstavu spojená
s ukážkami a čítaním lit. textov v NJ
6x Nemecko
 reálie
Ľudské telo, zdravie, návšteva lekára
1x
9x

Priebežne celý rok
2015
(spolu 56 hodín)

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
 interaktívna hodina pre žiakov
a študentov, praktické zoznámenie sa
s hudobnými nástrojmi
a ľudovou kultúrou

LHM

1179

Priebežne celý rok
2015
(spolu 69 hodín)

Tajovskí rodáci
 interaktívna hodina pre žiakov
a študentov, práca s pracovnými
listami, vyhľadávanie informácii
o spisovateľovi Jozefovi Gregorovi

PDJGT
LHM

2321

- 109 -

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015

Tajovskom a o vynálezcovi Jozefovi
Murgašovi v expozícii Pamätného
domu Jozefa Gregora Tajovského

Projekcie pre školy
363. –
376.

14x

Beisammensein am Video

Nemecká študovňa

Aktivity pre znevýhodnené skupiny občanov organizované v spolupráci s OZ SANARE a OZ PONS
v Hudobnom átriu a v Literárnom a hudobnom múzeu
Louis Armstrong
377.
 premietanie životopisného hudobného Hudobné átrium,
2. 2.
OZ SANARE
filmu
378.

379.

380.

Michael Jacksom – This Is It
25. 2.
 projekcia

16. 5. Literárne a hudobné múzeum – Noc múzeí
a galérií
 medzinárodný projekt netradičnej
prezentácie múzeí a galérií

Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove
 interaktívna práca s dopĺňaním
pracovných listov, aktívna práca
s textom – čítanie poviedky
17. 7.
od Tajovského. Spoznávanie
predmetov používaných počas života
spisovateľa. Skúšanie modelu „Tón
systém“ vysielania vynálezcu Jozefa
- 110 -

Hudobné átrium,
OZ SANARE

159

5

7

LHM

13 ľudí
s mentálnym
postihnutím
z DSS Priechod

LHM
OZ PONS Banská Bystrica

27 účastníkov
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Murgaša
381.

11. 9. „Gašparkova čarovná skrinka“
 bábkové predstavenie v rámci
Medzinárodného festivalu tradičného
bábkového divadla
Anderleho Radvaň 2015

LHM

51 účastníkov

382.

18. 9. Literárne a hudobné múzeum – Cesty Štúra,
cesty k Štúrovi
 komentovaná prehliadka centrom
Banskej Bystrice s dôrazom na málo
známe miesta pobytu Ľudovíta Štúra.
Podujatie bolo organizované v rámci
Týždňa dobrovoľníctva, Dní
európskeho kultúrneho dedičstva
a Roka Ľudovíta Štúra

LHM

osoby z rôznych
sociálnych
zariadení,
žiaci ZŠ,
verejnosť

383.

29. 10. Beatles – Help!

Hudobné átrium
OZ SANARE

Podujatia pre seniorov
20. 6. Tajovskí rodáci – Jozef Murgaš a Jozef
384.
Gregor Tajovský.
 prehliadka expozície v rámci Jánske
dni obce TAJOV pre seniorov
a širokú verejnosť
19. – 29. 5. Kurz počítačovej gramotnosti
385. –
(nielen) pre seniorov
388.

7

LHM/
PDJGT

51 účastníkov

Oddelenie bibliografie
Kluby seniorov v B. Bystrici

17

Tréningy pamäti
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389.
390. –
399.

ZŠ Sama Cambela
Slovenská Ľupča

23. 3. Tréning pamäti pre žiakov
16.4. – 18. 6.

Jarný cyklus tréningov pamäti pre seniorov
(10 stretnutí)

Komentované prechádzky mestom
18. 9. „Cesty Štúra, cesty k Štúrovi“
400.
Klubová činnosť
401.

402.

433. –
438.

14

LHM

119 účastníkov

Centrum slovanských štúdií

34

InfoUSA, Veľvyslanectvo
USA na Slovensku

90

Window of Shanghai

110

Centrum slovanských štúdií

4

LHM

90

Cestovateľský klub
15. 4. Po Kazachstane na bicykli
– stretnutie s cestovateľmi Stanislavou
Bariakovou a Jurajom Jedinákom
Cestovateľský klub
19. 3. Hory a mesto 2015
– Yellowstonské národné povstanie

403. –
431.
432.

21

29x Klub priateľov čínskej kultúry
Jazykové stretnutie
v ruskom jazyku
Litera 2
6x
(stretnutia literárneho klubu)

13. 5.

Divadlo D44
439. –
V roku 2015 sa v spoločnom umeleckom priestore ŠVK a Fakulty dramatických umení Akadémie umení v B. Bystrici
449.
uskutočnilo 11 divadelných predstavení.
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3.1.4.

Edičná a vydavateľská činnosť

V roku 2015 bolo tlačou vydaných 13 edičných titulov (dva zborníky z vedeckých konferencií, zborník literárnych prác,
bibliografia, 3 odborné publikácie a 3 brožúry, dve bibliofílie, stolový kalendár. Štyrikrát vyšlo periodikum Knižničné noviny.
Edičná činnosť knižnice bola aj ocenená. ŠVK záískala tri ocenenia za svoje edičné tituly za rok 2014. Prvé ocenenie získala
v celoštátnej súťaži obrazových a obrazovo-textových kníh a propagačných materiálov o Slovensku, slovenských krajoch, regiónoch,
mestách a obciach Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku, ktorá sa organizuje súčasne s podujatím Najkrajšie kalendáre
Slovenska. V roku 2015 sa uskutočnil jej 8. ročník, z ktorého si ŠVK BB odniesla dve ceny v dvoch kategóriách:
 Knihy o mestách – obrazové publikácie: 1. miesto Duch v kameni (Duch v kameni. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica,
2013. ISBN 978-80-85169-91-1.)
 Knihy o mestách – monografické publikácie: 2. miesto Knižnica v minulosti a súčasnosti (Knižnica v minulosti a súčasnosti /
Oľga Lauková ... et al. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2014. ISBN 978-80-89388-56-1.)
Tretie ocenenie získala ŠVK v súťaži, ktorú organizuje Turčianska knižnica v Martine.
 3. miesto v ankete KNIHA TURCA 2014 o najkrajšiu a najzaujímavejšiu regionálnu knihu Turca bolo udelené publikácii
Miroslav Tuma – Sebaspytovanie (POLÁKOVÁ, Ivana a Blanka SNOPKOVÁ. Miroslav Tuma – Sebaspytovanie. Banská
Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2013. ISBN 978-80-89388-53-0.) v kategórii Odborná literatúra pre deti a dospelých.
Monografie a zborníky
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 Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020: zborník príspevkov z 5. Kolokvia knižničnoinformačných pracovníkov krajín V4+, ktoré sa konalo 8. – 9. júna 2015 v Bratislave = Libraries in V4+ countries and
perspectives of their further development towards 2020 : proceedings of the 5th Colloquim of Library and Information Experts
of the V4+ Countries, held on June 8 – 9, 2015 in Bratislava / zost. Blanka Snopková; red. rada Oľga Lauková, Blanka
Snopková, Oľga Doktorová; preklad textov z/do angl. jazyka H. Čikkelová, Z. Kopčanová. – Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2015. 404 s. : grafy, fotogr., obr., tab. – Text v slovenčine a angličtine. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Stručné biografie
autorov. – ISBN 978-80-89388-61-5
 Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu: zborník príspevkov / zost. Mária Bôbová ;
recenzovali Marta Mácelová, Marcela Domenová ; autori príspevkov Eva Augustínová, Elena Beňušová, Mária Bôbová,
Rudolf Boroš, Miloslava Borošová Michalcová, Jana Cabadajová, Ľubica Fillová, Eva Furdiková, Ján Golian, Daniel Haas
Kianička, Daniel Hupko, Alexander Chramoj, Tomáš Janura, Klára Komorová, František Koreň, Marcela Kozejová
Palkechová, Iveta Krnáčová, Veronika Murgašová, Imrich Nagy, Zita Perleczká, Stanislav Rajnoha, Lenka Rišková, Peter
Rusnák, Juraj Ruttkay, Helena Saktorová, Michaela Sibylová, Michal Šimkovic, Monika Tihányiová, Anita Tóthová, Dušan
Trstenský, Drahomír Velička ; jazyková úprava Eliška Jakubechová ; preklad do anglického jazyka Monika Sedláková ;
preklad z ruského jazyka Oľga Doktorová ; obálka a grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici a Katedra histórie FF UMB, 2015 (Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne). – 282 s. : čb. fotogr., obr., sch. –
Abstrakty v angl. Bibliogr. odkazy. Pozn. – ISBN 978-80-89388-67-7.
 Malebnosť všednosti: zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici / zost. Jana Borguľová, Zlata Troligová;
zodpovedná redaktorka Oľga Lauková; výtvarné spracovanie a sadzba Dušan Jarina. – Banská Bystrica: Štátna vedecká
knižnica, 2015. – ISBN 978-80-89388-66-0. Náklad 200 kusov.
Odborné publikácie a brožúry
 Dialóg kultúr 2010 – 2015 : [Window of Shanghai] / Ivana Bičanovská ; zodp. red. Oľga Lauková ; preklad úvodu Lan
Zhang ; grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2015 (Banská Bystrica : Media Creative
Production). – 22 s. : fotogr. – Text v slovenčine a čínštine. – ISBN 978-80-89388-61-5.
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 Dialóg kultúr 2005 – 2015 : [Centrum slovanských jazykov] / zost. Veronika Uhríková ; zodp. red. Oľga Lauková ; preklad
Oľga Doktorová ; grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2015 (Bratislava : Ultra Print). –
24 s. : fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Text v slovenčine a ruštine. – ISBN 978-80-89388-64-6.
 Dialóg kultúr 2005 – 2015 : InfoUSA / zost. Zuzana Kopčanová ; zodp. red. Oľga Lauková ; preklad Oľga Doktorová ;
grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2015 (Bratislava : Ultra Print). – 23 s. : fotogr. –
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Text v slovenčine ; úvod v angl. – ISBN 978-80-89388-63-9.
 Na slovíčko s Ľudovítom Štúrom / Eliška Jakubechová ; grafická úprava Ján Glončák. – [Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2015 (Banská Bystrica : DALI)]. – 4 s. : fotogr. – Bulletin.
 Štúrovci (ako ste ich nepoznali) / Eliška Jakubechová ; grafická úprava Ján Glončák. – [Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2015 (Banská Bystrica : DALI)]. – 4 s. : fotogr. – Bulletin.
 Alžbeta Göllnerová-Gwerková / Eva Urbanová ; grafická úprava Ján Glončák. – [Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica,
2015 (Banská Bystrica : DALI)]. – 4 s. : fotogr. – Bulletin.
Bibliografia
 Knižnica v minulosti a súčasnosti : napísali o nás : výberová bibliografia / zostavovateľka Barbora Skubachová ; na
bibliografii spolupracovali Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Anna Klimová, Soňa Šváčová ; obálka a grafická úprava Peter
Valach ; zodpovedná redaktroka Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica (Ľubotice : Cofin), 2015. – 130 s.
: fotogr. – Reg. menný. Zoznam skratiek a značiek. ISBN 978-80-89388-68-4.
Bibliofílie
 Osobnosti: Vojtech Didi – hudobný skladateľ, dirigent, vysokoškolský pedagóg / zost. Imrich Šimig; graf. úpr. Dušan
Jarina. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2015. – 1 zložený list. : fotogr. – (Malé bibliofílie ; 2/2015). – Publikácia
je súčasťou cyklického podujatia Osobnosti. Náklad 60 kusov.
 Osobnosti: prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc., historik a doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., algeziológ / Oľga Lauková ;
graf. úpr. Dušan Jarina. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. – 1 zložený list. : fotogr. – (Malé
bibliofílie ; 1/2015). – Publikácia je súčasťou cyklického podujatia Osobnosti. Náklad 50 kusov.
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Stolový kalendár
 Knižnica – prameň poznania 2016: 90. výročie vzniku Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici / zost. Oľga
Doktorová, Soňa Šváčová, Blanka Snopková, Dušan Jarina; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková; fotografie archív ŠVK;
grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2015 (Banská Bystrica : DALI-BB). – Náklad 200
ks.
Periodikum
 Knižničné noviny : občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. – Č. 1 – 4/2015

3.1.5.

Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy

Partnerské knižnice a múzeá v zahraničí
Činnosť knižnice v oblasti zahraničnej spolupráce sa sústreďovala na úlohy vyplývajúce z medzivládnych dohôd v oblasti
kultúrnej spolupráce, a to na úlohy a záväzky vyplývajúce z rámcových a vykonávacích dohôd o spolupráci ŠVK v Banskej Bystrici
so zahraničnými partnerskými knižnicami. V rámci rozšírenia medzinárodnej spolupráce pokračovala spolupráca so zahraničnými
organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku ako aj krajanmi v zahraničí.
Spolupráca partnerských knižníc a múzeí
Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové, Česká republika
 18. – 22. 5. 2015 odborná stáž 2 pracovníkov zo SVK v Hradci Králové v ŠVK v Banskej Bystrici na odbornej stáži,
 18. – 22. 5. 2015 odborná stáž 2 pracovníkov zo ŠVK v Banskej Bystrici v SVK v Hradci Králové,
 7. – 9. 6. 2015 účasť 2 pracovníkov na 5. Kolokviu knižnično – informačných expertov krajín V4+ v Bratislave
 8. – 10. 9. 2015 – konferencia Knihovny současnosti 2015, Olomouc – vyslanie 2 pracovníkov
 v rámci Vykonávacej dohody o spolupráci na rok 2015 sa realizovala výmena periodík Český časopis historický a Knižná revue
a výmena vlastných edičných titulov oboch knižníc.
Vojvodská verejná knižnica E. Smołki v Opole, Poľská republika
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 20. – 24. 4. 2015 odborná stáž 3 pracovníkov zo ŠVK v Banskej Bystrici vo WBP v Opole a vernisáž výstavy Ľudové hudobné
nástroje na Slovensku,
 7. – 9. 6. 2015 účasť 2 pracovníkov z WBP v Opole na 5. Kolokviu knižnično – informačných expertov krajín V4+ v Bratislave
 priebežne výmena periodík Historická revue a Polityka.
Centrálna univerzálna vedecká knižnica N.A. Nekrasova v Moskve, Ruská federácia
 19. 3. 2015 – videomost – konferencia Reálne knižnice vo virtuálnom priestore: úlohy, problémy, riešenia ; príspevok
Knižnica verzus virtuálny svet / V. Uhríková, O. Doktorová – vystúpenie v priamom spojení.
 7. – 9. 6. 2015 účasť 2 pracovníkov z CUVK N.A. Nekrasova z Moskvy na 5. Kolokviu knižnično – informačných expertov
krajín V4+ v Bratislave
 priebežne výmena publikácií a nových edičných titulov.
Šanghajská knižnica, Šanghaj, Čínska ľudová republika
 zasielanie časopisu Slovensko v zmysle Memoranda o výmene a spolupráci na roky 2014 – 2018.
Múzeum dejín divadelnej a hudobnej kultúry, filiálka Národného historického múzea, Minsk, Bieloruská republika
 Dohoda k výstave Bieloruské ľudové hudobné nástroje,
 14.7. – 18.7. 2015 – prijatie 4 zamestnancov v ŠVK pri príležitosti vernisáže výstavy Bieloruské ľudové hudobné nástroje
Národné historické múzeum, Minsk, Bieloruská republika
 26. – 30. 10. 2015 – prijatie 1 zamestnanca – konferencia Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu.
Štátne literárne múzeum Janka Kupalu, Minsk, Bieloruská republika
 22. – 24. 6. 20015 prezentácia pokračovania projektu Po stopách Janka Kupalu na Slovensku
Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci, Srbsko (Vojvodina)
 Bola uzatvorená Rámcová zmluva o spolupráci.
Čínska akadémia maľby, kultúry a kaligrafie v Pekingu, Čínska ľudová republika
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 Bola uzatvorená Rámcová zmluva o spolupráci a realizované výstavy výtvarných diel významných čínskych umelcov.
Spolupráca so zahraničnými zastupiteľstvami, zahraničnými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku a kultúrnymi inštitúciami
v zahraničí
Veľvyslanectvo USA pri zabezpečovaní činnosti a aktivít InfoUSA, podujatí a doplňovaní fondu InfoUSA, pri realizácii Memoranda
o porozumení, pri oslavách 10. výročia otvorenia
Poľský inštitút v Bratislave (pri vzájomnom informovaní o kultúrnych podujatiach)
Ruské centrum vedy a kultúry vo Viedni pri zabezpečení výstavy venovanej N. V. Gogoľovi
Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave pri zabezpečovaní výstavy Začiatky ruského písomníctva, starožitné knihy a ikony z
ruských zbierok, pri oslavách 10. výročia Centra slovanských štúdií a zabezpečovaní koncertu Posolstvo Majstrovstva.
Veľvyslanectvo Ruskej federácie pri zabezpečovaní výstavy Ja a Rusko
Goethe inštitút v Bratislave pri doplňovaní knižničného fondu Nemeckej študovne, pri organizovaní výstav a aktivít Nemeckej
študovne
Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave (pri príprave výstavy Bulharsko v Európe a besedy prof. Rumjany Konevovej
z Bulharského kultúrneho inštitútu vo Viedni, pri výstave a rovnomennej besede o Cárovi Samuilovi pod názvom Neprekonateľný v
moci a statočnosti, pri vzájomnom informovaní o kultúrnych podujatiach)
Prehľad zahraničných návštev
Návštevy zo zahraničných zastupiteľstiev a zahraničných inštitúcií na Slovensku:
 3. 3.2015 návšteva Oľgy Grjasnowej, nemeckej spisovateľky pri príležitosti prezentácie románu a jeho prekladu Rus je ten,
ktorý miluje brezy v spolupráci s Goetheho institutom Bratislava
 26. 3. 2015 návšteva Vasilija Černika, námestníka ministra kultúry Bieloruskej republiky, Viktórie Ratobyľskej z odboru
medzinárodných vzťahov Ministerstva kultúry Bieloruskej republiky a Olega Ryžkova, riaditeľa Národného historického
múzea Bieloruskej republiky v Minsku pri príležitosti zhodnotenia spolupráce a rokovaní o plánovaných nových spoločných
aktivítách partnerských múzeí v Minsku.
 24. 6. 2015 návšteva Vladislava Kulikova, 1.tajomníka Veľvyslanectva Ruskej federácie a Jeleny Epišinovej, atašé pre kultúru
pri príležitosti prezentácie projektu a publikácií Katedry slovanských jazykov Filozofickej fakulty UMB BB
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 12. – 13. 5. návšteva delegácie čínskych výtvarníkov pri príležitosti otvorenia výstavy Materinská láska – Pieseň zeme
čínskeho výtvarníka Li Genga v spolupráci s Čínskou akadémiou kultúry maľby a kaligrafie v Pekingu.
 19. 5. 2015 návšteva Prof. Rumjany Konevovej z Bulharského kultúrneho inštitútu vo Viedni, pri príležitosti besedy s autorkou
výstavy Bulharsko v Európe.
 12. 6. 2015 návšteva čínskej delegácie podnikateľov pri príležitosti prijatia na Meste Banská Bystrica a návštevy ŠVK
 29. 9. 2015 Julia Stanley, atašé Veľvyslanectva USA na Slovensku, Matthew Atkins, pridelenec obrany Veľvyslanectva USA
na Slovensku pri príležitosti osláv InfoUSA, chargé d’affaires Liam Wasley, tlačový atašé Jason Khile
 25.11. 2015 J.E. pani Margarita Ganeva – mimoriadná a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej
republike, Vania Radeva – riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave, doc. Strašimir Tsanov – lektor
bulharského jazyka, literatúry a kultúry na Prešovskej univerzite.
 23.11. 2015 – Sergej Žiganov, riaditeľ Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave pri príležitosti 10. výročia Centra
slovanských štúdií
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3.1.6.

Vedeckovýskumná a vzdelávacia činnosť

Odborní pracovníci Štátnej vedeckej knižnice a Literárneho a hudobného múzea vykonávali výskumnú činnosť na základe
Osvedčenie o spôsobilosti pracoviska vykonávať výskum a vývoj, ktoré bolo ŠVK udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu SR v roku 2010 v rámci akreditačného konania (v zmysle Výnosu z 15. 5. 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe
a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja). Výstupy vedeckovýskumnej činnosti boli prezentované na
odborných podujatiach a publikované v odbornej tlači, realizovali sa projekty, výstavy a akvizície zbierok. Podrobne pozri Prehľad
publikačnej činnosti zamestnancov.
Celkovo pracovali na 14 úlohách (z toho LHM riešilo 6 úloh). Čiastkovými výstupmi boli publikované príspevky
v zborníkoch, monografiách, médiách, projekty, výstavy a akvizícia nových zbierok. Vedeckovýskumné úlohy v múzeu majú
dlhodobý charakter, v priebehu ich trvania sa počíta, prostredníctvom parciálnych úloh, s komplexným spracovaním témy s prínosom
v akvizičnej, publikačnej a prezentačnej činnosti múzea. Riešitelia výskumných úloh sa aktívne zúčastňujú na vedeckých
konferenciách a publikujú príspevky v odbornej tlači. V spolupráci s Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici bola
zorganizovaná 25. marca 2015 vedecká konferencia Literárne tradície Banskej Bystrice. V spolupráci so Spolkom slovenských
spisovateľov a Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici bol 28. – 29. mája 2015 zorganizovaný vedecký seminár Viliam
Marčok (1935 – 2013) v slovenskej literatúre – k nedožitému 80. výročiu narodenia literárneho vedca.
Hlavné úlohy vedeckovýskumnej činnosti
Bibliografický systém národného odboja a SNP
Čiastková úloha: Slovenská republika 1939 – 1945
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Plnenie úlohy zameranej na bibliografické spracovanie problematiky protifašistického odboja, holokaustu a SNP, pokračovalo
spracovaním bibliografie Múzeum SNP v tlači. Bibliografia obsahuje 680 bibliografických záznamov a menný register. Bibliografia
bude publikovaná v zborníku , ktorý vyjde k 60. výročiu Múzea SNP.
Riešiteľka: Mgr. D. Chalupeková

Dejiny knižnej kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie mesta.
Čiastková úloha: Tlače 18. – 19. storočia na území mesta Banská Bystrica
Úloha zameraná v rámci celoslovenského výskumu Dejín knižnej kultúry na Slovensku na pasportizáciu, heuristiku a výskum tlačí 18.
– 19. storočia v rôznych inštitúciách na území mesta Banská Bystrica pokračovala výskumom vo fonde Štátneho archívu – pobočka
Banská Bystrica. Pre pripravovaný katalóg Knižnica šľachtického rodu Radvanských bolo bibliograficky spracovaných 349
dokumentov, z toho 35 vo forme kompletného bibliografického záznamu a 314 vo forme minimálneho bibliografického záznamu.
Riešiteľky: Mgr. M. Bôbová, Mgr. B. Skubachová
Čiastková úloha: Dejiny Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 1926 – 2011 – pokračovanie výskumu
V roku 2015 bola spracovaná a vydaná bibliografia Knižnica v minulosti a súčasnosti : napísali o nás, ktorá obsahuje 1115
bibliografických záznamov, menný register, zoznam skratiek a značiek.
Riešiteľky PhDr. O. Lauková, PhD., Mgr. B. Skubachová
Dejiny školských knižníc na Slovensku
Čiastková úloha: Seminárne knižnice ako súčasť výchovy a kresťanského vzdelávania na Slovensku v 18. a 19. storočí – výskum,
bibliografické spracovanie a obsahová analýza knižničného fondu Seminárnej knižnice.
Do elektronickej databázy bolo spracovaných 669 dokumentov.
Riešiteľky: Mgr. M. Bôbová, Mgr. B. Skubachová
Biografický výskum osobností s väzbou na banskobystrický región.
Plnenie úlohy pokračovalo aktualizáciou databázy biobibliografických údajov o osobnostiach s väzbou na banskobystrický región,
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do ktorej bolo uložených 25 biografických hesiel
Riešiteľky: Mgr. M. Bôbová, Mgr. S. Chalupeková, PhDr. B. Snopková, PhD.
Čiastková úloha:: Ladislav Hudec v slovenskej a zahraničnej tlači
V rámci bibliografického výskumu bolo spracovaných 36 záznamov o živote a diele významného architekta.
Riešiteľka: PhDr. B. Snopková, PhD.
Knižničná a informačná veda (sociálne súvislosti)
Čiastková úloha: Informačno-multimediálne technológie v súčasnej knižnici: vektor rozvoja
V rámci riešenia výskumnej úlohy bol spracovaný odborný príspevok, ktorý bol prostredníctvom videomostu prezentovaný
na 5. medziregionálnej vedecko-praktickej konferencii, organizovanej zahraničným partnerom – Centrálnou univerzálnou vedeckou
knižnicou N. A. Nekrasova v Moskve (Ruská federácia).
Riešiteľky: PhDr. O. Doktorová, Mgr. V. Uhríková
Čiastková úloha: Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020
V rámci plnenia výskumnej úlohy bolo zorganizované významné medzinárodné vedecké podujatie 5. Kolokvium knižničnoinformačných expertov krajín V4+, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou ministra kultúry SR – Mareka Maďariča na pôde Bratislavského
hradu v dňoch 8. – 9. júna 2015. V rámci jednotlivých tematických blokov boli prezentované príspevky zamerané na: Knižnice a
národné stratégie pre oblasť rozvoja vedy, kultúry a školstva do roku 2020; Postavenie a vnímanie knižníc a knižnično-informačného
pracovníka v spoločnosti; Pôsobenie, úlohy a vplyv profesijných knihovníckych združení v krajinách V4. ŠVK podujatie pripravila
v spolupráci s MK SR, so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc, Slovenskou asociáciou knižníc a Slovenskou národnou
knižnicou. Odznelo na ňom 23 príspevkov od odborníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska, Srbska, Chorvátska,
Rumunska a Ruskej federácie. Príspevky, ktoré odzneli na podujatí vyšli tlačou v zborníku.
Riešiteľky: PhDr. Oľga Lauková, PhD., PhDr. Blanka Snopková, PhD., PhDr. Oľga Doktorová
Vedeckovýskumná činnosť v LHM:
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Vedeckí pracovníci sa venovali riešeniu výskumných úloh popri plnení ostatných základných múzejných činností i aktuálnych úloh,
najmä v súvislosti s reinštaláciou expozície Múzeum – domov múz a úloh v prezentačnej oblasti. Celkove pracovali na 6 výskumných
úlohách. Čiastkovými výstupmi boli publikované príspevky v médiách, projekty, výstavy a akvizícia nových zbierok:
 Ochotnícke divadlá v Banskej Bystrici a okolí (Mgr. Z. Troligová)
 Tradície bábkarstva na Slovensku (Mgr. M. Lásková)
 Dokumentácia súčasnej rockovej scény v Banskej Bystrici (Mgr. I. Šimig)
 Podiel Krajského symfonického orchestra na hudobnej kultúre Banskej Bystrice v rokoch 1953 – 1990 (Mgr. I. Šimig)
 Osobnosti v múzeách – Jozef Murgaš (Mgr. S. Šváčová, PhD.)
 Nonkonformná literatúra v konformnej dobe (Mgr. E. Urbanová, PhD.)
Vzdelávacia činnosť – vzdelávanie zamestnancov iných knižníc a inštitúcií
Školenia
V roku 2015 knižnica plnila koordinačné a metodické úlohy v oblasti správy seriálov v celoslovenskej databáze class01
projektu KIS3G, vyplývajúce z poverenia Slovenskej národnej knižnice. Boli vytvárané bibliografické záznamy zahraničných a
regionálnych titulov periodík na požiadanie kooperujúcich knižníc (15 bibliografických záznamov pre Knižnicu Ústredia ľudovej
umeleckej výroby, Poddukliansku knižnicu vo Svidníku a Podtatranskú knižnicu v Poprade). Zamestnancom Ústrednej knižnice SAV
v Bratislave a Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči boli poskytnuté konzultácie k tvorbe bibliografických
a holdingových záznamov periodík.
Odborné stáže študentov
V rámci dohody o spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zrealizovali praxe šiestich
študentov. Päť študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia z Katedry európskych kultúrnych štúdií FF UMB a jedna študentka Katedry
sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
Publikačná činnosť zamestnancov
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
 Andezit vo fonde Literárneho a hudobného múzea. / Eva Urbanová.
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In: Posunuté vrstevnice (Jozef Tatár) / edit. Hana Odokienko Fodorová, Mária Majerčáková. – Banská Bystrica: Univerzita
Mateja Bela. 2015 (edícia Filozofická fakulta). S. 52 – 56. – ISBN 978-80-557-0911-6.
 Stredoslovenské vydavateľstvo v Banskej Bystrici (1960 – 1971) a jeho úloha v procese vývinového smerovania
umeleckého prejavu začínajúcich autorov / Blanka Snopková. In: Literárna Banská Bystrica (1950 – 2000) : zborník
príspevkov z vedeckej konferencie. [V tlači].
 Zdenko Kasáč v slovenskej národnej bibliografii / Soňa Šváčová. – Bibliogr. odkazy.
In: Literárna veda včera a dnes: zborník u medzinárodnej literárnovednej konferencie, uskutočnenej v Banskej Bystrici 22. 9.
2014. – Banská Bystrica: Belianum, 2015. – ISBN 978-80-557-1013-6. – S. 55 – 64.

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
 Banskobystrický bigbít / Imrich Šimig.
In: Malé osobnosti veľkých dejín – Veľké osobnosti malých dejín : Príspevky k hudobnej regionalistike / edit. Edita Bugalová.
– Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 2015. – S. 335 – 347. –
ISBN 978-80-8060-366-3.
 Metodika katalogizácie elektronických zdrojov – nie príliš stručný úvod do problematiky / Blanka Snopková. – In:
Knižnice 2015 : zborník z celoslovenskej konferencie. – Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2015. – S. 149 – 158.
Bibliogr. odkazy. Pozn. – Res. angl. – ISBN: 978-80-972135-0-3. – Dostupné aj na internete:
http://www.sakba.sk/dokumenty/2015/Kniznice-2015-zbornik.pdf.
 Knižnica šľachtického rodu Radvanských / Mária Bôbová. – Bibliogr. odkazy. Res.
In: Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu: zborník príspevkov / zost. Mária Bôbová ; recenzovali
Marta Mácelová, Marcela Domenová. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Katedra histórie FF
UMB, 2015, 51 – 56. ISBN 978-80-89388-67-7.
 Vie čo urobí v ohrození (k otázke viny v zbierke Kataríny Kucbelovej Vie, čo urobí) / Eva Urbanová.
In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 / edit. Marta Součková. – Prešov:
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015. – S. 190 – 196. – ISBN 978-80-555-1401-7.
 Vinohradníctvo v regióne Tekov v odbornej a krásnej literatúre. – Bibliogr. odkazy.
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In: Bibliografický zborník 2014 [online edícia] / výkonná redaktorka Marta Jahnátková ; technická redakcia Daniela
Paulďurová ; recenzenti PhDr. Marie Nádvorníková, CSc., doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. Martin: Slovenská národná
knižnica, 2015, s. 76-84. ISBN 978-80-8149-047-7. Dostupné na internete:
http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Bibliograficky_zbornik/BIBLIO_zbornik_2014.pdf
BDF – Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
 5. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+, Bratislava, 8. – 9. jún 2015 / The 5th Colloquium of
Library and Information Experts of the V4+ Countries, Bratislava, 8-9 June, 2015 13 / Blanka Snopková. – Fotogr. –
Abstrakt v angličtine. In: Bulletin Slovenskej asociáce knižníc. – ISSN 1335-7905. – Roč. 23, č. 3 (2015), s. 68 – 79. –
Uverejnené v rubrike: Zahraničná spolupráca. Dostupné aj na internete: http://www.sakba.sk/bulletin/2015/SAK_2015_4.pdf
 18. Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov, České Budějovice, 10. – 13. 10. 2015 = 18th year of the
Colloquium of Czech, Moravian and Slovak Slovak Bibliographers, České Budějovice, 2015 October 10-13 / Blanka
Snopková, Barbora Skubachová. – Fotogr. – Abstrakt v angličtine. In: Bulletin Slovenskej asociáce knižníc. – ISSN 13357905. – Roč. 23, č. 4 (2015), s. 56 – 60. Dostupné aj na internete: http://www.sakba.sk/bulletin/2015/SAK_2015_4.pdf
 Bratislavský hrad hostil 5. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ : začalo sa 2. kolo stretnutí / Oľga
Doktorová. – Fotogr. – In: Knižnica. Roč. 16, č. 3 (2015), s. 21 – 24.
 Cyklus Osobnosti – Pavol a Igor Martuliakovci / Veronika Uhríková. – Fotogr.
In: Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. – ISSN 1339-6749. – Roč. 21, č. 4, s. 31-32. Dostupné aj na
internete:
http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/237D0E4A68DDBD78C1257E420021552D/$File/2015_04_Spravodajca_UMB.pdf
 Rodina Stollmannova v zbierkovom fonde Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného múzea / Zlata
Troligová. In: Pamiatky a múzeá. – ISSN 1335-4353., Roč. 64, č. 1. (2015), s. 49 – 53.
BEE – Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
 Конвергенция библиотеки и музея – тринадцать лет сотрудничества Государственной научной библиотеки в
Банской Быстрице и Литературного и музыкального музея / Ольга Лаукова, Ольга Докторова, Бланка Снопкова,
Сонна Швачова, Вероника Угрикова. In: Biblioteki i muzei v kontekste kuľturnovo dialoga : Meždunarodnyj seminar
[elektronický zdroj]. Moskva : Centraľnaja universaľnaja naučnaja biblioteka imeni N. A. Nekrasova, 2015.
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BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
 Viliam Marčok v inštitucionálnej pamäti / Soňa Šváčová.
In: Viliam Marčok (1935 – 2013) v slovenskej literatúre: zborník príspevkov z vedeckého seminára Banská Bystrica 28. mája,
Nemecká 29. 5. 2015 / zost. Miroslav Bielik. – Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2015. S. 95 – 110. – ISBN 97880-89727-40-7.
 Viliam Marčok a jeho reflexia postmoderny / Eva Urbanová.
In: Viliam Marčok (1935 – 2013) v slovenskej literatúre: zborník príspevkov z vedeckého seminára Banská Bystrica 28. mája,
Nemecká 29. 5. 2015 / zost. Miroslav Bielik. – Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2015. s 87 – 92. – ISBN 978-8089727-40-7.
EDI – Recenzie v časopisoch a zborníkoch
 Bonsaj básne (Peter Repka : Slabičné) / Eva Urbanová. In: Romboid. – Roč. L. č. 1-2 (2015), s. 85.
FAI – Redakčné a zostavovateľské práce
 Alžbeta Göllnerová-Gwerková / Eva Urbanová ; grafická úprava Ján Glončák. – [Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica,
2015 (Banská Bystrica : DALI)]. – 4 s. : fotogr. – Bulletin.
 Dialóg kultúr 2010 – 2015 : [Window of Shanghai] / Ivana Bičanovská ; zodp. red. Oľga Lauková ; preklad úvodu Lan
Zhang ; grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2015 (Banská Bystrica : Media Creative
Production). – 22 s. : fotogr. – Text v slovenčine a čínštine. – ISBN 978-80-89388-61-5.
 Dialóg kultúr 2005 – 2015 : [Centrum slovanských jazykov] / zost. Veronika Uhríková ; zodp. red. Oľga Lauková ; preklad
Oľga Doktorová ; grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2015 (Bratislava : Ultra Print). –
24 s. : fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Text v slovenčine a ruštine. – ISBN 978-80-89388-64-6.
 Dialóg kultúr 2005 – 2015 : InfoUSA / zost. Zuzana Kopčanová ; zodp. red. Oľga Lauková; grafická úprava Dušan Jarina. –
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2015 (Bratislava : Ultra Print). – 23 s. : fotogr. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Text
v slovenčine ; úvod v angl. – ISBN 978-80-89388-63-9.
 Knižnica v minulosti a súčasnosti : napísali o nás : výberová bibliografia / zostavovateľka Barbora Skubachová ; na
bibliografii spolupracovali Mária Bôbová, Dana Chalupeková, Anna Klimová, Soňa Šváčová ; obálka a grafická úprava Peter
Valach ; zodpovedná redaktroka Oľga Lauková. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica (Ľubotice : Cofin), 2015. – 130 s.
: fotogr. – Reg. menný. Zoznam skratiek a značiek. ISBN 978-80-89388-68-4.

- 126 -

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015

 Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020 : zborník príspevkov z 5. Kolokvia knižničnoinformačných pracovníkov krajín V4+, ktoré sa konalo 8. – 9. júna 2015 v Bratislave = Libraries in V4+ countries and
perspectives of their further development towards 2020 : proceedings of the 5th Colloquim of Library and Information Experts
of the V4+ Countries, held on June 8 – 9, 2015 in Bratislava / zost. Blanka Snopková; red. rada Oľga Lauková, Blanka
Snopková, Oľga Doktorová; preklad textov z/do angl. jazyka H. Čikkelová, Z. Kopčanová. – Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2015. 404 s. : grafy, fotogr., obr., tab. – Text v slovenčine a angličtine. – Bibliogr. odkazy. Pozn. Stručné biografie
autorov. – ISBN 978-80-89388-61-5
 Malebnosť všednosti: zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici / zost. Jana Borguľová, Zlata Troligová;
zodpovedná redaktorka Oľga Lauková; výtvarné spracovanie a sadzba Dušan Jarina. – Banská Bystrica: Štátna vedecká
knižnica, 2015. – ISBN 978-80-89388-66-0. Náklad 200 kusov.
 Na slovíčko s Ľudovítom Štúrom / Eliška Jakubechová ; grafická úprava Ján Glončák. – [Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2015 (Banská Bystrica : DALI)]. – 4 s. : fotogr. – Bulletin.
 Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu: zborník príspevkov / zost. Mária Bôbová ;
recenzovali Marta Mácelová, Marcela Domenová ; autori príspevkov Eva Augustínová, Elena Beňušová, Mária Bôbová,
Rudolf Boroš, Miloslava Borošová Michalcová, Jana Cabadajová, Ľubica Fillová, Eva Furdiková, Ján Golian, Daniel Haas
Kianička, Daniel Hupko, Alexander Chramoj, Tomáš Janura, Klára Komorová, František Koreň, Marcela Kozejová
Palkechová, Iveta Krnáčová, Veronika Murgašová, Imrich Nagy, Zita Perleczká, Stanislav Rajnoha, Lenka Rišková, Peter
Rusnák, Juraj Ruttkay, Helena Saktorová, Michaela Sibylová, Michal Šimkovic, Monika Tihányiová, Anita Tóthová, Dušan
Trstenský, Drahomír Velička ; jazyková úprava Eliška Jakubechová ; preklad do anglického jazyka Monika Sedláková ;
preklad z ruského jazyka Oľga Doktorová ; obálka a grafická úprava Dušan Jarina. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici a Katedra histórie FF UMB, 2015 (Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne). – 282 s. : čb. fotogr., obr., sch. –
Abstrakty v angl. Bibliogr. odkazy. Pozn. – ISBN 978-80-89388-67-7.
 Štúrovci (ako ste ich nepoznali) / Eliška Jakubechová ; grafická úprava Ján Glončák. – [Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2015 (Banská Bystrica : DALI)]. – 4 s. : fotogr. – Bulletin.
GII – Rôzne publikácie a dokumenty
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 Osobnosti: Vojtech Didi – hudobný skladateľ, dirigent, vysokoškolský pedagóg / zost. Imrich Šimig; grafická úprava
Dušan Jarina. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2015. – 1 zložený list. : fotogr. – Publikácia je súčasťou cyklického
podujatia Osobnosti.
 Osobnosti: prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc., historik a doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., algeziológ / Oľga Lauková ;
graf. úpr. Dušan Jarina. – Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. – 1 zložený list. : fotogr. – (Malé
bibliofílie ; 1/2015). – Publikácia je súčasťou cyklického podujatia Osobnosti. Náklad 50 kusov.
 Umelecký text a teória literatúry – o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa / Eds. Michal Socha – Lucia
Němcová, autori štúdií Vladimír Barborík, Milan Kendra, Marta Součková; zodp. red. Valéria Závadská; hl. red. Marcela
Domenová; recenzenti Peter Káša, Blanka Snopková; redigovala Marcela Domenová; preklad resumé Zuzana Závadská.
Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2015. [Nepublikovaná recenzia].
 Z archívneho života Zlaty Solivajsovej. Časť prvá alebo "Dúfam, že Vám už nijaké problémy nevzniknú pre Zlatu
Solivajsovú" / Eva Urbanová.
In: Vertigo. – Roč. 3, č. 1 (2015), s. 38 – 42. – ISSN 1339-3820.
 Z archívneho života Zlaty Solivajsovej. Časť druhá alebo Rozprávka ako zbraň (kauza Abeceda pre obludy) / Eva
Urbanová.
In: Vertigo. – Roč. 3, č. 2 (2015), s. 40 – 44. – ISSN 1339-3820.
 Z archívneho života Zlaty Solivajsovej. Časť tretia alebo Mlčím teda som / Eva Urbanová.
In: Vertigo. – Roč. 3, č. 3 (2015), s. 40 – 44. – ISSN 1339-3820.
GHG Práce zverejnené na internete
 Stopy Ľudovíta Štúra v Banskej Bystrici [videozáznam] / redaktor Michaela Pšenáková ; kamera Simon Barth ; odborní
konzultanti Mária Bôbová, Eva Urbanová. – Elektronické obrazové a zvukové dáta (1, 48 min). -- Banská Bystrica : TV
Hronka, 2015. – (Správy). – Odvysielané 25. 3. 2015. -- Dostupné na internete: http://www.tvhronka.sk/spravodajstvo/stopyludovita-stura-v-banskej-bystrici/
 Václav Kostelanski : Incident / Eva Urbanová. In: iLiteratura.cz - časopis o literatuře z celého světa. [16. 4. 2015]. Dostupné
na internete: http://www.iliteratura.cz/Clanek/34637/kostelanski-vaclav-incident
 V knižnici sa uskutoční už 48. ročník Vansovej Lomničky / Zlata Troligová. In: Dostupné na: http://bbonline.sk/v-statnejvedeckej-kniznici-sa-uskutocni-uz-48-vansovej-lomnicka/
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 Zachovajte paniku / Eva Urbanová. In: iLiteratura.cz - časopis o literatuře z celého světa. [18. 2. 2015]. Dostupné na
internete: http://www.iliteratura.cz/Clanek/34359/macsovszky-peter-santa-panica
Okrem uvedenej publikačnej činnosti publikovali zamestnanci ŠVK aj 64 odborných článkov v periodiku Knižničné noviny,
ktoré knižnica vydáva.

3.1.7.

Archívna činnosť

Literárne a hudobné múzeum ŠVK v roku 2015:
- Vykonalo premagnetovávanie a digitalizáciu fondov (literárnych a hudobných nahrávok a dokumentov), ich archiváciu
a ochranu v depozite v počte 203 kusov.
- Zabezpečilo digitálnu obrazovú dokumentáciu zbierok v počte 1750 jednotiek, vykonalo fotodokumentáciu podujatí a aktivít
v počte 64 podujatí / 1 100 snímok a videodokumentáciu podujatí a aktivít v počte 67 jednotiek.
- Zabezpečilo archiváciu povinných výtlačkov a zbierkových predmetov.
Knižnica realizovala monitoring tlače a archivovala informácie o jej činnosti a aktivitách.
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3.1.8.

Správa a prevádzka knižnice

Činnosť ŠVK bola v oblasti riadenia zameraná na zabezpečenie plynulého plnenia prioritných úloh v zmysle Kontraktu č. MK
– 961/2014-340/18880 na rok 2015, ktorý bol uzatvorený medzi MK SR a ŠVK v Banskej Bystrici v súlade s dodržiavaním
rozpočtových a finančných pravidiel štátneho rozpočtu a v zmysle Plánu činnosti na rok 2015.
Prebiehala koordinácia realizácie piatich prioritných projektov a dvoch získaných grantov od mesta Banská Bystrica .
Boli
spracované materiály dôležité z hľadiska prevádzky knižnice a jej ďalšieho rozvoja. Proces riadenia knižnice sa realizoval využívaním
všeobecných nástrojov riadenia ako sú pravidelné gremiálne porady, porady oddelení, operatívne porady a zasadnutia komisií:
– Múzejná rada
– Akvizičná komisia
– Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných fondov
– Likvidačná komisia
– Komisia pre tvorbu zbierok LHM
– Škodová komisia
– Inventarizačné komisie zriadené príkazom riaditeľky knižnice za účelom inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov, ktorú knižnica vykonáva na základe ustanovení zákona o účtovníctve.
 Podľa potreby pracovali komisie vytvorené na riešenie aktuálnych odborných problémov.
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V roku 2015 sa uskutočnilo :
– 12 porád vedenia knižnice,
– 1 operatívna porada vedenia,
 2 plenárne porady zamestnancov knižnice (pri otvorení roka 2015 a na záver roka 2015),
 pravidelné mesačné porady odborov a oddelení,
 verejný odpočet plnenia úloh za rok 2014.
Na zabezpečenie kvality pracovných postupov, pracovno-právnych vzťahov a vzťahov medzi knižnicou a používateľmi bolo
v roku 2015 prijatých niekoľko interných príkazov, smerníc, pokynov a iných materiálov dôležitých z hľadiska bežnej prevádzky
a ďalšieho rozvoja knižnice:
- Plán činnosti na rok 2016
- Kontrakt na rok 2016 č.MK-1895/2015-340/16459 uzatvorený medzi MK SR a ŠVK v Banskej Bystrici
- Výročná správa za rok 2014 MK-1176/2015-340/1436
- Správa o činnosti a hospodárení za I. polrok 2015
- Návrh prioritných projektov na rok 2016
- Smernice
- Smernica č. 1/2015 k postupu pri vymáhaní nevrátených vypožičaných dokumentov a poplatkov za prekročenie
výpožičnej doby
- Smernica č. 2/2015 zásady budovania knižničného fondu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
- Smernica č. 3/2015 o verejnom obstarávaní podlimitných zákazok na tovary, služby a stavebné práce
- Smernica č. 4/2015 pre prevádzku služobných motorových vozidiel
- Smernica č. 5/2015 upravujúca vnútorný systém vybavovania podnetov zamestnancov ŠVK, týkajúcich sa
oznamovania kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
- Smernica č. 6/2015 zásady ochrany a sprístupňovania knižničného fondu ŠVK
-

Príkazy riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
- Príkaz riaditeľky č. 01/2015 k vykonaniu revízie knižničného fondu signatúry B
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- Príkaz riaditeľky č. 02/2015 k vykonaniu revízie knižničného fondu signatúry S
- Príkaz riaditeľky č. 03/2015 k vykonaniu revízie knižničného fondu signatúry A
- Príkaz riaditeľky č. 04/2015 k úprave otváracích hodín pre verejnosť a pracovného času zamestnancov od 1. júna do
31. augusta 2015
- Príkaz riaditeľky č. 05/2015 k vykonaniu revízie zbierkových predmetov
- Príkaz riaditeľky č. 06//2015 k vykonaniu revízie knižničného fondu signatúry C1-C34999
- Príkaz riaditeľky č. 07/2015 Zásady používania oprávnenia na vjazd do pešej zóny a zastavenia pred objektmi ŠVK
- Príkaz riaditeľky č. 08/2015 Vypracovanie komplexnej správy revízií za obdobie 2004-2014
- Príkaz riaditeľky č. 09/2015 na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov ŠVK k 31.12.2015
- Príkaz riaditeľky č. 10/2015 vydaný v súlade s Pracovným poriadkom ŠVK
V rámci štatistického výkazníctva boli spracované nasledovné dokumenty:
- Ročný výkaz o knižnici KULT 10-1.
- Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2014 KULT 4-01.
- Ročný výkaz o múzeu KULT 9-01
- Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu KULT 01-01
- Štatistika výkonov ŠVK v Banskej Bystrici.
- Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji VV P-01
- Ročný výkaz Kult 16-01 verejné podujatia
- Ročný výkaz Kult 2-01 o kultúre znevýhodnených skupín
- Výkaz o projektoch výskumu a vývoja v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z.
V súlade s prioritami štátnych stratégií, koncepcií a programov boli spracované podkladové materiály k národným stratégiám a
akčným plánom z oblasti kultúry ako aj ďalšie podklady na vyžiadanie pre MK SR:
- Program ozdravovania výživy obyvateľov SR,
- Akčný plán boja proti korupcii,
- Koncepcia štátnej politiky Slovákov žijúcich v zahraničí,
- Národný projekt Rodina a práca,
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-

Stratégia prevencie kriminality,
Národný program aktívneho starnutia – odpočet opatrení,
Námety pre spoluprácu s Poľskom - stretnutie ministrov kultúry,
Projekt – Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií – podklady,
Národná stratégia pre ľudské práva – žiadosť o súčinnosť ,
Dotazník k analýze rizík RO a PO,
Strategické ciele. Stratégia rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich infraštruktúry v rezorte kultúry - podklady,
Stratégia rozvoja múzeí a galérií – podklady,
Odpočet opatrení – Národný program aktívneho starnutia,
Podklady pre Ores – žiadosť o informáciu,
Zmeny v zriaďovacej listine ŠVK BB – podklady,
Realizácia prioritných projektov 2015 – vyžiadanie informácie – podklady
Nákup nádob na separovaný odpad – podklady pre MK SR,
Revízia knižničného fondu – vyžiadanie podkladov pre MK SR,
Slovenské inštitúty v zahraničí - vyžiadanie podkladov,
Vyžiadanie informácie o produktoch ORACLE – podklady,
Národný akčný plán pre deti – odpočet úloh – podklady,
Analýza stavu IT špecialistov – podklady,
Akčný plán energetickej efektívnosti – podklady,
Október 2015 – Mesiac slovenskej a českej kultúrnej vzájomnosti – vyžiadanie podkladov SKD MK SR,
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti - dotazník pre Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Riadna fyzická inventúra licencií APV PROFIT pre MK SR OI,
Žiadosť o podklady o činnosti Centra slovanských štúdií pre štátneho tajomníka MK SR na rokovanie do Petrohradu,
Akčný plán energetickej efektívnosti – ročné vyhodnotenie,
Rozvojový program –životné podmienky občanov – odpočet opatrení,
Čerpanie výdavkov k Roku Ľudovíta štúra – odpočet

Ekonomicko-správna činnosť
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Ekonomický úsek
- Zabezpečoval ekonomický chod organizácie, vedenie účtovníctva, pokladne, spracovanie miezd a správu majetku v správe
ŠVK.
- Spracoval ročnú účtovnú závierku a hodnotiacu správu za rok 2015.
- Spracovával mesačné a štvrťročné účtovné a finančné výkazy s prílohami k účtovným závierkam a hodnotením hospodárenia
v programe SOFTIP aj v Štátnej pokladnici.
- Zabezpečil vyradenie neupotrebiteľného majetku v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov.
- Priebežne spracovával výkazy v mzdovej, ekonomickej a majetkovej oblasti.
- Vykonal inventarizáciu záväzkov, pohľadávok, pokladničnej hotovosti cenín a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2015.
- Rozpísal schválený rozpočet na rok 2015
Priebežné hodnotenie plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov vyplývajúcich z kontraktu sa realizovalo formou
mesačného predkladania výsledkov na rokovanie gremiálnej porady vedenia, predkladania výkazov v systéme Štátnej pokladnice
a rozboru činnosti a hospodárenia za I. polrok 2015. Záverečné hodnotenie plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov
vyplývajúcich z kontraktu sa realizuje po uplynutí doby trvania kontraktu, v termínoch stanovených zriaďovateľom formou
predkladania výkazov v systéme Štátnej pokladnice, spracovania a verejného prejednania výročnej správy za rok 2015.
Úsek správy budov a technickej prevádzky
Zrealizoval vymaľovanie, výmenu zariadenia a sanity v podkroví objektu Lazovná 24/26, vymaľovanie časti skladov v objekte
Lazovná č.9 (2 miestnosti), údržbu omietok a náterov Divadla D 44, vymaľovanie prenajímaných priestorov na prízemí objektu
Lazovná č.24, vymaľovanie priestorov US Info centra a Galérie v podkroví, adaptáciu priestorov pre činnosť Aliance Francaise
Zabezpečil realizáciu technických kontrol a revízií :
 elektrickej požiarnej signalizácie v objekte Lazovná č.9
 elektronického zabezpečovacieho systému v objektoch Lazovná č.9, nám. Š. Moyzesa č.16 a
Tajovského v Tajove
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2 výťahov v objekte Lazovná č.9
elektrickej inštalácie v objektoch Lazovná č.28, nám. Š. Moyzesa č.16 a Strieborné nám. č.5 a prenosného el. náradia
bleskozvodov v objekte Lazovná č.9 a Lazovná 24/26
2 plynových kotolní
komínov

Priebežne zabezpečoval údržbu všetkých piatich objektov v správe ŠVK vrátane úpravy trávnikov a zelene. Zabezpečoval
prevádzku troch služobných motorových vozidiel. Priebežne zabezpečoval úlohy na úseku PO a BOZP. Uskutočnil školenie všetkých
nových zamestnancov knižnice z požiarnych predpisov a BOZP, školenie požiarnych hliadok a priebežne kontroloval dodržiavanie
predpisov OBP a PO. Zabezpečil periodickú revíziu hydrantov, hasiacich prístrojov a protipožiarnych uzáverov.
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3.1.8.1

Informatizácia a internetizácia

Zabezpečovala sa adekvátna podpora pre činnosť jednotlivých odborov knižnice. Z dôvodu častých výpadkov a strát žiadaniek
sa modernizoval podporný systém tlače žiadaniek. Vytvoril sa nový interný server, ktorý zabezpečil stabilnejšie a spoľahlivejšie
prepojenie medzi knižnično-informačným systémom Virtua v SNK a lokálnou tlačiarňou na úseku skladov. S cieľom zefektívniť
prístup používateľov k bezdrôtovej sieti bolo vytvorené ďalšie pracovisko vybavené tlačiarňou na prístupové kódy. S tým súviselo aj
vytvorenie nového evidenčného elektronického systému prístupov. Pokračovalo sa v zabezpečovaní vzdialeného prístupu k
zdigitalizovaným dokumentom publikovaným v databáze Ebrary. Serverovňa bola dovybavená klimatizačnou jednotkou so
vzduchotechnikou. Hlavne počas letných mesiacov sa tak zníži poruchovosť a výpadky v nej umiestnených zariadení, rovnako sa
predĺži ich životnosť a zvýši spoľahlivosť prevádzky informačných systémov. V oblasti informačných technológií sa priebežne plnili
úlohy vyplývajúce z plánu činnosti:
Oblasť administrácie systémov
Zabezpečovala sa správa serverov, operačných systémov (na 6 počítačoch sa operačný program reinštaloval z dôvodu
nestability systému), databáz, e-mailového servera na internetovú stránku a intranetového servera. Prostredníctvom intranetu bol
využívaný program zadávania požiadaviek na podporu informačných technológií pre zamestnancov (bolo vybavených cca 550
požiadaviek) a požiadaviek na údržbárske práce a kontrolu ich realizácie.
V rámci údržby a aktualizácie programového vybavenia sa uskutočňovala priebežná aktualizácia programov OCS inventory a
antivírusového systému AVG. Vymenili sa 2 osobné počítače pre pracovníkov. Rozšírila sa počítačová sieť a vymenil switch za nový
na oddelení bibliografie kvôli presťahovaniu pracovníkov z Literárneho a hudobného múzea. Zabezpečoval sa chod počítačovej siete,
internetovej stránky knižnice (na internetovej stránke boli sprístupňované registračné formuláre kultúrnych a vzdelávacích podujatí
knižnice), počítačových pracovných staníc, tlačiarní a skenerov. Sledovala sa návštevnosť internetovej stránky knižnice.
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Oblasť knižnično-informačného systému Virtua
V spolupráci s Oddelením doplňovania a spracovania fondov sa zabezpečili inštalácie a reinštalácie klientov systému Virtua na
novú verziu 1.5. Uskutočnila sa inštalácia VPN klienta pre pripojenie do systému Virtua (56 klientov). Dočasne zriadené pracovisko
v externom sklade bolo v rámci retrospektívneho spracovania zabezpečené mobilným internetovým pripojením. Realizovala sa potlač
štítkov čiarových kódov 270001000480038 – 270001000528037 a potlač čipových kariet (preukazov používateľov knižnice).
Zabezpečovala sa podpora v súvislosti s označovaním knižničného fondu identifikačnými prvkami RFID.
Oblasť prezentácie knižnice
Bola vytvorená internetová podstránka pre 5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+.
Internetová stránka knižnice sa rozšírila o novú aplikáciu „Live Helper chat“. Tým sa obohatila ponuka služieb pre používateľskú
verejnosť o Live Chat. Počas decembra sme zisťovali jej využiteľnosť v testovacej prevádzke, kde bola služba k dispozícii
používateľom v presne určených hodinách.
Priebežne podľa potreby sa realizovala aktualizácia informácií na internetovej stránke knižnice www.svkbb.eu, na dotykovom
paneli a prezentačnom TV v priestoroch knižnice, na portáli www.infolib.sk a v systéme OReS – www.navstevnik.sk. Zaistila sa
podpora na plynulý prechod k novej verzii verejnej a administratívnej časti systému OReS. Zabezpečovala sa technika a ozvučenie na
kultúrnych a vzdelávacích podujatiach organizovaných v priestoroch knižnice.
Oblasť aktualizácie databáz
Priebežne sa aktualizovali databázy Albertina – BiblioMedica a Pamäť mesta Banská Bystrica, na ktorej sa vykonala
aktualizácia a migrácia databázy do iného novšieho formátu. Súčasťou tejto aktualizácie bolo vytvorenie novej verzie vyhľadávacieho
modulu pre verejnosť.
Oblasť ostatných činností
Uzatvorené zmluvy boli pridávané na internetový portál CRZ www.crz.gov.sk.
Zabezpečovala sa podpora pri digitalizácii edičných titulov knižnice a historických dokumentov a ich zálohovanie na diskové pole,
podpora pri digitalizácii videonahrávok z podujatí knižnice a iných audio a videozáznamov pre potreby knižnice (LHM).
Fotodokumentácia z podujatí sa zálohovala na médiá a diskové pole.
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Špecifikovala a obstarávala sa výpočtová technika, vrátane komponentov. Priebežne sa uskutočňoval nákup spotrebného
materiálu pre výpočtovú techniku (náplne do tlačiarní, čipové karty, nosiče dát). Realizovali sa operátorské činnosti vo vzťahu k
ostaným oddeleniam.

Stav technického zabezpečenia
K 31. 12. 2015 bolo v rámci organizácie v prevádzke 10 serverov, 1 hardvérový firewall, 13 notebookov, 139 osobných
počítačov (53 pre verejnosť a 86 pre pracovníkov), 2 tablety pre pracovníkov, 5 tabletov pre používateľov (na absenčné
vypožičiavanie v Bibliograficko-informačnom a databázovom centre) a 5 elektronických čítačiek kníh pre používateľov (1 na
prezenčné vypožičanie v Univerzálnej študovni a 4 na absenčné vypožičanie v Bibliograficko-informačnom a databázovom centre).
Všetky počítače boli pripojené do lokálnej siete. Prístup na internet bol pre verejnosť z 53 počítačov (z toho na 13 počítačoch bol
prístup len do online katalógu Chameleon). Poskytovateľom internetu pre knižnicu bolo združenie SANET, n. o. V knižnici bolo
dostupných 29 tlačiarní a 11 skenerov, z toho pre verejnosť bolo dostupných 8 tlačiarní a 2 skenery (skener na Čítacom a
internetovom pracovisku pre nevidiacich a slabozrakých a v Študovni viazaných periodík)
Tab. č. 35: Stav technického zabezpečenia
Stav technického zabezpečenia
stav k 31. 12. 2013
stav k 31. 12. 2014
Spolu
z toho nové
Spolu
z toho nové
osobný počítač
server
tablet
elektronická čítačka
notebook
tlačiareň
skener

139
9
2
5
13
28
11

15
0
0
0
0
4
3
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139
10
7
5
13
31
12

stav k 31. 12. 2015
Spolu
z toho nové
2
1
0
0
0
2
1

139
10
7
5
13
31
12

2
1
0
0
0
2
1
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Tab. č. 36: Návštevnosť www stránky v rokoch 2012 – 2015
www stránka
Návštevnosť
Počet zobrazení
3.1.9.

2012

2013

197 947
475 986

189 989
437 131

2014

173 746
378 738
Public relations a marketing (propagačná činnosť)

2015
166 615
366 306

Spolupráca s médiami
S cieľom podnietiť záujem o aktivity a dianie v knižnici bola propagácia realizovaná zasielaním tlačových správ o významných
podujatiach do médií. V priebehu roka bolo pre médiá vydaných 25 tlačových správ a 20 informácií o ďalších aktivitách knižnice.
Zároveň boli tlačové správy zverejňované na internetovej stránke knižnice. Zvýšená pozornosť v oblasti medializácie bola venovaná:
 5. výročiu otvorenia Window of Shanghai,
 10. výročiu otvorenia InfoUSA,
 10. výročiu otvorenia Centra ruských štúdií,
 5. kolokviu knižnično-informačných expertov krajín V4+,
 konferencii Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu,
 16. ročníku Týždňa slovenských knižníc a 14. ročníku festivalu Literárna Banská Bystrica,
 podujatiam venovaným Roku Ľudovíta Štúra a 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny,
 stretnutiam v rámci cyklu Osobnosti a významným výstavám v Galérii v podkroví.
V marci knižnica pripravila tlačovú besedu, na ktorej informovala o podujatiach pripravovaných v rámci Týždňa slovenských
knižníc a festivalu Literárna Banská Bystrica. Zároveň bola médiám sprostredkovaná informácia o pripravovanom 5. kolokvium
knižnično-informačných expertov krajín V4+. Na tlačovej besede sa zúčastnili redaktori z Rádia Regina, Rádia Lumen a zo
Slovenskej tlačovej agentúry SITA. O Verejný odpočet plnenia úloh za rok 2014 médiá neprejavili záujem.
V rámci medializácie vyšlo v rozhlase a televízii 51 príspevkov o ŠVK (z toho na 43 príspevkoch sa podieľali zamestnanci ŠVK).
Na internete a v tlačených periodikách vyšlo 51 autorských príspevkov a 77 citácií tlačových správ.
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Výstupy zamestnancov ŠVK v rozhlasových a televíznych reláciách:
 Spoločenské hry v Tvorivom centre / Katarína Šmelková
Vysielanie Rádia Regina, 12. 1. 2015
 Monografia Knižnica v minulosti a súčasnosti / Oľga Lauková
Vysielanie Rádia Regina, 25. 1. 2015 – Relácia Zrkadlenie
 Monografia Knižnica v minulosti a v súčasnosti / Oľga Lauková
Vysielanie Rádia Regina, 29. 1. 2015
 Podujatia Centra slovanských štúdií k 200. výročiu narodenia M. J. Lermontova / Veronika Uhríková
Vysielanie RTVS, 2. 2. 2015 – Relácia Národnostný magazín
 Nové individuálne študijné boxy / Ivana Bičanovská
Vysielanie Rádia Regina, 3. 2. 2015
 Za Živa v Bystrici, po smrti v nebi / Marián Bovan
Vysielanie TV Hronka, 4. 2. 2015 – Relácia Spravodajstvo z regiónov
 Filmové projekcie v Hudobnom átriu / Ingrid Guzmická
Vysielanie Rádia Devín, 5. 2. 2015 – Relácia Čo dnes počúva
 Filmové projekcie v Hudobnom átriu / Ingrid Guzmická
Vysielanie Rádia Devín, 5. 2. 2015 – Relácia Vždy sa niečo deje
 Výstava Miroslava Cipára Sem sa teš / Miroslav Cipár
Vysielanie Rádia Devín, 5. 2. 2015 – Relácia Kultúra
 Literárne a hudobné múzeum / Soňa Šváčová, Eva Urbanová, Mária Lásková
Vysielanie Rádia Regina, 6. 2. 2015 – Relácia Ako sme žili
 Turizmus chce lákať aj na históriu / Eliška Jakubechová
Vysielanie RTVS, 21. 2. 2015 – Relácia Správy RTVS
 Príbeh Jozefa Murgaša / Mária Lásková
Vysielanie TV Hronka, 27. 2. 2015 – Relácia Spravodajstvo z regiónov
 Marec – mesiac knihy / Veronika Uhríková
Vysielanie TV Hronka, 7. 3. 2015 – Relácia Spravodajstvo z regiónov
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 Rok Ľudovíta Štúra / Soňa Šváčová
Vysielanie TV Hronka, 9. 3. 2015 – Relácia Spravodajstvo z regiónov
 Týždeň slovenských knižníc, festival Literárna Banská Bystrica, otvorenie novej expozície o dejinách knižnej kultúry
Librarium / Oľga Lauková, Soňa Šváčová, Mária Bôbová
Vysielanie Rádia Lumen, 20. 3. 2015
 Obec Tajov a pamätný dom J. G. Tajovského / Mária Lásková
Vysielanie RTVS, 21. 3. 2015 – Relácia Televíkend
 Týždeň slovenských knižníc, festival Literárna Banská Bystrica, otvorenie novej expozície o dejinách knižnej kultúry
Librarium / Oľga Lauková, Soňa Šváčová, Mária Bôbová
Vysielanie Rádia Regina, 23. 3. 2015
 Stopy Ľudovíta Štúra v meste pod Urpínom / Mária Bôbová, Eva Urbanová
Vysielanie TV Hronka, 25. 3. 2015
 Kováčova Bystrica / Zlata Troligová
Vysielanie Rádia Regina, 27. 3. 2015
 Kapucíni & Stanley – Žiť sa má / Imrich Šimig
Vysielanie Rádia Lumen, 20. 4. 2015 – Relácia Študentské šapitó
 Ľudové hudobné nástroje na Slovensku / Imrich Šimig
Vysielanie TV Opole, 21. 4. 2015
 Litera 2 / Zlata Troligová
Vysielanie RTVS, 25. 4. 2015 – Relácia Generácia – zlaté roky života
 Jubilanti: O. Očenáš a P. Tonkovič / Imrich Šimig
Vysielanie Rádia Devín, 30. 4. 2015 – Relácia Vždy sa niečo deje
 Spektrum – Po kúskoch / Imrich Šimig
Vysielanie Rádia Lumen, 4. 5. 2015 – Relácia Študentské šapitó
 Poetica music & priatelia – Makarioi / Imrich Šimig
Vysielanie Rádia Lumen, 11. 5. 2015 – Relácia Študentské Šapitó
 Literárne a hudobné múzeum / Soňa Šváčová
Vysielanie Rádia Devín, 15. 5. 2015 – Relácia Hosť naladený na Devín. Špeciál
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 Neřež & Katka Koščová – Vlakem na Kolín / Imrich Šimig
Vysielanie Rádia Lumen, 18. 5. 2015 – Relácia Študentské šapitó
 Srbská literatúra a literatúra o Slovákoch žijúcich v Srbsku v Centre slovanských štúdií / Veronika Uhríková
Vysielanie RTVS, 25. 5. 2015 – Relácia Národnostný magazín
 Peter Milenky – Dnes už viem / Imrich Šimig
Vysielanie Rádia Lumen, 25. 5. 2015 – Relácia Študentské šapitó
 Filmové projekcie v Hudobnom átriu / Ingrid Guzmická
Vysielanie Rádia Devín, 28. 5. 2015 – Relácia vždy sa niečo deje
 Aneta Langerová – Na radosti / Imrich Šimig
Vysielanie Rádia Lumen, 1. 6. 2015 – Relácia Študentské šapitó
 Nocadeň – Pozemskí astronauti / Imrich Šimig
Vysielanie Rádia Lumen, 8. 6. 2015 – Relácia Študentské šapitó
 Poetica music & priatelia – Makarioi / Imrich Šimig
Vysielanie Rádia Lumen, 22. 6. 2015 – Relácia Študentské šapitó
 Výstava Bulharsko v Európe / Veronika Uhríková, Oľga Doktorová
Vysielanie RTVS, 22. 6. 2015 – Relácia Národnostný magazín
 Bieloruské ľudové hudobné nástroje / Veronika Uhríková
Vysielane Rádia Regina, 14. 7. 2015 – Relácia Rádiobudík
 Bieloruské ľudové hudobné nástroje / Veronika Uhríková
Vysielanie Rádia Regina, 14. 7. 2015 – Relácia Kultúrne pozvánky
 Bieloruské ľudové hudobné nástroje / Imrich Šimig, Zinaida Kučer
Vysielanie Rádia Slovakia International, 25. 7. 2015 – Relácia Sobotné novinky
 Poď sa schladiť do múzea / Mária Lásková, Eliška Jakubechová
Vysielanie Rádia Regina / 27. 8. 2015
 Tradičné bábky Ázie – Gašparko a čarovná skrinka / Mária Lásková
Vysielanie Rádia Regina, 10. 9. 2015
 Somsijesmestesú / Braňo Jánoš, Pavol Hammel
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Vysielanie Rádia Regina, 22. 9. 2015
10. výročie InfoUSA Banská Bystrica / Liam Wasley
Vysielanie TA3, 29. 9. 2015 – Relácia Hlavné správy
Somsijesmestesú / Braňo Jánoš, Pavol Hammel
Vysielanie Rádia Regina, 4. 10. 2015 – Relácia Zrkadlenie
Literárne a hudobné múzeum 1. – 5. časť / Soňa Šváčová
Vysielanie Rádia Regina, 5. 10. – 9. 10. 2015 – Relácia Ako sme žili
Nevďačná cudzinka / Irena Brežná
Vysielanie RTVS, 14. 10. 2015 – Relácia Správy RTVS
Neprekonateľný v moci a statočnosti
Vysielanie Rádia Regina, 15. 10. 2015 – Relácia Kultúrne pozvánky
Fotografie – Fotoobrazy / Jana Lišaníková
Vysielanie Rádia Regina, 4. 11. 2015
Otvorenie Týždňa vedy a techniky v ŠVK / Elena Cmarková, Barbora Skubachová
Vysielanie Rádia Lumen, 10. 11. 2015 – Relácia Lumenfórum
25. výročie Alliance Française Banská Bystrica / Oľga Lauková
Vysielanie Rádia Regina, 27. 11. 2015 – Relácia U nás doma
10. výročie otvorenia Centra ruských štúdií / Sergej Žiganov, Oľga Lauková, Veronika Uhríková
Vysielanie Rádia Lumen, 27. 11. 2015 – Relácia Lumenfórum
Sládkovičova Marína / Soňa Šváčová
Rádio Regina, 8. 12. 2015
Vianoce v hudbe / Ingrid Guzmická
Rádio Regina, 24. 12. 2015

Marketingová kampaň orientovaná na žiakov a študentov
V akademickom roku 2015/2016 sa uskutočnilo 8 prezentačných stretnutí pre študentov prvých ročníkov vysokých škôl:
 2. 9. 2015
Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 2. 9. 2015
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
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2. 9. 2015
8. 9. 2015
17. 9. 2015
5. 10. 2015
16. 10. 2015
4. 11. 2015

Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
Fakulta zdravotníctva SZU
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Vysoká škola Fresenius
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Pokračovalo sa v projekte zameranom na novú kategóriu požívateľov vo veku 12 – 15 rokov. Informácia o ponuke služieb
knižnice pre skupiny žiakov a študentov a pre individuálnych používateľov bola zaslaná na 19 základných škôl a 3 osemročné
gymnáziá v Banskej Bystrici a okolí.
Ďalšia propagačná činnosť
Graficky spracované a vydané boli propagačné materiály k novej expozícii Librarium (200 ks), propagačné materiály
k spoločnej aktivite jazykových študovní Babylon jazykov (200 ks v spolupráci s OZ Pro Bibliothecae), samolepky ŠVK (4 500 ks),
propagačné materiály súvisiace s prípravou 5. kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+ (logo, internetová stránka, 100 ks
pozvánok s programom, zborník, 600 ks samolepiek, 143 ks menoviek, 1 ks banner) a propagačné materiály k výročiam troch
jazykových študovní (3 ks bannerov a 450 ks brožúru). Graficky boli spracované nové propagačné materiály, ktorých vydanie sa
plánuje začiatkom budúceho roka pri príležitosti 90. výročia založenia knižnice. Bolo spracované video propagujúce služby knižnice.
Na propagáciu bola využívaná internetová stránka knižnice www.svkbb.eu, dostupné informačné portály www.navstevnik.sk,
www.tak.dokniznice.sk, www.infolib.sk, www.archinfo.sk a sociálna sieť Facebook. V internom prostredí knižnici sa na propagáciu
využívali predovšetkým stojany umiestnené vo vstupnom priestore knižnice, informačná TV-obrazovka, stojany a nástenky
v priestoroch požičovne a online katalógu a dotykový panel. V externom prostredí boli propagačné materiály ŠVK distribuované do
Informačného centra Banská Bystrica, Europa ESC a do priestorov fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pozvánky na
podujatia a fotografie boli zverejňované na internetovej stránke knižnice. Bannery k výstavám a významným výročiam boli
umiestňované na budove knižnice.
3.1.10.

Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov

- 144 -

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015

Knižnica formou kultúrnych poukazov získala finančné prostriedky vo výške 2 413 eur, o ktoré jej bol, formou rozpočtového
opatrenia č. 4, upravený záväzný ukazovateľ na výšku 1 000 984 eur.

3.2. Rozpočet organizácie – plnenie záväzných ukazovateľov a limitov štátneho
rozpočtu

a hospodárenie

organizácie,

vrátane

informácie

o vykonaných

rozpočtových opatreniach a ich chronologického prehľadu
Tab. č. 37: Rozpočet organizácie za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014
Ukazovateľ
A
Príjmy celkom, z toho:
200 Nedaňové príjmy, z toho:
210 Príjmy z vlastníctva majetku
220 Administratívne a iné poplatky
290 Iné nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
600 Bežné výdavky, z toho
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby, z toho:
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda a komunikácia
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štandardná údržba

Skutočnosť
2014
1
122 910
114 739
24 500
85 077
5 162
8 171
1 104 044
556 218
198 736
339 769
5 015
74 956
138 041
5 844
8 722

(eur)

Schválený
rozpočet 2015
2
89 627
89 627
26 994
62 633

Upravený
rozpočet 2015
3
105 221
105 221
31 024
70 369
3 828

997 450
532 070
190 160
269 274
9 713
72 780
80 190
6 076
12 028

1 095 518
552 763
197 088
330 708
7 301
75 760
116 962
5 233
6 311
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Skutočnosť % čerpania
2015
4:3
4
5
105 821
100,57
105 221
100,00
31 024
100,00
70 369
100,00
3 828
100,00
600
1 084 858
99,03
552 763
100,00
197 088
100,00
320 155
96,81
7 301
100,00
75 760
100,00
116 283
99,42
5 175
98,89
4 151
65,77

Index
4:1
6
0,86
0,92
1,27
0,83
0,74
0,73
0,98
0,99
0,99
0,94
1,46
1,01
0,84
0,88
0,48
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Ukazovateľ
636 Nájomné za prenájom
637 Ostatné tovary a služby
640 Bežné transfery, z toho
642 Transfery jednotlivcom a nezisk. org.
649 Transfery do zahraničia
700 Kapitálové výdavky, z toho:
713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení
714 Nákup dopravných prostriedkov
719 Ostatné kapitálové výdavky
Rozpočet celkom BV + KV

Skutočnosť
2014
10 492
96 699
9 321
9 321
34 137
20 225
10 912
3 000
1 138 181

Schválený
rozpočet 2015
10 565
77 922
5 946
5 946

997 450

Upravený
rozpočet 2015
10 492
108 649
14 959
14 883
76
20 687
14 687
6 000
1 116 205

Skutočnosť % čerpania
2015
4:3
10 492
100,00
100 993
92,95
14 852
99,28
14 776
92,28
76
100,00
20 687
100,00
14 687
100,00
6 000
1 105 545

100,00
99,04

Index
4:1
1,00
1,04
1,59
1,58
0,61
0,72
2,00
0,97

Údaj uvedené v rozpočte zahŕňajú všetky rozpočtové prostriedky knižnice (štátny príspevok, vlastné zdroje, prioritné projekty
a granty)
3.2.1
Plnenie ukazovateľov rozpočtu
Ministerstvo kultúry SR schválilo a rozpísalo pre knižnicu záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2015 nasledovne:
Programová štruktúra:

Funkčná klasifikácia:

08S
08S 01
08S 0105
01.3.3.

Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Inštitucionálna podpora štátnymi RO a PO
Knižnice a knižničná činnosť
Iné všeobecné služby

Záväzné ukazovatele
Bežné výdavky spolu- ekonomická klasifikácia (600)
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania (610)

907 823,00 eur

519 100,00 eur
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Orientačný ukazovateľ
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov

79,0

Záväzné a orientačné ukazovatele štátneho rozpočtu určené knižnici rozpisom na rok 2015 boli v priebehu roka upravené
rozpočtovými opatreniami MK SR. Celkom boli prijaté štyri rozpočtové opatrenia, ktoré opravovali výdavky knižnice. Okrem toho
boli počas roka vykonané rozpočtové opatrenia v pôsobnosti knižnice bez vplyvu na záväzné ukazovatele, ktorými sa realizovali len
presuny medzi kategóriami bežných výdavkov.
 Rozpočtové opatrenie č. 1 - z 23. februára 2015 č. MK - 696/2015-340/3109, ktorým sa zvýšil rozpočet bežných výdavkov
na rok 2015 v kategórii 630. Finančné prostriedky boli účelovo určené na realizáciu prvku 08T – prioritné projekty:
Prvok 08T 0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
„Ochrana knižničného fondu“
„Stopy Ľudovíta Štúra v meste pod Urpínom“
Prvok 08T 0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
„Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+“
Prvok 08T 0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
„Akvizícia knižničného fondu“
–

20 000 eur
1 000 eur
10 000 eur
30 000 eur.

Rozpočtové opatrenie č. 2 - zo 22. apríla 2015, č. MK – 844/2015-340/6431, ktorým upravil rozpočet kapitálových výdavkov
na rok 2015 v kategórii 700 – kapitálové výdavky. Finančné prostriedky boli účelovo určené na realizáciu nasledovných
projektov:
Prvok 08T 0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
„ŠVK – Vybavenie skladových priestorov- investičná akcia č. 31 833“
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 Rozpočtové opatrenie č. 3 – z 27. júla 2015 č. MK – 969/2015-340/11556, ktorým sa upravili záväzné ukazovatele
výdavkov na rok 2015 v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii 620 Poistné
a príspevok do poisťovní.
Finančné prostriedky boli určené na vykrytie zvýšených výdavkov na platy zamestnancov v zmysle § 5 zákona č. 385/2014
Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015 a nariadenia vlády SR, ktorým s upravujú platové tarify na rok 2015.

Prvok 08S 0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Záväzný ukazovateľ – bežné výdavky celkom (600)
z toho: (610)
(620)
-

29 748 eur
22 044 eur
7 704 eur

Rozpočtové opatrenie č. 4 – zo 4. decembra 2015 č. MK – 969/2015-340/18782, ktorým sa zvyšuje záväzný ukazovateľ
výdavkov na rok 2015 v 630 – tovary a služby. Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečili bežné výdavky v súvislosti so
zúčtovaním vyzbieraných kultúrnych poukazov nahlásených k 18. 11.2015.
Prvok 08S 0105 – Knižnice a knižničná činnosť
- zvýšenie výdavkov v kategórii 630

2 413 eur.

Zmena záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu k 31. 12. 2015
Príspevok od zriaďovateľa – celkom
Bežné výdavky na činnosť spolu (600)
 z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania (610)
Prioritné projekty spolu (630)

1 010 984 eur
1 000 984 eur
541 144 eur
61 000 eur

Kapitálové výdavky (700)

10 000 eur
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Tab. č. 38: Štruktúra rozpočtu po rozpočtových opatreniach (zdroj 111)
Schválený
rozpočet

Prvky

Bežné výdavky spolu, z toho:
08S 0105 Knižnice a knižničná činnosť, z toho:
- tovary a služby (630)
- mzdy, platy (610)
08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
08T 0104 Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
08T 0106 Projekt akvizície a knižničných fondov

Úprava rozpočtu

907 823
907 823
388 723
519 100

Kapitálové výdavky spolu, z toho:
08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Orientačný ukazovateľ – priemerný evidenčný prepočítaný počet
zamestnancov
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79

v eur
Upravený
rozpočet
k 31.12.2015

93 161
32 161
10 117
22 044
21 000
10 000
30 000

1 000 984
939 984
398 840
541 144
21 000
10 000
30 000

10 000
10 000

10 000
10 000
79
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3.2.2 Rozbor nákladov a výnosov
Tab. č. 39: Prehľad o nákladoch na prevádzku v členení podľa účtovných skupín
Ukazovateľ
50

Spotrebované nákupy

51

Služby

52

(eur)

Skutočnosť

Skutočnosť

Index rastu

31.12.2014

31.12.2015

2015/2014

231 552

157 780

0,68

88 116

83 289

0,94

Osobné náklady

804 354

812 212

1,00

53

Dane a poplatky

14 521

14 354

0,99

54

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

11 667

8 321

0,71

55

Odpisy, rezervy a opravné položky
z prevádzkovej činnosti, čas. rozlíšenie

100 406

85 998

0,86

56

Finančné náklady

2 056

1 455

0,71

59

Dane z príjmov

2 640

2 137

0,81

1 255 312

1 165 546

0,93

Náklady spolu
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Rozdiel medzi skutočnými nákladmi k 31.12. 2015 a čerpaním rozpočtu k rovnakému obdobiu je 164 562 eur. Tento rozdiel
predstavujú náklady organizácie súvisiace s odpismi hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, účtovaním zásob, tvorbou rezerv
a časovým rozlíšením nákladov a výnosov, ktoré neovplyvňujú výdavky knižnice.
V porovnaní s rokom 2014 náklady knižnice klesli o 7 %.

Graf. č. 5: Štruktúra nákladov k 31.12.2015

Ako z uvedeného grafu vyplýva, najväčšia časť prevádzkovej dotácie bola určená na osobné náklady zamestnancov:
- mzdové náklady (účet 521)
560 185 eur
- zákonné sociálne poistenie (účet 524)
191 581 eur
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- ostatné sociálne poistenie (účet 525)
5 513 eur
- ostatné sociálne náklady (účet 527)
54 933 eur.
Druhú najvyššiu položku tvoria spotrebované nákupy v celkovom objeme 157 780 eur, kde najvýznamnejšie náklady
predstavujú náklady na nákup kníh (70 845 eur), náklady na nákup energií (55 850 eur), nákupy drobného majetku (11 595 eur),
nákupy výpočtovej techniky (4 693 eur). Účtovná skupina 51, ktorá predstavuje náklady na opravy, údržbu, ostatné služby
a reprezentačné bola vo výške 83 289 eur, kde najväčšiu položku tvoria náklady na nájomné skladov (10 492 eur), licencie vo výške
8 149 eur, cestovné (7 299 eur), opravy a udržiavanie (7 593 eur), náklady na knižničnú činnosť (7 160 eur), náklady na tlačiarenské
služby (7 144 eur), náklady na revízie (4 645 eur) a náklady na spoje – telefón, poštovné (7 928 eur).
Účtovná skupina 55 zahŕňa náklady na odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (62 993 eur), tvorbu rezerv na
odchodné a jubileá (22 494 eur).
Tab. č. 40: Prehľad výnosov v členení podľa účtovných skupín
Ukazovateľ

(eur)
Skutočnosť

Skutočnosť

Index rastu

31.12.2014

31.12.2015

2015/2014

60

Tržby za vlastné výkony a tovar

88 249

79 693

0,90

64

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

39 026

26 561

0,68

65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej,
finančnej činnosti a časové rozlíšenie

105 885

19 736

0,19

66

Finančné výnosy

68

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov

2 311

Výnosy spolu

1 033 868

1 045 225

1,01

1 270 785

1 173 526

0,92

Index výnosov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je 0,92 %. Z uvedeného tabuľkového prehľadu vyplýva, že
výnosy organizácie poklesli o 8 % čo je takmer identické s poklesom nákladov knižnice. Rozdiel medzi príjmami a výnosmi je
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spôsobený časový nesúladom medzi príjmami a výdavkami a zúčtovaním rezerv a opravných položiek, ktoré neovplyvňujú príjmy
knižnice.

Graf č. 6: Štruktúra výnosov k 31.12.2015

Najvýznamnejšiu položku tvoria výnosy z bežných a kapitálových transferov ( 1 045 225 eur):
- výnosy z bežných transferov zo ŠR
1 000 984 eur
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- výnosy z kapitálových transferov zo ŠR
- výnosy z bežných transferov v rámci VS

43 641 eur
600 eur

Tržby z predaja služieb v účtovnej skupine 60 (79 693 eur) predstavujú predovšetkým výnosy z knižničnej činnosti ako je
zápisné (23 959 eur), čipové karty (3 105 eur), tuzemské a medzinárodné MVS (3 166 eur), výnosy súvisiace s prenájmom priestorov
(19 395 eur), ktoré sú v porovnaní s rokom 2014 nižšie o 4 407eur. Tento úbytok je spôsobený predovšetkým ukončením nájmu
v časti nebytových priestorov. Ďalšou významnou položkou v štruktúre výnosov sú tržby z porušenia predpisov (18 844 eur), ostatné
prevádzkové výnosy (7 717 eur) a zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosť (19 736 eur) zaradených do účtovnej skupiny
65 (zúčtovanie rezerv).
3.2.3 Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici mala na rok 2015 schválené vlastné výnosy celkom vo výške 89 627 eur. Skutočne
dosiahnuté vlastné výnosy k 31.12.2015 boli vo výške 128 901 eur, čo je v porovnaní s rokom 2014 o 105 209 eur menej.
Uvedený rozdiel predstavuje zúčtovanie rezerv na dovolenky vytvorené v roku 2013 a energie, ktoré neboli vyúčtované v roku 2013.
Tab. č. 41: Prehľad vlastných výnosov knižnice
Ukazovateľ

Rok 2014

Účtovná skupina 60, z toho:
- 602 Tržby z predaja služieb
Účtovná skupiny 64, z toho:
- 644 Zmluvné pokuty a penále a úroky z omeškania
- 645 Ostatné pokuty a penále a úroky z omeškania
- 648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Účtovná skupina 65, z toho:
- 653 Zúčtovanie ostatných rezerv odchodné
- 658 Zúčtovanie ostaných opravných položiek

88 249
88 249
39 026
22 638
16 388
105 885
105 590
295
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v eurách)
Index
Rok 2015
2015/2014
79 693
0,90
79 693
0,90
0,68
26 561
18 844
7 717
19 736
19 090
646

0,47
0,19
0,19
2,19
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Ukazovateľ

Rok 2014

Účtovná skupina 66, z toho:
- 668 Ostatné finančné výnosy z poistného
Účtovná skupina 68, z toho:
- 683 Výnosy z BT v rámci VS
Výnosy spolu

Rok 2015

Index
2015/2014

2 311
2 311
600
600
128 901

950
950
234 110

0,63
0,63
0,55

a) Vlastné príjmy knižnice v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Hlavnými príjmami knižnice sú príjmy:
- z výpožičnej služby, z kopírovania, z tvorby rešerší, z predaja vlastnej edičnej činnosti, ktoré sú zatriedené v podpoložke
- 223000, ich podiel na celkových príjmoch je 50,16 %,
- z nájomného nebytových priestorov, ktoré sú zatriedené v podpoložke 212003, ich podiel na celkových je príjmoch je 18,40 %,
- z porušenia predpisov, ktoré sú zatriedené v podpoložke 222003, ich podiel na celkových príjmoch je 16.71 %,
- z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení, ktorá sú zatriedené v podpoložke 212004, ich podiel na celkových príjmoch je
11,08 %,
- z prijatých dobropisov, vratiek a refundácií , zatriedených na položke 292, ich podiel na celkových príjmoch je 3,64 %
Tab. č. 42: Štruktúra vlastných príjmov
Ukazovateľ

(eur)
Schválený
rozpočet
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Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2015

% plnenia
S/UR
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Ukazovateľ
Príjmy celkom, z toho:
200 Nedaňové príjmy celkom, z toho:
210 príjmy z vlastníctva majetku, z toho:
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov
- príjmy z prenájmu výpočtovej techniky
220 príjmy z vlastnej činnosti, z toho:
- z porušenia predpisov
- z predaja služieb
292 z dobropisov

Schválený
rozpočet
89 627
89 627
26 994
26 596
398
62 633
8 220
54 413

Upravený
rozpočet
105 221
105 221
31 024
19 363
11 661
70 369
17 587
52 783
3 828

Skutočnosť
k 31.12.2015
105 221
105 221
31 024
19 363
11 661
70 369
17 587
52 783
3 828

% plnenia
S/UR
100.00
100, 00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100, 00

Graf č. 7: Štruktúra vlastných príjmov
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b) Mimorozpočtové príjmy
Okrem rozpočtových vlastných príjmov knižnica v priebehu sledovaného obdobia hospodárila aj s mimorozpočtovými
prostriedkami, ktoré sa jej podarilo získať na podporu jej krátkodobých činností. Ako dary a granty získala finančné prostriedky
v celkovej výške 600 eur, čo je o 6 202 eur menej ako v roku 2014. Ich použitie je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Tab. č. 43: Mimorozpočtové príjmy (prehľad najvýznamnejších darcov)
Výška
Poskytovateľ daru, grantu
poskytnutých
Účel použitia
prostriedkov
Mesto Banská Bystrica
300 Dotácia na tlač Zborníka literárneho klubu LITERA 2
Mesto Banská Bystrica
300 Akvizícia knižničného fondu
c) Prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ
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V rozpočtovom roku 2015 knižnica nebola prijímateľom prostriedkov z rozpočtu EÚ.
3.2.4 Hodnotenie hospodárskeho výsledku
Knižnica v hodnotenom období dosiahla náklady vo výške 1 165 546 eur a výnosy vo výške 1 173 526 eur. Rozdiel medzi
nákladmi a výnosmi predstavuje zisk knižnice vo výške 7 980 eur.
Tab. č. 44: Výsledky hospodárenia -- porovnanie za roky 2014 a 2015
Ukazovateľ
2014
Náklady
1 255 312
Výnosy
1 267 028
Hospodársky výsledok
11 716

2015

Index (2015/2014)
1 165 546
1 173 526
7 980

0,93
0,93
0,68

Graf č. 8: Vývoj výsledku hospodárenia
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3.2.5 Prioritné projekty a ich plnenie
Zmenou záväzných ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2015 – rozpočtovými opatreniami č. 1 a 2 bol upravený schválený
rozpočet o účelové prostriedky, ktoré boli určené na prvok 08T – prioritné projekty o sumu 71 000 eur na nasledovné prvky:
Tab. č. 45: Finančné prostriedky určené na realizáciu prvkov
Ukazovateľ

Položka EK

Prvok 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít RO a PO“
Prvok 08T 0104 „Podpora zahraničných aktivít“
Prvok 08T 0106 „Projekt akvizície zbierkových predmetov
a knižničných fondov
a) bežné výdavky

630,710
630

31 000
10 000

630

30 000
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Celkom

(eur)
Rozpočtové opatrenia
RO č. 1
RO č. 2
21 000
10 000
10 000
30 000
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V rámci prvku 08T 0103 bol štátny rozpočet upravený o nasledovné prioritné projekty:
Tab. č. 46: Prvok 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít RO a PO“
„Ochrana knižničného fondu“
Názov
Celkom
610
620
Schválený rozpočet
0
Upravený rozpočet
20 000
Skutočnosť
20 000

(eur)
630

640

710

0
20 000
20 000

Cieľom projektu je zefektívnenie výpožičného procesu, procesu revízií knižničného fondu pomocou čipov a zabezpečenie
ochrany knižničného fondu. Účelové finančné prostriedky boli prednostne použité na obstaranie RFID čipov a úhradu výdavkov
súvisiacich s opravou poškodených kníh, väzbou kníh a časopisov a nákupom materiálu, ktorý slúži na ochranu kníh a časopisov.
Tab. č. 47:

Prvok 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít RO a PO“
„Stopy Ľudovít Štúra v meste pod Urpínom“
Názov
Celkom
610
620
630
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
1 000
1 000
Skutočnosť
1 000
1 000

640

(eur)
710

Cieľom uvedeného projektu bola popularizácia pôsobenia významného dejateľa Ľ. Štúra v meste Banská Bystrica. Projekt sa
stretol s veľkým záujmom a pozitívnym ohlasom návštevníkov.

Tab. č. 48: Prvok 08T 0106 „Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
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„Akvizícia knižničného fondu“
Názov
Celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
30 000
Skutočnosť
30 000

( eur )
610

620

630

640

710

30000
30 000

Medzi základné úlohy knižnice patrí predovšetkým poskytovanie kvalitných a efektívnych knižnično-informačných služieb.
Plnenie týchto úloh je do značnej miery podmienené systematickým doplňovaním knižničného fondu odbornou domácou a zahraničnou
produkciou v univerzálnom vedno-odborovom zameraní, v tlačenej a v súčasnosti čoraz viac využívanej elektronickej forme. Cieľom
tohto projektu bolo predovšetkým sprístupnenie elektronických databáz pre používateľov knižnice ale taktiež doplnenie knižničného
fondu, odborných periodík, hudobnín a máp.
b) kapitálové výdavky
Tab. č. 49:

Prvok 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít RO a PO“
„ŠVK – vybavenie skladových priestorov“
Názov
Celkom
610
620
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
10 000
Skutočnosť
10 000

630

(eur)
640

710
10 000
10 000

Štátna vedecká knižnica ako konzervačná knižnica Slovenskej republiky je povinná získavať a uchovávať povinné výtlačky
periodík a neperiodických publikácii. Realizáciou projektu sa podarilo zvýšiť dnes nepostačujúcu kapacitu v skladových priestoroch
a zároveň inštaláciou moderných kompaktných regálov zabezpečiť vyššiu ochranu knižničného fondu.

3.2 VÝDAVKY ORGANIZÁCIE
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(HODNOTENIE ČERPANIA, KOMENTÁR K ODCHÝLKAM)
Objem výdavkov v členení na bežné a kapitálové bol v rozpočtovom roku vo výške 1 105 545 eur. Zdroje krytia výdavkov
udáva nasledovná tabuľka:
Tab. č. 50: Prehľad výdavkov podľa zdrojov krytia
Pol
610
620
630
640
700
Spolu
%

Názov
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Kapitálové výdavky

111 08S
kontrakt

111 08T
prioritné
projekty

541 144
194 025
189 996
14 819
939 984
85,03

177
60 823
10 000
71 000
6,42

46 08S
vlastné
zdroje

(eur)
71 08S
dary a
granty

Spolu

11 619

552 763

2 886
68 736
33
10 687
93 961
8,50

197 088
320 155
14 852
20 687
1 105 545
100,00

600

600
0,05

V základnom prvku knižne (08S), v ktorom sa uskutočňujú kontrahované činnosti sú výdavky knižnice kryté jednak dotáciou
zo štátneho rozpočtu vo výške 85,03 %, vlastnými príjmami vo výške 8,50 % a z grantov vo výške 0,05 % .
V prvku, v ktorom sa uskutočňujú prioritné projekty výdavky predstavovali 6,42 %.

Tab. č. 51: Rekapitulácia výdavkov organizácie podľa prvkov
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(vrátane vlastných zdrojov, mimorozpočtových prostriedkov a čerpania prostriedkov minulých rokov
Kategória
Prvok/Rozpočet
Celkom
610
620
630
640
Prvok 08S* spolu, z toho:
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet

997 450
1 045 205
1 034 545

532 070
552 763

- čerpanie rozpočtu
552 763
Prvok 08T** spolu, z toho:
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
71 000
- čerpanie rozpočtu
71 000
Celkom
- schválený rozpočet
997 450
532 070
- upravený rozpočet
1 116 205
552 763
- čerpanie rozpočtu
1 105 545
552 763
* 08S – prvok „Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt“
** 08T – prvok „Tvorba a implementácia politík“

190 160
196 610
196 610

269 274
269 886
259 333

177
177

60 823
60 823

190 160
197 088
197 088

269 274
330 708
320 155

(eur)
710

5 946
14 959

10 687

14 852

10 687

10 000
10 000
5 946
14 959
14 852

20 687
20 687

3.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
Tab. č. 52: Prvok 08S 0105 – Knižnice a knižničná činnosť (111 - kontrakt)
Názov
Celkom
610
620
Schválený rozpočet
935 900
504 892
179 947
Upravený rozpočet
938 034
520 392
194 757
Skutočnosť
938 034
520 392
194 757
Tab. č. 53: Prvok 08S 0105 – Knižnice a knižničná činnosť (46 - vlastné zdroje)
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630
232 400
213 568
213 568

640
18 661
9 317
9 317

(eur)
710

(eur)
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Názov
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom
89 627
105 221
93 961

610
12 870
11 619
11 619

Tab. č. 54: Prvok 08T – Tvorba a implementácia politík
Prvky
Celkom
610
Prvok 08T 0103 „Podpora kultúrnych
31 000
aktivít RO a PO“
Prvok 08T 0104 „Podpora zahraničných
10 000
aktívít“
Prvok 08T 0106 „Projekt akvizície
30 000
knižničných fondov

620

630
72 170
79 889
68 736

4 487
2 886
2 886

620

630

640
140
33

640

21 000

10 687
10 687
(eur)
710
10 000

9 823

177

Tab. č. 55: Iné zdroje (71) – mimorozpočtové prostriedky
Názov
Celkom
610
620
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť
600

710

30 000

630

640

(eur)
710

600

Graf č. 9: Štruktúra zdrojov
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a) Bežné výdavky knižnice
Vyhodnotenie výdavkov rozpočtu zo zdroja 111
V rozpočtovom roku 2015 knižnica na základe uzatvoreného kontraktu, upravenom rozpočtovými opatreniami hospodárila
s finančnými prostriedkami vo výške 939 984 eur. Tieto finančné prostriedky boli určené na prevádzku knižnice ako bežný transfer
predovšetkým na výplatu miezd, poistného, na nákup energií , materiálov a na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky knižnice.

Tab. č. 56: Čerpanie bežného transferu od zriaďovateľa v základnom prvku (08S)
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Pol.
610

620
630
631
632
633
634
636
637
642

Názov
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania
Bežné výdavky a transfery bez 610
spolu, z toho:
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby, z toho:
Cestovné výdavky
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Nájomné za nájom
Ostatné tovary a služby
Bežné transfery
Celkom

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

% čerpania
(z UR)

519 100

541 144

541 144

100

388 723

398 840

398 840

100

185 673
197 104
4 913
60 770
63 466
55
10 000
57 900
5 946
907 823

194 024
189 996
4 993
64 332
50 633

194 024
189 996
4 993
64 332
50 633

10 492
59 546
14 819
939 984

10 492
59 546
14 819
939 984

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Rozpočet bežných výdavkov v celkovej výške 907 823 eur bol v priebehu rozpočtového roka upravený na 939 984 eur
a vyčerpaný bol v plnej výške, t.j. na 100 %.
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v čiastke 519 100 eur boli upravené na 541 144 eur. Úprava
bola realizovaná rozpočtovým opatrením č. 3. Dôvodom vykonania rozpočtového opatrenia bola nepostačujúca výška objemu
finančných prostriedkov na mzdy a platy súvisiacich s nariadením vlády, ktorým boli zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujem a tieto neboli zriaďovateľom premietnuté do výšky záväzného ukazovateľa na kategóriu 610.
Upravený rozpočet bol vyčerpaný na 100 %. Priemerná mzda zamestnanca knižnice predstavuje za rok 2015 dosiahla výška 678,40
eur. Oproti roku 2014 je vyššia o 28,4 eur. Zvýšenie priemernej mzdy zamestnancov knižnice súvisí so zákonným zvýšením stupníc
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platových taríf, zvýšením platových stupňov zamestnancov v závislosti od odpracovaných rokov a mimoriadne odmeny, ktoré
knižnice vyplatila svojim zamestnancom z vlastných prostriedkov.
Vývoj miezd za posledné roky, charakterizovaný ukazovateľom priemernej mzdy zamestnanca, dosahuje nasledovné hodnoty
Tab. č. 57: Vývoj priemerného mesačného platu zo zdroja 111
Rok
2011
Priemerná mzda
594,27
Index
1,03
Priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnancov
70,8

2012
618,74
1,04
68

2013
583,67
0,93
72,52

2014
609,40
1,05
71,3

2015
664,14
1,08
67,9

620 - Poistné a príspevok do poisťovní v sume 194 024 eur bolo použité v zákonom stanovenej výške. Vyššie čerpanie oproti
schválenému rozpočtu súvisí s upravenou výškou finančných prostriedkov na platy zamestnancov.
Tab. č. 58: 630 - Tovary a služby
Ukazovateľ
630
631
632
633
634
636
637
630

Tovary a služby, z toho:
Cestovné výdavky
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Nájomné za nájom
Ostatné tovary a služby
Tovary a služby, z toho:

(eur)
Schválený
rozpočet
197 104
4 913
60 770
63 466
55
10 000
57 900
197 104
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Upravený
rozpočet
189 996
4 993
64 332
50 633
10 492
59 546
189 996

Skutočnosť
189 996
4 993
64 332
50 633
10 492
59 546
189 996

% čerpania
100
100
100
100
100
100
100
100
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631 - Cestovné výdavky v sume 4 993 eur boli vyplatené ako cestovné náhrady zamestnancom knižnice vyplývajúce z realizovaných
tuzemských a zahraničných pracovných ciest. V rozpočtovom roku 2015 bolo zrealizovaných 225 z toho :
- tuzemských pracovných ciest 193,
- zahraničných pracovných ciest 32.
Na pracovné cesty boli použité dopravné prostriedky verejnej hromadnej dopravy a po zhodnotení efektívnosti sa použili aj služobné
motorové vozidlá.
632 - Energie, voda a komunikácie v sume 64 332 eur, je položkou, ktorá významne ovplyvnila čerpanie rozpočtu v kategórii
bežných výdavkov na tovary a služby. Podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie finančných prostriedkov
nasledovné:
 632001 – energie a plyn
57 899 eur,
 632002 – Vodné a stočné
3 954 eur,
 632004 – Komunikačná infraštruktúra
2 479 eur,
633 – Materiál v rámci celej položky bolo čerpanie bežného transferu vo výške 50 633 eur. Prostriedky sa čerpali hlavne na
zabezpečenie bežnej prevádzky knižnice:
 633001 – Interiérové vybavenie
537 eur,
 633002 – Výpočtová technika
444 eur,
 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
967 eur,
 633006 – Všeobecný materiál
654 eur,
 633009 – Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
40 949 eur,
Podpoložka predstavuje výdavky na nákup knižničného a hudobného fondu. Tvorí finančne najvýznamnejšiu
položku
– 633016 – Reprezentačné bolo použité pri významných podujatia a zahraničných návštevách.
332 eur,
 633018 – Licencie, uvedená čiastka bola použitá na licenciu, ktorá zabezpečuje prístupové práva knižnice
k službe Publik Library Complet.
6 748 eur.
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636 Nájomné za nájom vo výške
predstavuje čiastku za nájom skladových priestorov, v ktorých knižnica uskladňuje knižničný fond.

10 492 eur

673 Služby – položka služieb zahŕňa širokú paletu výdavkov počnúc školeniami, konferenciami, propagáciou a reklamou, inzerciou,
revíziami, tlačiarenskými službami, právnymi službami, končiac odmenami na základe dohôd o vykonaní práce mimo
pracovného pomer, daňou z nehnuteľností a DPH. Na uvedené služby knižnica vynaložila z prostriedkov štátneho rozpočtu
čiastku v celkovom objeme 59 546 eur, z čoho bolo použité na podpoložku:
- 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie
651 eur,
- 637003 – Propagácia, reklama a inzercia
525 eur,
- 637004 – Všeobecné služby
7 286 eur,
uvedené prostriedky boli použité na edičnú činnosti, tlač letákov, výrobu banerov, revíziu technických zariadení a iné služby
všeobecného charakteru.
- 637005 – Špeciálne služby, ktoré zastrešujú predovšetkým výdavky na právne služby a ochranu objektov. Celkové výdavky
na tieto služby boli vo výške
4 259 eur,
- 637012 – Poplatky a odvody
5 eur,
- 637014 – Stravovanie – zákonný príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v celkovej výške 31 823 eur,
- 637016 – Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov tvorí výdavok
8 217 eur,
- 637027– Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
5 332 eur,
- 637035 – Dane predstavujú výdavky na DPH z dodania tovarov a služieb v rámci EÚ
490 eur.

640 Bežné transfery – pôvodný rozpočet na rok 2015 v objeme 5 946 eur bol upravený na 14 849 eur presunom z kategórie 630.
Čerpaný bol vo výške 100 %. Úprava schváleného rozpočtu bola ovplyvnená predovšetkým z uplatnenia odchodného pre
zamestnancov pri prvom odchode do dôchodku.
Podľa ekonomickej klasifikácie sa čerpali výdavky nasledovne:
- 642006 – Transfer na členské príspevky vo výške 271 eur, bol poskytnutý nasledovným organizáciám
- Slovenská národná skupina IAML
17 eur,
- Zväz múzeí na Slovensku
54 eur,
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- Slovenská asociácia knižníc
- Spolok slovenských knihovníkov
- 642012 – Na odstupné, vyplatené zamestnancom v zmysle príslušných zákonov
- 642013 – Na odchodné, vyplatené zamestnancom pri prvom skončení pracovného pomeru
po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok vo výške
- 642015 – Na nemocenské dávky bola poskytnutá náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
vo výške
- 649003 – Transfer na členské príspevky medzinárodným organizáciám

100 eur,
100 eur,
1 152 eur,
4 328 eur,
8 992 eur,
76 eur.

Vyhodnotenie bežných výdavkov rozpočtu zo zdroja 46
Tab. č. 59: Čerpanie bežných výdavkov
Pol.
610

620
630
631
632
633
634
635
636
637
642

(eur)
Schválený
rozpočet

Názov
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
Bežné výdavky a transfery bez 610 spolu, z toho:
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby, z toho:
Cestovné výdavky
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Nájomné za nájom
Ostatné tovary a služby
Bežné transfery
Celkom
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Upravený
rozpočet

Skutočnosť

% čerpania
(z UR)

12 970

11 619

11 619

100

76 657
4 487
72 170
4 800
12 010
16 724
6 021
12 028
565
20 022

82 915
2 886
79 889
2 209
11 428
25 016
5 224
4 011

71 655
2 886
68 736
2 209
11 428
24 037
5 166
1 851

86,64
100
86,04
100
100
96,09
98,89
0,46

32 001
140
94 534

24 045
33
83 274

75,13
23,57
88,09

89 627
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Schválený rozpočet bežných príjmov knižnice, ktorý bol stanovený vo výške 89 627 eur bol v roku 2015 prekročený o 15 594
eur. Výdavky, zdrojom krytia ktorých sú vlastné príjmy, boli v skutočnosti vyčerpané vo výške 83 274 eur.
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli oproti pôvodnému schválenému rozpočtu čerpané v nižšej
čiastke - 11 619 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 89,68 %. Finančné prostriedky boli použité na mimoriadne odmeny
zamestnancov knižnice.
Priznanie mimoriadnych odmien zamestnancom má vplyv na zvýšenie priemernej mzdy. Priemerná mzda vyplatená
z vlastných prostriedkov knižnice je nasledovná:
Tab. č. 60: Vývoj priemernej mesačnej mzdy zo zdroja 46
Rok
2011
Priemerná mzda
28,02
Index
0,78
Prepočítaný fyzický stav zamestnancov
70,8

2012
15,29
0,54
68

2013
22,57
1,47
72,52

2014
40,69
1,8
71,3

2015
14,26
0,35
67,9

620 - Poistné a príspevok do poisťovní súvisí s čerpaním finančných prostriedkov na odmeny zamestnancov. Z dôvodu zvýšenia
kategórie 610 sa zvýšilo aj čerpanie finančných prostriedkov na poistné. Celkový objem výdavkov je 2 886 eur.
630 - Tovary a služby
Schválený rozpočet vo výške 72 170 eur sa úpravách zvýšil na sumu 79 889 eur. Finančné prostriedky boli použité
predovšetkým na bežnú prevádzku knižnice. Skutočné čerpanie bolo v objeme 68 736 eur, čo je v percentuálnom vyjadrení oproti
upravenému rozpočtu 86 04 %. Prehľad o rozpočte bežných výdavkoch a jeho úpravách je uvedený v nasledujúcej tabuľke :
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Tab. č. 61: 630 - Tovary a služby
Ukazovateľ
630
631
632
633
634
635
636
637

Tovary a služby, z toho:
Cestovné výdavky
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Nájomné za nájom
Ostatné tovary a služby

(eur)
Schválený
rozpočet
72 170
4 800
12 010
16 724
6 021
12 028
565
20 022

Upravený
rozpočet
79 889
2 209
11 428
25 016
5 224
4 011
32 001

Skutočnosť

% čerpania

68 736
2 209
11 428
24 037
5 166
1 851

86,04
100
100
96,09
98,89
0,46

24 045

75,13

631 - Cestovné výdavky v sume 2 209 eur boli vyplatené ako cestovné náhrady zamestnancom knižnice vyplývajúce z realizovaných
Tuzemských a zahraničných pracovných ciest.
632 - Energie, voda a komunikácie v sume 11 428 eur, je položkou, ktorá významne ovplyvnila čerpanie rozpočtu v kategórii
bežných výdavkov na tovary a služby. Vlastné zdroje boli použité na výdavky, ktoré neboli pokryté zdrojom 111 a na úhradu spotreby
energie v priestoroch, ktoré slúžia na prenájom.
 632001 – energie a plyn
3 033 eur,
 632002 – Vodné a stočné
290 eur,
 632003 – Poštové a telekomunikačné služby
8 105 eur,
633 – Materiál v rámci celej položky bolo čerpanie vlastných príjmov vo výške 24 037 eur. Prostriedky sa čerpali predovšetkým
na zabezpečenie bežnej prevádzky knižnice. Z prostriedkov sa financovali hlavne nasledujúce podpoložky:
 633001 – Interiérové vybavenie
3 107 eur
 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia
531 eur
 633006 - Všeobecný materiál
14 349 eur
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Objemovo významná podpoložka zahŕňa hlavne výdavky na kancelársky, hygienický a čistiaci materiál, spotrebný materiál
určený na prevádzku a údržbu zariadení a budov.
 633009 – Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
3 746 eur
Podpoložka predstavuje výdavky na nákup knižničného a hudobného fondu. .
 633016 – Reprezentačné
Prostriedky boli použité pri významných podujatia a zahraničných návštevách
362 eur
 633018 – Licencie
1 722 eur
Uvedená čiastka bola použitá ako čiastočná úhrada licencie, ktorá zabezpečuje prístupové práva knižnice
k službe Publik Library Complet
635 Rutinná a štandardná údržba
Celková výška výdavkov v roku 2015 bola 1 851 eur. Prostriedky boli použité na opravu strojov a prístrojov, budov
a motorových vozidiel.
673 Služby – vlastné zdroje použité na služby dosiahli výšku 24 045 eur a boli určené predovšetkým na úhradu nasledovných služieb:
- 637001 – Školenia, kurzy, semináre, konferencie
1 004 eur
- 637003 – Propagácia, reklama a inzercia
980 eur
- 637004 – Všeobecné služby
5 063 eur
uvedené prostriedky boli použité na edičnú činnosti, tlač letákov, výrobu banerov, revíziu technických zariadení a iné služby
všeobecného charakteru.
- 637005 – Špeciálne služby
519 eur
- 637012 – Poplatky a odvody
871 eur
- 637035 – Dane
15 191 eur
Predstavujú objemovo najvýznamnejšiu položku a sú v nej zahrnuté predovšetkým dane z nehnuteľností a daň z príjmov.
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Graf č. 10: Štruktúra výdavky knižnice krytých z vlastných zdrojov

b) Kapitálové výdavky
V priebehu roka 2015 knižnica získala finančné zdroje na investičné aktivity v prvkoch, ktorými sa uskutočňujú prioritné
projekty vo výške 10 000 eur. Prostriedky boli určené na nasledovné projekty:
Tab. č. 62: Prvok 08T – Tvorba a implementácia politík
Prvky
Celkom
610
620
630
640
Prvok 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít RO
0
0
10 000
a PO“ – „Vybavenie skladových priestorov“
Finančné prostriedky boli poskytnutie na základe rozpočtového opatrenia č. 2 a boli v plnej výške použité.
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Okrem prostriedkov v rámci prioritných projektov knižnica použila na nákup dlhodobého hmotného majetku aj vlastné zdroje
vo výške 14 687 eur. Tieto boli určené akvizíciu zbierkových predmetov a na zabezpečenie klimatizačnej jednotky pre serverovňu
knižnice.
Tab. č. 63: Prehľad kapitálových výdavkov v základnom prvku a v prvkoch,
ktorým sa uskutočňujú prioritné projekty
Prvky
Celkom
610
620
Prvok 08T 103
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
10 000
- skutočnosť
10 000
Základný prvok 08S 105
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet
10 687
- skutočnosť
10 687

630

640

(eur)
710

10 000
10 000

10 687
10 687

3.3.2 Vyhodnotenie výdavkov hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim
Knižnica v roku 2015 nebola prijímateľom prostriedkov z Európskej únie.
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3.3.3 Vyhodnotenie použitia mimorozpočtových prostriedkov (dary, granty)
Knižnica získala na krytie svojich kontrahovaných činností aj mimorozpočtové prostriedky vo výške 600 eur. Ich použitie
bolo v súlade so zmluvami, v ktorých boli vyčlenené tieto účelové prostriedky nasledovne:
Tab. č. 64: Výdavky z mimorozpočtových zdrojov 71
Poskytovateľ daru, grantu
Mesto Banská Bystrica – akvizícia kniž. fondu
Mesto Banská Bystrica – tlač zborníka LITERA
Celkom

(v eurách)
Celkom
300
300
600

Kategória
610

620

630

0

0

0

0

640
300
300
600

710
0

0

0

0

3.3.4 Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zahraničné aktivity
Knižnica v roku 2015 získala v rámci prioritného projektu prvku 08T 0104 Podpora zahraničných aktivít v zahraničí finančné
prostriedky na projekt Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ vo výške 10 000 eur. Tieto prostriedky boli použité na
organizáciu podujatia a reprezentáciu Slovenskej republiky v oblasti kultúry v zahraničí.
Okrem uvedeného podujatia knižnica použila finančné prostriedky aj na zahraničné pracovné cesty, ktorých účelom bolo
predovšetkým výmena skúseností s partnerskými knižnicami v zahraničí, prezentácia výstav a propagácia slovenskej ľudovej hudby
a rozvíjanie vzájomných vzťahov so zahraničím.
Celkové výdavky na zahraničné pracovné cesty boli vynaložené v objeme 5 485 eur, z toho zo štátneho rozpočtu 3 872 eur
a z vlastných zdrojov vo výške 1 613 eur.
3.4 Finančné operácie
Príjmové a výdavkové finančné operácie knižnica v roku 2015 nerealizovala.
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4. HODNOTENIE FONDOV ORGANIZÁCIE
4.1 Rezervný fond
Tab. č. 65: Rezervný fond
Stav
Tvorba
Použitie
k 1.1.2014
Rezervný fond
36 916
11 716
Rezervný fond bol upravený o hospodársky výsledok z roku 2014

(v eur)
Stav
k 31. 12.2015
48 632

4.2. Sociálny fond
Tab. č. 66: Sociálny fond
Sociálny fond
Tvorba sociálneho fondu
Splátky soc. Výpomoci
Príspevok na stravovanie.
Sociálna výpomoc
Kultúrne podujatie, darčekové poukážky
Spolu

Stav
k 1.1.2014
3 457

Tvorba

(eur)
Stav
k 31.12.2015

Použitie

9 669
1 020

3 457

10 689

8 484
630
1 207
10 321

3 825

Prostriedky sociálneho fondu za sledované obdobie boli použité v prevažnej miere na príspevok na stravovanie zamestnancov,
ako príspevok na darčekové poukážky pre zamestnancov a návratné finančné sociálne výpomoci.
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5. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
V rozpočtovom roku 2015 knižnica podnikateľskú činnosť nevykonávala.

6. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE
Tab. č. 67:

Prehľad majetku a záväzkov k 31.12.2015
(eur)
Ukazovateľ

Dlhodobý majetok

Skutočnosť
31.12.2014

Skutočnosť
31.12.2015

4 482 231

4 433 924

711 576

711 576

2 000

2 000

3 700 304

3 664 448

- samostatné hnuteľné veci a súbory

42 030

37 835

- dopravné prostriedky

26 321

18 065

Obežný majetok

80 402

95 303

- materiál

9 912

14 025

- krátkodobé pohľadávky

4 145

4 873

- finančné účty

67 343

76 405

Časové rozlíšenie

16 310

19 862

Index rastu 2015/2014
0,99

z toho:
- pozemky
- umelecké diela a zbierky
- stavby

1,18

z toho:
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Ukazovateľ

Skutočnosť
31.12.2014

Skutočnosť
31.12.2015

Index rastu 2015/2014

Majetok spolu

4 578 943

4 549 089

0,99

Vlastné imanie

58 298

66 290

1,14

- zákonný rezervný fond

36 916

48 632

- výsledok hospodárenia

21 382

17 658

4 516 176

4 481 549

19 090

22 493

4 428 905

4 395 264

3 457

3 825

64 724

59 967

4 469

1 250

4 578 943

4 549 089

z toho:

Záväzky

0,99

z toho:
- rezervy
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
- záväzky dlhodobé
- záväzky krátkodobé
Časové rozlíšenie
Vlastné imanie a záväzky

0,99

Celková hodnota aktív knižnice k 31. 12. 2015 dosiahla 4 549 089 eur, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu o 1 % menej.
Najvyšší podiel pripadá na dlhodobý majetok – 4 453 786 eur, z toho na stavby 3 664 448 eur a na pozemky 711 576 eur.
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Tab. č. 68: Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2015
Pohľadávky

Celkom

(eur)
z toho:
po lehote splatnosti
dlhšej ako 1 rok

po lehote
splatnosti

Odberatelia
Iné pohľadávky

1 810
5 189

1 810
1 843

1 806
1 414

Daň z príjmov
Pohľadávky spolu

492
7 491

3 653

3 220

Záväzky
Krátkodobé záväzky
z toho: Dodávatelia
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia
Iné záväzky
Ostatné priame dane
Daň z pridanej hodnoty
Dlhodobé záväzky
z toho: Záväzky zo SF
Iné záväzky
Záväzky spolu

Celkom

po lehote
splatnosti

z toho:
po lehote splatnosti
dlhšej ako 1 rok

59 967
0
32 055
1 440
21 338
1 295
3 757
82
3 825
3 825
0
63 792

V priloženej tabuľke sú vykázané pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako l rok. Pohľadávka vo výške 2 451,53 eur z roku
2001 evidovaná na odberateľa Milan Janovec-RTV Pod Zámkom 29, 976 13 Slovenská Ľupča za prenájom nebytových priestorov
v objekte ŠVK Námestie Š. Moysesa 16, Banská Bystrica. Dňa 23.02.2011 bolo zriadené záložné právo na LV č.988 zapísaný
v Správe katastra Banská Bystrica, katastrálneho územia Staré Hory, ktoré si povinný na adrese uvedenej v exekučnom titule do
dnešného dňa neprebral. Dňa 6.9.2011 Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava oznámila, že na základe príkazu na začatie exekúcie
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zrážkami z dôchodku povinného, ktorým je Janovec Milan, bude vykonávať zrážky z dôchodku po úhrade pohľadávok so skorším
poradím. Zostatok pohľadávky k 31.12.2015 je vo výške 1805,68.
K pohľadávkam, u ktorých je riziko, že ich knižnica nevymôže, vytvára opravné položky.
Záväzky knižnice predstavujú predovšetkým krátkodobé záväzky zo zostatkovou dobou platnosti do jedného roka. Ako
dlhodobý záväzok knižnica vykazuje záväzky zo sociálneho fondu.
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7. ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI
7.1. Organizačná štruktúra
Odborná činnosť knižnice spolu so špecializovaným organizačným útvarom Literárne a hudobné múzeum je zabezpečovaná
v zmysle organizačnej štruktúry a organizačného poriadku. Organizačný poriadok knižnice podrobne definuje pracovnú náplň
jednotlivých organizačných útvarov, právomoci, povinnosti a zodpovednosti ich zamestnancov. Organizačná štruktúra, ktorá
vyjadruje vnútorné usporiadanie knižnice, funkčné prepojenie jednotlivých útvarov, systém vnútornej komunikácie, je nasledovná
(počty zamestnancov sú uvedené vo fyzických osobách k 31.12.2015)
1. odbor riaditeľa (3,5 zamestnanca),
2. ekonomicko-správny odbor, ktorý riadi 3 oddelenia:
- ekonomické oddelenie (4 zamestnanci)
- oddelenie prevádzky knižnice a správy budov (12,5 zamestnanca)
- oddelenie informatiky a reprografie (2 zamestnanci),
3. odbor knižničných fondov, ktorý riadi 2 oddelenia:
- oddelenie doplňovania a spracovania fondov ( 12 zamestnancov)
- oddelenie správy fondov (7 zamestnancov),
4. odbor služieb, ktorý riadi 3 oddelenia
- oddelenie absenčných služieb (7 zamestnancov)
- oddelenie prezenčných služieb (8 zamestnancov)
- oddelenie bibliografie (6 zamestnancov),
5. Literárne a hudobné múzeum (10 zamestnancov)
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Tab. č. 69:

Počty pracovníkov v organizačných útvaroch
Počty pracovníkov v organizačných útvaroch k 31.12.2015

Riaditeľ
Odbor riaditeľa
Odbor ekonomicko-správny
Odbor knižničných fondov
Odbor služieb
Literárne a hudobné múzeum

1
2,5
18,5
19
21
10
Graf č. 11: Počet zamestnancov v organizačných útvaroch knižnice
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7.2.

Personálne otázky

V rámci rozpisu záväzných limitov na rok 2015 bol knižnici stanovený orientačný počet zamestnancov v počte 79. Tento limit
bol v priebehu rozpočtového roka dodržaný. K 31. 12. 2015 bol fyzický stav zamestnancov 72. Z celkového počtu zamestnancov bolo
52 žien a 20 mužov.
Priemerný fyzický stav zamestnancov k 31.12.2015 bol 69,8 a priemerný evidenčný stav bol 67,96. Priemerný vek
zamestnancov knižnice bol 46 rokov.
Voľné pracovné miesta boli obsadzované na základe výberových konaní v zmysle ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme s dôrazom na splnenie požiadaviek na bezúhonnosť, splnenie kvalifikačných predpokladov,
dosiahnutú odbornú prax a zdravotnú spôsobilosť. Do pracovného pomeru boli prijatý na dobu určitú 5 zamestnanci. Pracovný
pomer ukončilo 9 zamestnancov. Z toho do starobného dôchodku odišli 2 zamestnanci, 2 zamestnanci skončili pracovný pomer podľa
§ 71 Zákonníka práce na základe uplynutia dohodnutej doby pracovného pomeru na dobu určitú, 4 zamestnanci skončili pracovný
pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce. V skúšobnej dobe podľa § 72 Zákonníka práce bol ukončený 1 pracovný pomer.
V hodnotenom období knižnica zamestnávala 2 zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou, 8 poberateľov starobného
dôchodku a 3 zamestnancov na kratší pracovný úväzok. V mimo evidenčnom stave boli 2 zamestnankyne z dôvodu čerpania
rodičovskej a materskej dovolenky.
V roku 2015 bolo uzatvorených 28 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Dohodami knižnica riešila
výkon práce v rámci kultúrnych podujatí knižnice (umelecké výkony), tlmočenie pri zahraničných návštevách a jazykové korektúry
a recenzie publikácií vydávaných v rámci edičnej a vedeckovýskumnej činnosti.
Tab. č. 70: Kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2015
Vzdelanie
Celkom
Z toho ženy
VŠ III. stupeň
5
4
VŠ II. stupeň
38
25
VŠ I. stupeň
2
1
ÚSO
20
16
SO
5
4
Z
2
2
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Vek
do 30 rokov
31– 40 rokov
41 – 50 rokov
51 – 59 rokov
60 a viac rokov
Spolu
Vekový priemer

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2015
Celkom
8
17
13
24
10
72
45,90

Z toho ženy
7
10
9
19
7
52
46,10

7.3. Odmeňovanie zamestnancov
Systém odmeňovania zamestnancov knižnice upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme. Podľa pracovného zaradenia sa zamestnanci knižnice odmeňujú:
a) podľa prílohy č. 3 k citovanému zákonu sú odmeňované pracoviská zabezpečujúcu ekonomickú a technickú agendu,
personálnu a sociálnu agendu a remeselné činnosti,
b) podľa prílohy č. 4 k zákonu (osobitná stupnica) knižnica odmeňuje odborných pracovníkov knižnice a múzea.
Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2015 bol stanovený záväzným ukazovateľom vo výške 519 100 eur a rozpočtovým
opatrením upravený na 541 144. Vyčerpaný bol v plnej výške . Na odmeňovanie zamestnancov použila knižnica aj vlastné zdroje,
ktoré boli určené na vyplatenie mimoriadnych odmien vo výške 11 619 eur. Vývoj priemernej mesačnej mzdy od roku 2011 je
uvedený v nasledovnej tabuľke.
Tab. č. 71: Priemerná mesačná mzda v rokoch 2011 – 2015
Rok
2011
2012
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov
70,8
68
Priemerná mesačná mzda
622,30
634,03
toho priemerná mzda
- zo zdroja 111
594,27
618,74
- zo zdroja 46
28,03
15,29
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2013
72,52
606,24

2014
71,3
650,09

2015
67,9
678,40

583,67
22,57

609,40
40,69

664,14
14,26
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Ako z uvedeného prehľadu vyplýva k najvýraznejšiemu poklesu priemernej mzdy došlo v roku 2013. V roku 2015 priemerná
mesačná mzda vzrástla oproti roku 2014 o 4,4 %. Tento nárast spôsobilo jednak zákonné zvýšenie stupníc platových taríf, ale aj
použitie vlastných prostriedkov na vyplatenie mimoriadnych odmien zamestnancov a v neposlednej miere aj zníženie priemerného
prepočítaného stavu zamestnancov v roku 2015.
7.4. Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov
S cieľom zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov knižnica zabezpečovala v priebehu rozpočtového roka 2015 pravidelné
vzdelávanie zamestnancov. Vzdelávacie aktivity zabezpečovala jednak externou formou – účasťou na domácich a zahraničných
odborných vzdelávacích aktivitách – kurzoch, školeniach, odborných seminároch, vedeckých konferenciách a pracovných stážach
(viď tab. č. 74 a 75), ale aj internými školeniami v rámci plánu interných vzdelávaní, ktorý sa každoročne aktualizuje podľa
aktuálnych potrieb. Kurzy, školenia a semináre boli zamerané predovšetkým na všeobecne záväzné právne normy, resp. ich novely
a predpisy, ktorými sa riadia príslušné činnosti v knižnici, napr. na výpožičný proces a MVS, katalogizačné pravidlá, bibliografiu,
marketing múzeí a pod.
Pre zamestnancov odboru ekonomiky a správy to boli hlavne školenia zamerané na:
- novelu Zákonníka práce,
- zmeny v zákone o dani z príjmov zo závislej činnosti,
- účtovnú závierku subjektov verejnej správy,
- účtovanie v príspevkových organizáciách,
- problematiku účtovania a účtovnej závierky v rámci programového vybavenia Softip
- obchodovanie prostredníctvom elektronického kontraktačného systému v procese verejného obstarávania.
Oblasť starostlivosti o zamestnancov
V rámci sociálneho programu o zamestnancov knižnica vytvorila podmienky pre stravovanie zamestnancov vo vlastných
priestoroch konzumáciou vlastného jedla. Okrem toho majú zamestnanci možnosť stravovať sa aj mimo priestorov knižnice za stravné
kupóny, ktoré knižnica pre svojich zamestnancov zabezpečuje. Okrem zákonného príspevku, prispieva na stravný kupón aj
z prostriedkov sociálneho fondu. Celkový príspevok zo sociálneho fondu v roku 2015 predstavoval čiastku 8 484 eur.
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V rámci sociálnej starostlivosti knižnica v spolupráci s zástupcami zamestnancov vyčlenila zo sociálneho fondu finančnú
čiastku, z ktorej v prípade naliehavej potreby poskytuje zamestnancom návratné finančné výpomoci, ktoré boli poskytnuté vo výške
630 eur.
Ďalším ústretovým krokom je zavedenie pružného pracovného času vďaka ktorému si zamestnanci môžu upravovať svoj
pracovný čas podľa svojich potrieb, ale podľa zákonnom stanovených pravidiel, ktoré sú upravené v pracovnom poriadku knižnice.
Externé a interné vzdelávanie vlastných zamestnancov
V rámci externého vzdelávania vlastných zamestnancov bola zabezpečená účasť zamestnancov aj na zahraničných (13)
odborných a vzdelávacích podujatiach (tab. č. 72). V rámci interného vzdelávania vlastných zamestnancov sa uskutočnili 2 školenia a
1 workshop.
Tab. č. 72: Zahraničné pracovné cesty
Dátum

Podujatie

Organizátor

Videomost – konferencia Reálne
knižnice vo virtuálnom priestore:
úlohy, problémy, riešenia

Centrálna univerzálna
vedecká knižnica N.A.
Nekrasova v Moskve

26. – 27. 3. Rakúsko

Konferencia N.V.Gogoľ a európska
kultúra

Dom Gogoľa Moskva
a Ruské centrum vedy
a kultúry vo Viedni

14. – 17. 4. Ruská federácia

Vernisáž výstavy Ľudové hudobné
nástroje na Slovensku

20. – 24. 4. Poľsko

Výmenná stáž

Krajina

19. 3. Ruská federácia
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Slovenský inštitút
v Moskve
Vojvodská verejná
knižnica I. Smolki
v Opole

Účastník
Mgr. V. Uhríková,
PhDr. Oľga Doktorová
PhDr. Oľga Lauková, PhD.
PhDr. Blanka Snopková,
PhD.
PhDr. O. Doktorová,
PhDr. Blanka Snopková,
PhD.
P. Dědič
PhDr. O. Doktorová
Mgr. D. Rešovská,
Mgr. S.Šváčová, PhD.
Mgr. I. Šimig
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Patent information
and European Patent
Academy,
European Patent Office
Čínska akadémia
kultúry, maľby a
kaligrafie
v Pekingu
Študijná a vedecká
knižnica
v Hradci Králové

20. – 22. 4. Nemecko

PATLIB 2015
(konferencia, Mníchov)

23. – 30. 4. Čína

Stáž

18. – 22. 5. Česká republika

Výmenná stáž

25. – 27. 5. Česká republika

Inforum 2015 (21. ročník
konferencie o profesionálnych
informačných zdrojoch, Praha)

8. – 11. 6. Česká republika

Festival múzejných filmov

8. – 10. 9. Česká republika
11. – 13.10. Česká republika

28. 9. – 2. 10. Ruská federácia
1. – 4. 11. Česká republika

23. ročník konferencie
Knihovny současnosti
18. ročník Kolokvia českým ,
moravských a slovenských
bibliografov
Vernisáž výstavy Ľudové hudobné
nástroje na Slovensku
Školenie Educate InfoUSA
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Albertina icome Praha
Múzeum J.A.
Komenského
Uherský Brod
SDRUK, Univerzita
Palackého, Olomouc
SDRUK, Juhočeská
vedecká knižnica,
České Budejovice
Štátne centrálne
múzeum hudobnej
kultúry M.I.Glinky
v Moskve a Slovenský
inštitút v Moskve
Brno

Ing. Jela Teremová

PhDr. O. Lauková, PhD.
Mgr. I. Bičanovská
Mgr. K. Fiľová,
Ing. Jela Teremová
Mgr. K. Glejteková

Mgr. M. Durdiak, PhD.
Mgr. I. Guzmická,
Mgr. D. Chalupeková
PhDr. B. Snopková, PhD.,
Mgr. B. Skubachová

PhDr. O. Doktorová
Mgr. Z. Kopčanová
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Tab. č. 73: Účasť zamestnancov na domácich odborných a vzdelávacích podujatiach
Dátum

Účastník

Podujatie

14. 1. Zasadnutie Správnej rady SAK,
Krajská knižnica Žilina
Goetheho Institut Bratislava
19. 1.
– školenie
10. 2. Zasadnutie výboru Krajskej pobočky SSKK,
Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen
2. – 3. 3. Zasadnutie Správnej rady SAK
Valné zhromaždenie SAK,
SNK Martin
8. – 13. 3. Vzdelávací kurz
12. 3. Informačný seminár k europrojektom,
Úrad Vlády SR, Bratislava
17. 3. Deň knihovníkov BBSK
Krajská kižnica Ľ. Štúra, Zvolen
17. 3. Konferencia k EBSCO
Bratislava
24. 3. Valné zhromaždenie Zväzu múzeí Slovenska,
Bratislava
9. 4. Školenie informatikov,
MK SR, Bratislava
14. – 16. 4. Seminár Partnerskej knižnice Národnej rady SR
14. 4. INFOS – medzinárodné sympózium,
Stará Lesná
23. 4. Školenie administrátorov IS,
MK SR, Bratislava
28. 4. Svetový deň duševného vlastníctva,
ÚPV, Banská Bystrica
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PhDr. B. Snopková, PhD.
Mgr. K. Šmelková
Mgr. P. Majling
PhDr. B. Snopková, PhD.
Mgr. J. Vranová
Mgr. M. Majer
Mgr. B. Skubachová
PhDr. O. Doktorová
Mgr. Z. Kopčanová
Mgr. P. Majling
Mgr. D. Chalupeková
Mgr. S. Šváčová
Mgr. J. Debnár
RNDr. M. Kassa
Mgr. B. Skubachová
PhDr. B. Snopková, PhD.
Mgr. J. Debnár
Ing. Jela Teremová
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4. – 6. 5. Tréning Implementácia projektov financovaných z európskych
štrukturálnych a investičných fondov,
Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy, Slovenská Ľupča
14. 5. Konferencia Dobrovoľníci v knižniciach,
SNK Martin
14. 5. Zasadnutie Komisie pre služby,
SNK, Martin
29. 5. Zasadnutie pracovnej skupiny NIKIS, SNK, Martin
29. 5. Vedecký seminár Marčok,
Nemecká
3. – 4. 6. Národná komisia pre služby,
Bratislava
9. 6. Dni regionálnej bibliografie, SNK, Martin

7. - 9. 6.

5. kolokvium knižnično –informačných expertov krajín V4+,
Bratislavský hrad, Bratislava

10. 6. InfopartySuweco, Univerzitná knižnica, Bratislava
18. 6. Školenie ORES, MK SR, Bratislava
22. 6. Školenie –Centrum Memory, Bratislava
22. 6. Aktívna účasť v Klube spisovateľov
pri príležitosti vernisáže výstavy venovanej J. Kupalovi,
bieloruskému spisovateľovi, Bratislava
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PhDr. O. Doktorová
RNDr. M. Kassa
Mgr. V. Uhríková
Mgr. J. Vranová
Mgr. P. Majling
Mgr. J. Debnár
Mgr. J. Vranová
Mgr. S. Šváčová, PhD.
Mgr. P. Majling
Mgr. D. Chalupeková
Mgr. B. Skubachová
Mgr. J. Vranová
Mgr. T. Durdiaková
PhDr. O. Lauková, PhD.
PhDr. B. Snopková, PhD.
PhDr. O. Doktorová
RNDr. M. Kassa
Mgr. V. Uhríková
Mgr. Z. Kopčanová
Mgr. A. Kmeťová
Mgr. J. Debnár
Mgr. M. Durdiak, PhD.
Mgr. B. Skubachová
Mgr. S. Šváčová, PhD.
PhDr. B. Snopková, PhD.
Mgr. I. Šimig
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24. 6. Vystúpenie na vernisáži výstavy venovanej J. Kupalovi,
Piešťany
25. – 26. 6. Školenie SOFTIP
2. 7. Zasadnutie pracovnej skupiny NIKIS, SNK, Martin
20. 8. Zasadnutie odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti
ZMS, Bratislava
3. – 4. 9. Zasadnutie Správnej rady SAK
22. – 23. 9. Odborný seminár IAML,
Levoča
23. – 24. 9. Školenie VIRTUA,
SNK Martin
28. – 29. 9. Dejiny knižnej kultúry, vedecká konferencia,
Prešov
28. – 30. 9. Vedecká konferencia Knižnice 2015,
Zasadnutie Správnej rady SAK, Liptovský Ján
29. – 30. 9. Vedecká konferencia Knižnice 2015,
Liptovský Ján
1. – 2. 10. Workshop Barcamp,
Univerzitná knižnica, Bratislava
6. 10. Seminár k ruskej kultúre,
Ruské centrum vedy a kultúry, Bratislava
7. 10. Seminár k ruskej kultúre,
Katolícka univerzita, Ružomberok
6. – 7. 10. Konferencia k 115. výročiu založenia Mestskej knižnice Elektronické a zvukové knihy v knižniciach, Bratislava
7. 10. Konferencia o e-knihách
Elektronické a zvukové knihy v knižniciach
27. 10. Konferencia Memory 2015,
Bratislava
3. 11. Akceptačné testy,
SNK, Martin
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5. 11. Workshop Využívanie výstupov digitalizácie v projektoch
OPIS PO2
6. 11. Aktívna účasť na konferencii učiteľov ruského jazyka,
špecialistov, rusistov, študujúcich ruský jazyk a literatúru:
K roku literatúry v Rusku. Poznávame Rusko cez jeho jazyk
a literatúru, Incheba Bratislava
6. 11. Knižný veľtrh Bibliotéka a Academia – jeseň 2015,
Bratislava
9. – 11. 11. Premeny katalogizačných pravidiel - od AACR2 k RDA –
seminár, SNK, Martin
12. 11. Školenie k novej verzii MDT,
SNK, Martin
9. – 11. 11. Seminár RDA,
SNK, Martin
11. 11. Valné zhromaždenie SANET,
Bratislava
12. – 13.11. Aktívne vystúpenie na konferencii K poetologickým a
axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000,
Prešov
18. – 19. 11. Zasadnutie Správnej rady SAK

Mgr. S. Šváčová, PhD.
PhDr. O. Doktorová
Mgr. V. Uhríková
Mgr. K. Glejteková
Mgr. J. Vranová
Mgr. T. Durdiaková,
Mgr. M. Töröková
Mgr. J. Vranová
Mgr. J. Debnár
Mgr. E. Urbanová, PhD.
PhDr. B. Snopková, PhD.
Mgr. I. Šimig
Mgr. S. Šváčová, PhD.

19. 11. Konferencia, Bratislava
2. 12. Porada riaditeľov múzeí,
Slovenské národné múzeum, Bratislava
9. 12. Zasadnutie koordinačnej rady,
SNK, Martin

PhDr. B. Snopková, PhD.
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Cyklus interného vzdelávania ŠVK v Banskej Bystrici
Tab. č. 74: Zoznam realizovaných školení v rámci interného vzdelávania v roku 2015
Dátum
13.2.2015

Podujatie
Elektronické informačné zdroje EBSCO7 (workshop)

13. 5. 2015

Školenie pracovníkov na označovanie dokumentov čipmi RFID
a čiarovými kódmi
Periodické školenie vodičov referentov

12. 6. 2015

Počet účastníkov
20
16
10

Okrem cyklu interných školení boli pre nových zamestnancov priebežne realizované:




inštruktáže pre zamestnancov knižnice k práci s registračnými pokladnicami
školenia BOZP a PO
školenie pre zamestnancov knižnice – lektorov sprevádzajúcich exkurzie po knižnici

Kvalifikáciu si zvyšovali:
 vysokoškolské štúdium III. stupeň: 1 zamestnanec

7

Prednášateľ: Ing. Mgr. Pavel Synek – EBSCO Information Services
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Účasť zamestnancov ŠVK v Banskej Bystrici
na činnosti odborných komisií, redakčných rád a na činnosti profesijných združení













Komisia pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica – PhDr. O. Lauková, PhD.
Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela – PhDr. O. Lauková, PhD.
Správna rada Slovenskej asociácie knižníc – PhDr. B. Snopková, PhD.
Knižničná rada Knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – PhDr. B. Snopková, PhD.
Redakčná rada vedeckého časopisu Bibliotekarz Lubełski, ktorý vydáva Wojewódzka Biblioteka Publiczna v Lublinie (Poľsko)
– PhDr. B. Snopková, PhD.
Dotačná komisia MK SR, podprogram 2.1 – Knižnice a knižničná činnosť – PhDr. B. Snopková, PhD.
Výbor Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc – Mgr. P. Majling
Národná komisia pre služby pri SNK v Martine – Mgr. P. Majling
Pracovná skupina pre výpožičky a MVS Virtua pri SNK – Mgr. P. Majling
Národná komisia pre katalogizáciu pri SNK – Mgr. J. Vranová
Komisia pre historické knižné fondy knihovníckej sekcie Spolku slovenských knihovníkov a knižníc – Mgr. M. Bôbová
Redakčná rada časopisu Stredné Slovensko – PhDr. S. Šváčová, PhD.
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8. CIELE ORGANIZÁCIE V ROKU 2015 A PREHĽAD ICH PLNENIA
V roku 2015 sa ŠVK v Banskej Bystrici zamerala predovšetkým na plnenie prioritných úloh a aktivít určených Ministerstvom
kultúry SR v Kontrakte č. MK – 961/2014-340/18880 na rok 2015, ktorý bol uzatvorený na poskytovanie verejných služieb
a realizáciu nasledovných činností:
a) Knižničná činnosť (§13 zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach).
b) Múzejná činnosť (§8 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách).
c) Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť.
d) Edičná a vydavateľská činnosť (publikačná a redakčná).
e) Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy (aktivity).
f) Vedecko-výskumná činnosť.
g) Archívna činnosť.
h) Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť).
i) Public relations a marketing (propagačná činnosť).
j) Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
Nasledujúca časť výročnej správy informuje a vyhodnocuje úroveň plnenia cieľov a ukazovateľov formulovaných v Kontrakte
na rok 2015, na ktoré boli činnosti ŠVK v Banskej Bystrici zamerané:
a)

KNIŽNIČNÁ ČINNOSŤ (§13 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach)

Činnosť: Odborná knižničná činnosť a ochrana knižničného fondu
CIEĽ: Zabezpečiť akvizíciu informačných prameňov na základe zákona o povinnom výtlačku, formou kúpy, daru, domácej a
medzinárodnej výmeny. Formou kúpy zabezpečiť 40% celkového prírastku z 12 500 knižničných jednotiek, čo tvorí približne
9 000 kníh, 1 700 zväzkov periodík, 1 800 knižničných jednotiek špeciálnych typov dokumentov (100 máp, 200 hudobnín, 250
CD, 100 DVD, 150 CD-ROM, 500 noriem, 200 patentových spisov, 300 pohľadníc). V oblasti retrospektívneho doplňovania
knižničného fondu sa zamerať najmä na získavanie vzácnych slovacík a starých tlačí banskobystrickej proveniencie. Všetky
novozískané dokumenty odborne spracovať do elektronickej podoby v knižnično-informačnom systéme Virtua.
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PLNENIE:

V roku 2015 bolo na nákup informačných zdrojov (monografie, periodiká, databázy) vynaložených 83 167,05 € (z toho
52 867,05 € z rozpočtu organizácie a 30 000,- € bolo poskytnutých od zriaďovateľa formou prioritného projektu). Plán
prírastku dohodnutý v kontrakte nebol splnený. Do fondu bolo spracovaných 10 939 knižničných jednotiek (7 927 kníh,
2 159 periodík, 853 špeciálnych typov dokumentov (158 noriem, 77 patentových spisov, 216 pohľadníc, 37 CD, 35
hudobnín, 62 máp, 89 DVD, 179 CD ROM), z toho kúpou bolo získaných 4 183 knižničných jednotiek, čo tvorí 38,2
%. Všetky dokumenty boli spracované elektronicky v knižnično-informačnom systéme Virtua.

CIEĽ:

Zabezpečiť evidenciu 1 200 dochádzajúcich titulov periodík, reklamovať nedodané objednané výtlačky a povinné
výtlačky v zmysle zákona.
Knižnica v priebehu roka evidovala 1 143 titulov, z toho 227 zahraničných. Priebežne boli reklamované nedodané tituly
(117) a čísla (283) periodík.

PLNENIE:
CIEĽ:
PLNENIE:

CIEĽ:

PLNENIE:
CIEĽ:

Spolupracovať s knižnicami v rámci knižničného systému na budovaní Súborného katalógu knižníc a bibliografického
systému SR, vytvárať a udržiavať súbor autorít.
Úloha bola splnená, do databázy bolo spracovaných 113 nových autorít, 87 autoritových hesiel bolo upravených a 1
vymazané.
Plniť úlohy v oblasti retrospektívneho ukladania údajov o knižničnom fonde do databázy ŠVK, retrospektívne
spracovať 8 600 knižničných jednotiek. Retrospektívne spracovať na bibliografickej, holdingovej a exemplárovej
úrovni 600 knižničných jednotiek z fondu starých a vzácnych tlačí ŠVK.
Úloha bola splnená. Retrospektívne bolo spracovaných 8 589 bibliografických záznamov, 5 309 holdingových
záznamov a 9 627 záznamov o exemplári. Z fondu starých a vzácnych tlačí bolo spracovaných 669 dokumentov.
Zabezpečiť ochranu knižničného fondu, kompletizovanie periodík za rok 2014 na väzbu a ich viazanie dodávateľsky v
počte 1 400 zväzkov do 30. 6. 2015. Zabezpečovať vhodné podmienky pre uchovávanie knižničného fondu
v knižničných depozitoch a špeciálnu starostlivosť o fond starých a vzácnych tlačí. Zamedziť poškodzovaniu a fyzickej
degradácii dokumentov. Zabezpečiť včasnú identifikáciu fondu napadnutého škodcami a plesňami, jeho chemickú
očistu, dezinfekciu a odborné reštaurovanie.
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PLNENIE:

Úloha bola splnená. Na trvalé uchovávanie bolo pripravených 1 717 zväzkov skompletizovaných ročníkov periodík za
roky 2014 a 2015. Na dočasné uchovávanie na 5 rokov bolo skompletizovaných 236 knižničných jednotiek. 1356 zv.
periodík bolo zviazané dodávateľsky. Pravidelne sa kontrolovali a monitorovali priestory depozitu, reštaurované boli 3
staré tlače.

CIEĽ:

V rámci ochrany fondu zabezpečiť označovanie knižničných dokumentov čiarovými kódmi v počte 23 000 knižničných
jednotiek, čipmi RFID v počte 50 000 knižničných jednotiek, zabezpečiť opravu poškodených dokumentov v počte 800
knižničných jednotiek. Zabezpečiť kúpu 30 000 čipov RFID.
Úloha bola splnená. Čiarovými kódmi sú priebežne označované všetky nové dokumenty. V roku 2015 ich bolo
označených 13 230. V rámci retrospektívneho spracovávania bolo označených ďalších 27 574 dokumentov.
Čipmi RFID boli označené všetky novozískané knihy a viazané periodiká, spolu v počte 10 669. V rámci
retrospektívneho označovaní čipmi bolo označených 40 133 kníh. V prvom polroku 2015 bolo čipmi označených aj 673
kníh zo Študovne starých a vzácnych tlačí, čím bolo zabezpečené komplexné označenie fondu starých tlačí ŠVK
(do roku 1950). Nákup 30 000 čipov RFID bol zabezpečený.

PLNENIE:

Činnosť: Zabezpečenie knižnično-informačných služieb, vrátane prístupu k elektronickým informačným zdrojom
CIEĽ:

PLNENIE:

Okrem databáz systému NAVIGA (licencia SNK v Martine) a databáz spoločnosti EBSCO v rámci národnej licencie,
zabezpečiť prístup používateľov do vlastnej regionálnej databázy ŠVK Pamäť mesta Banská Bystrica a do šiestich
databáz licencovaných ŠVK – databázy Slovenské technické normy online, do hudobnej databázy RILM Abstracts
of Music Literature (špecializovaná databáza EBSCO), do databáz EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek a Gale
Military & Intelligence Database, plnotextovej databázy ekníh Shanghai Library v rámci Dohody o spolupráci,
do plnotextovej databázy elektronických kníh ebrary – pre rok 2015 ponúknuť používateľom novú kolekciu Academic
Library Complete. V rámci databázy ebrary poskytnúť používateľom prístup k vlastnej kolekcii ŠVK, v rámci ktorej je
dostupných viac ako 700 digitalizovaných dokumentov z fondu ŠVK – edičných titulov knižnice, vzácnych a starých
tlačí. Uskutočniť 12 školení k vyhľadávaniu v databázach pre študentov a pedagógov stredných a vysokých škôl.
Úloha bola splnená. Prehľad využívania elektronických databáz viď. s. 62. Na školeniach k vyhľadávaniu v databázach
sa zúčastnili študenti UMB v Banskej Bystrici.
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CIEĽ:

PLNENIE:

CIEĽ:
PLNENIE:

CIEĽ:

Naďalej prevádzkovať digitalizačné pracovisko. Pokračovať v digitalizácii starých a vzácnych tlačí z fondu knižnice,
materiálov vydaných ŠVK od roku 2000 a pohľadníc. Prostredníctvom funkcie DASH spracovať do vlastnej kolekcie
ŠVK v rámci databázy elektronických kníh ebrary 500 knižničných jednotiek. Naďalej prevádzkovať pre používateľov
službu Virtuálna knižnica – výpožičky elektronických dokumentov prostredníctvom vzdialeného prístupu.
Úloha bola splnená. V priebehu roka bolo zdigitalizovaných 676 dokumentov (z toho 290 kníh – 159 017 strán, 389
pohľadníc a 4 obrazy. Tieto boli používateľom knižnice sprístupnené prostredníctvom databázy Ebrary, formou
vzdialeného prístupu.
Zrealizovať 260 000 výpožičiek, z toho 130 000 absenčných a 130 000 prezenčných, 2 100 výpožičiek cez MVS a cez
MMVS.
Úloha bola splnená čiastočne. Plán počtu absenčných výpožičiek bol prekročený o 19 823 výpožičiek (absenčne bolo
vypožičaných 149 823 kníh). Nesplnený bol ukazovateľ prezenčné výpožičky, ktorých bolo evidovaných len 98 826.
Príčinou je klesajúci počet študentov vysokých škôl, rušenie odborov, ale aj zmena správania používateľov a nový
spôsob získavania informácií prostredníctvom elektronických zdrojov. Negatívny vplyv na prezenčné výpožičky
periodík má najmä zastavenie budovania SNB – články v SNK v roku 2010.
Podľa kontraktu malo sa realizovať 2 000 výpožičiek v rámci MVS a 100 v rámci MMVS. Realizovalo sa 1 856
výpožičiek MVS (272 pre našich používateľov z iných knižníc a 1 584 pre iné knižnice z fondu našej knižnice). Plnenie
je o 144 výpožičiek nižšie predovšetkým z dôvodu, že používatelia našej knižnice v roku 2014 zadali menej
požiadaviek na výpožičky z iných knižníc a nie všetky požiadavky boli zo strany iných knižníc vybavené. Požiadaviek
na MVS z iných knižníc bolo naopak viac a väčšina z nich bola aj vybavená. Výpožičiek MMVS bolo 50 (o 50 menej
oproti plánu). Používatelia zadávali menej požiadaviek najmä kvôli výške poplatkov za poštovné, ktoré vyžadujú
zahraničné knižnice.
Zabezpečiť 9 000 aktívnych používateľov a 200 000 návštevníkov knižnice (z toho 90 000 návštevníkov využívajúcich
knižnično-infomačné služby). Realizovať službu elektronické dodávanie dokumentov v počte 100 požiadaviek.
Pravidelnou a sústavnou starostlivosťou o aktualizáciu informácií na www.svkbb.eu optimalizovanej pre malé prenosné
zariadenia zabezpečiť 300 000 návštevníkov internetovej stránky knižnice.
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PLNENIE:

Úloha bola splnená čiastočne. Počet aktívnych používateľov bol prekročený, bolo ich o 615 viac ako predpokladal plán
(9 615). Návštevníkov, ktorí využili knižnično-informačné služby bolo 82 543. Knižnicu spolu navštívilo 162 240
návštevníkov.
Dlhodobo sa ukazuje trend posunu záujmu používateľov smerom od klasickej MVS a MMVS k elektronickému
dodávaniu dokumentov – kontrakt predpokladal dodanie elektronických dokumentov v počte 100. V skutočnosti ich
bolo dodaných 252 (o 152 viac).
Návštevnosť stránky bola 166 615 používateľov, ktorí si stránku zobrazili 366 306-krát.

CIEĽ:

Spracovať pre používateľov 10 000 rešerší, z toho 1 500 faktografických, 1 500 z bibliografických elektronických
databáz a 7 000 z elektronických plnotextových databáz. Kooperovať na úlohách Slovenskej národnej retrospektívnej a
registrujúcej bibliografie a na výskume dejín knižnej kultúry na Slovensku. Vykonávať funkciu špecializovaného
koordinačného pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou pre bibliografiu určených vedných odborov. Zabezpečovať
celoštátne úlohy vyplývajúce z členstva v koordinačnej rade pre bibliografický systém SR. Organizovať exkurzie, kurzy
informačnej gramotnosti, bibliograficko-informačnú výchovu používateľov a základné školenie v oblasti využívania
elektronických informačných zdrojov pre používateľov knižnice. Realizovať projekt pre skupinu 12-15-ročných
používateľov a projekt Komu sa nelení, tomu sa pamäť zdokonalí pre seniorov.
Úloha bola splnená. Celkovo bolo spracovaných 8 178 rešerší. V roku 2015 pokračoval výskum fondu starých
a vzácnych tlačí ŠVK. Celkovo bolo do databázy spracovaných 669 nových bibliografických záznamov starých
a vzácnych tlačí.
Oddelenie bibliografie zodpovedá za koordináciu budovania špecializovaných klasických a elektronických databáz,
monografických a periodických bibliografických súpisov s tematikou národného odboja a SNP na Slovensku. V roku
2015 plnilo úlohy v zmysle uznesení Koordinačnej rady SNK pre bibliografickú činnosť v SR, ktorá na svojich
zasadnutiach vytyčovala úlohy jednotlivých pracovísk na ďalšie obdobie.
Plánované podujatia sa konali pravidelne počas celého roka 2015. Realizovaných bolo 85 podujatí zameraných na
informačnú výchovu používateľov. Úspešné boli oba uvedené projekty.

PLNENIE:

Činnosť: Správa a ochrana vzácnych knižničných dokumentov
CIEĽ:

Zabezpečiť ochranu fondu starých a vzácnych tlačí v zmysle internej smernice, dezinfekciu novozískaných tlačí a
reštaurovanie poškodených dokumentov. Zabezpečiť pasportizáciu a elektronické spracovanie 600 vzácnych
knižničných dokumentov v rámci projektu KIS3G. V rámci ochrany fondu starých a vzácnych tlačí zabezpečiť
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PLNENIE:

b)

označenie 600 knižničných dokumentov exlibrisom ŠVK a čipom RFID (zarátané v celkovom pláne retrospektívneho
spracovania knižničného fondu).
Úloha bola splnená. Fond starých a vzácnych tlačí bol uchovávaný v zmysle platnej internej smernice. Zabezpečené
bolo reštaurovanie 3 starých a vzácnych tlačí.

MÚZEJNÁ ČINNOSŤ (§8 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách).
Činnosť: Základné odborné múzejné činnosti (bez sprístupňovania zbierkových predmetov)

CIEĽ:

PLNENIE:

Nadobudnúť 300 zbierkových predmetov. Zabezpečovať odbornú správu, bezpečnosť zbierkových predmetov a ich
odbornú ochranu. Elektronicky prvostupňovo spracovať 800 zbierkových predmetov. Elektronicky druhostupňovo
spracovať 1200 zbierkových predmetov. Evidovať príjem a výdaj zbierok v depozite v počte 2000 jednotiek.
Realizovať fotodokumentáciu zbierok a elektronické spracovanie fotografií v počte 900 jednotiek, fotografické práce
pre výstavné účely, pre bádateľov a zo 70-tich interných podujatí / 1100 snímok, poskytovať skeny do tlače a pre
bádateľské účely 300 jednotiek, poskytovať fotografie zbierok do novín, kníh a časopisov 300 jednotiek, evidovať
pomocné negatívy – spracovať a evidovať staršie negatívy 500 jednotiek, popisovať zbierky 300 jednotiek.
Do zbierkového fondu bolo získaných 282 zbierkových predmetov. Všetky zbierky boli spracované v elektronickej
prvostupňovej evidencii v počte 282 prírastkových čísel. V systéme ESEZ 4G bolo spracovaných 608 jednotiek.
Retrospektívne bolo do systému ESEZ 4G spracovaných 326 jednotiek. Spolu bolo spracovaných 608 jednotiek.
V druhostupňovej evidencii bolo spracovaných 1140 jednotiek. Plán elektronického spracovania zbierkových
predmetov nebol splnený z dôvodu prebiehajúcej digitalizácie zbierkových predmetov v rámci národného projektu
Digitálne múzeum ; z dôvodu odchodu spracovávateľky prvostupňovej evidencie záznamov do dôchodku k 31. 7. 2014
a zaškolenia kurátorky na druhostupňové spracovávanie záznamov až v máji 2014.
Výdaj a príjem zbierok v depozite bol evidovaný – realizovaných bolo 3501 jd/ 3891 ks výpožičiek. Fotodokumentácia
zbierok sa uskutočnila v počte 1507 jednotiek, fotografické práce pre výstavné účely a bádateľov dosiahli počet 2428
jednotiek, skeny boli vyhotovené v počte 720 ks, zaevidovaných bolo 345 ks pomocných negatívov, konzervovaných
bolo 20 zbierkových predmetov. Konzervovanie zbierkových predmetov sa uskutočňovalo v rámci projektu
digitalizácie mimo múzea. Realizoval sa popis zbierok v počte 145 jd. Do novín, kníh a časopisov bolo poskytnutých
76 ks fotografií. Kontrahované činnosti boli prevažne splnené.
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c) EXPOZIČNÁ, VÝSTAVNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ
Činnosť: Sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok. Výstavná a prezentačná činnosť
CIEĽ:

PLNENIE:
CIEĽ:
PLNENIE:
CIEĽ:

PLNENIE:

Zrealizovať 300 kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí, v tom 50 výstav, 130 vzdelávacích a kultúrnospoločenských knižničných podujatí, 120 vzdelávacích a kultúrnospoločenských múzejných podujatí. V Galérii v
podkroví, ako v špecializovanom výstavnom priestore dať priestor mladým a začínajúcim talentovaným umelcom,
študentom Fakulty výtvarných umení Akadémie umení a študentom Katedry výtvarnej kultúry na Pedagogickej fakulte
Univerzity Mateja Bela, uskutočniť 2 medzinárodné výstavy a 5 domácich výstav. Zabezpečiť prevádzku 5 stálych
expozícií Literárneho a hudobného múzea.
Úloha bola splnená. ŠVK zorganizovala 600 podujatí pre verejnosť, z toho 67 výstav. Expozície Literárneho a
hudobného múzea boli v prevádzke po celý rok 2015.
V spolupráci s občianskym združením SANARE zrealizovať špecializované aktivity pre znevýhodnené skupiny v počte
12 x ročne.
Úloha bola splnená. Realizované boli špecializované vzdelávacie aktivity pre znevýhodnené skupiny spoluobčanov.
Zabezpečiť podujatia v rámci cyklu Osobnosti 4 x ročne a Literárne a hudobné večery 3x ročne. Zabezpečiť podujatia v
rámci Týždňa slovenských knižníc a festivalu Literárna Banská Bystrica. Zrealizovať slávnostné podujatie k 5. výročiu
založenia Window of Shanghai. V rámci Európskeho roku rozvoja v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku
zrealizovať výstavu fotografií držiteľa Pulitzerovej ceny Eddieho Adamsa Hovoriť pravdu mocným. V rámci
Európskeho dňa jazykov zrealizovať spoločné podujatia jazykových centier a zabezpečiť propagáciu jazykových centier
na Námestí SNP v Banskej Bystrici. V spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku zorganizovať podujatie Taste
of America k 10.výročiu založenia jazykového centra InfoUSA. Zrealizovať podujatie o Nikolajovi Vasilievičovi
Gogoľovi k 10. výročiu Centra slovanských štúdií. Zrealizovať sériu podujatí v rámci IV. ročníka celoslovenského
projektu Noc hudby. Zrealizovať sériu audiovizuálnych výstav Hudbou rôznych žánrov bližšie k Vám s ponukou
projekcií a tematických hodín pre školy. Zrealizovať 2 stretnutia s prekladateľmi z nemeckého jazyka a 2 stretnutia
v rámci Prekladateľských soirée z anglického jazyka. Realizovať špecializované vyučovacie hodiny, voľno-časové
kultúrne a vzdelávacie aktivity pre verejnosť, špecializované aktivity pre znevýhodnené skupiny spoluobčanov v LHM.
Úloha bola splnená
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CIEĽ:
PLNENIE:

Pokračovať v III. etape reinštalácie expozície Múzeum – domov múz.
Úloha bola splnená

d) EDIČNÁ A VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ (PUBLIKAČNÁ A REDAKČNÁ)
Činnosť: Priame náklady (materiálové) na činnosť
CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečiť výrobu pozvánok na 300 podujatí a výstav. Zabezpečiť výrobu banerov v počte 12 kusov.
Úloha bola splnená

Činnosť: Publikačná činnosť
CIEĽ:

PLNENIE:

V roku 2015 vydať nasledovné edičné tituly:

Knižnica šľachtického rodu Radvanských (edičný titul spracovaný v spolupráci so Slovenskou národnou
knižnicou v Martine a Štátnym archívom v Banskej Bystrici ako čiastkový výstup výskumnej úlohy Dejiny
knižnej kultúry).

5. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ (zborník odborných príspevkov)

Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu (zborník príspevkov z vedeckej konferencie)

Ladislav Hudec v slovenskej a zahraničnej tlači (personálna bibliografia)

Zborník prác literárneho klubu Litera 2

ŠVK v Banskej Bystrici a jej zahraniční partneri (stolový kalendár na rok 2016)

Knižničné noviny (periodikum – 4 čísla)

Článková bibliografia k 90. výročiu ŠVK
Úloha bola splnená. V roku 2015 bolo vydaných 13 edičných titulov (dva zborníky z vedeckých konferencií, zborník
literárnych prác, bibliografia, 3 odborné publikácie a 3 brožúry, dve bibliofílie, stolový kalendár. Štyrikrát vyšlo
periodikum Knižničné noviny.
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e)

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY (AKTIVITY)

CIEĽ:

PLNENIE:
f)

Spolupracovať so zahraničnými partnermi – knižnicami a múzeami v zmysle bilaterálnych rámcových a vykonávacích
dohôd. Realizovať spoločné odborné podujatia a výmeny pracovníkov: Česká republika, Ruská federácia, Čínska
ľudová republika, Srbská republika – Vojvodina, Bieloruská republika, Poľská republika. Zúčastniť sa aktívne na
medzinárodných konferenciách – prezentovanie výsledkov projektov a spoločných aktivít so zahraničnými partnermi.
Spolupracovať pri kultúrnych aktivitách so zahraničnými zastupiteľstvami a kultúrnymi inštitútmi na Slovensku.
Úloha bola splnená. Podrobne viď. kapitola Zahraničná spolupráca, s. 113 – 116.

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Činnosť: Vedecko-výskumná činnosť
CIEĽ:

PLNENIE:

Zabezpečiť práce na 12-tich vedecko-výskumných úlohách (z toho 6 výskumných úloh LHM a 6 výskumných úloh
Oddelenie bibliografie). Zorganizovať vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou:

Literárne tradície Banskej Bystrice – vedecká konferencia (termín konania: marec 2015)

N. V. Gogoľ a európska kultúra – medzinárodná vedecká konferencia (termín konania: 29. 3. – 2. 4. 2015)

Viliam Marčok – vedecká konferencia (termín konania: 28. – 29. máj 2015)

kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ (termín konania: jún 2015)

Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu – interdisciplinárna vedecká konferencia
so zahraničnou účasťou (termín konania 27. – 28. októbra 2015)
V rámci biografického výskumu realizovať 4 podujatia z cyklu Osobnosti.
Úlohy plánovanej vedeckovýskumnej činnosti plnili zamestnanci Odboru riaditeľky, Oddelenia bibliografie
a Literárneho a hudobného múzea. Celkovo pracovali na 14 úlohách (z toho LHM riešilo 6 úloh). Čiastkovými
výstupmi boli publikované príspevky v zborníkoch, monografiách, médiách, projekty, výstavy a akvizícia nových
zbierok. Odborní zamestnanci prezentovali výsledky vedeckovýskumnej činnosti na domácich aj zahraničných
podujatiach, publikovali početné odborné knižné práce, kapitoly v monografiách, odborné štúdie, články, boli autormi
hesiel v encyklopédiách a slovníkoch, boli zostavovateľmi vedeckých a odborných zborníkov, bibliografií, bibliofílií
a i. Podrobný prehľad publikačnej činnosti zamestnancov viď. str. 121 – 129.
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g)

ARCHÍVNA ČINNOSŤ

CIEĽ:

PLNENIE:

h)

Zabezpečiť digitalizáciu hudobných zvukových dokumentov v počte 500 ks. Vykonávať premagnetovávanie a
digitalizáciu fondov (literárnych a hudobných nahrávok a dokumentov), ich archiváciu a ochranu v depozite v počte
200 kusov. Zabezpečiť digitálnu obrazovú dokumentáciu zbierok v počte 900 jednotiek, vykonávať fotodokumentáciu
podujatí a aktivít v počte 70 interných podujatí / 1 100 snímok. Zabezpečovať archiváciu povinných výtlačkov a
zbierkových predmetov. Archivovať informácie o ŠVK BB v médiách.
Úloha bola splnená. Vykonalo sa premagnetovávanie a digitalizácia fondov (literárnych a hudobných nahrávok
a dokumentov), ich archiváciu a ochranu v depozite v počte 203 kusov. Zabezpečila sa digitálna obrazová
dokumentácia zbierok v počte 1750 jednotiek, vykonala sa fotodokumentácia podujatí a aktivít v počte 64 podujatí /
1 100 snímok a videodokumentácia podujatí a aktivít v počte 67 jednotiek. Zabezpečila sa archivácia povinných
výtlačkov a zbierkových predmetov.
Knižnica realizovala monitoring tlače a archivovala informácie o jej činnosti a aktivitách.

SPRÁVA A PREVÁDZKA (PREVÁDZKOVÁ A RIADIACA ČINNOSŤ)

Činnosť: Zabezpečenie chodu organizácie, výdavky, ktoré nie je možné jednoznačne identifikovať a adresne priradiť
CIEĽ:

PLNENIE:

Zabezpečenie prevádzky a údržby 5-ich vlastných objektov, predpísané revízie a kontroly technických zariadení.
Vytváranie vhodných materiálnych a technických podmienok pre splnenie všetkých plánovaných odborných úloh.
Zabezpečenie plynulého čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu a plnenie príjmov na rok 2015 v zmysle dodržiavania
zásad hospodárnosti a efektívnosti. Zabezpečenie správy, evidencie a ochrany štátneho majetku v správe Štátnej
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Zabezpečenie funkčného a bezproblémového chodu používaných informačných a
komunikačných technológií.
Úloha bola splnená. Priebežne sa zabezpečovala údržba všetkých piatich objektov v správe ŠVK, vrátane úpravy
trávnikov a zelene. V priebehu 1. polroka 2015 boli zabezpečené plánované revízie elektrických strojov a zariadení,
elektrických rozvodov budov, komínov, elektrických zabezpečovacích systémov a elektrickej požiarnej signalizácie a
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výťahov. Celkové náklady boli vo výške 2 128 eur. Čerpanie výdavkov a príjmov v priebehu roka podliehalo
pravidelnej kontrolnej činnosti a ich plnenie bolo súčasťou programu mesačných gremiálnych porád.
i)

PUBLIC RELATIONS A MARKETING (PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ)

CIEĽ:
PLNENIE:

Medializovať aktivity ŠVK v zmysle plánu činnosti na roku 2015.
Úloha bola splnená . V priebehu roka bolo pre médiá vydaných 25 tlačových správ a zaslaných 20 informácií o ďalších
podujatiach. V rozhlase a televízii vyšlo 51 príspevkov o ŠVK (z toho na 43 príspevkoch sa podieľali zamestnanci
ŠVK). Na internete a v tlačených periodikách vyšlo 51 autorských príspevkov a 77 citácií tlačových správ. Uskutočnila
sa 1 tlačová beseda.

CIEĽ:
PLNENIE:

Propagovať využívanie nových technológií v knižnično-informačnej činnosti
Úloha bola splnená. Spustenie interaktívnej služby LiveChat v rámci poskytovania služby Spýtajte sa knižnice bolo
propagované prostredníctvom internetovej stránky knižnice a stránky na Facebooku.

CIEĽ:
PLNENIE:

Pripraviť marketingovú kampaň pri príležitosti školského a akademického roka 2015 / 2016
Úloha bola splnená. V akademickom roku 2015/2016 sa uskutočnilo 8 prezentačných stretnutí pre študentov prvých
ročníkov jednotlivých fakúlt UMB, Fakulty zdravotníctva SZU a Hochschule Fresenius. V rámci projektu
orientovaného na používateľov vo veku 12 – 15 rokov bola ponuka služieb ŠVK zaslaná na 19 základných škôl a 3
osemročné gymnáziá v Banskej Bystrici a okolí.

CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečiť spracovanie a vydanie propagačných materiálov
Graficky spracované a vydané boli propagačné materiály k novej expozícii Librarium (200 ks), propagačné materiály
k spoločnej aktivite jazykových študovní Babylon jazykov (200 ks v spolupráci s OZ Pro Bibliothecae), samolepky
ŠVK (4 500 ks), propagačné materiály súvisiace s prípravou 5. kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+
a propagačné materiály k výročiam troch jazykových študovní. Graficky boli spracované nové propagačné materiály
pri príležitosti 90. výročia založenia knižnice v roku 2016. Bolo spracované video propagujúce služby knižnice.
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CIEĽ:
PLNENIE:

j)

Propagovať služby ŠVK v internom a externom prostredí knižnice
Na propagáciu bola využívaná internetová stránka knižnice www.svkbb.eu, dostupné informačné portály
www.navstevnik.sk, www.tak.dokniznice.sk, www.infolib.sk, www.archinfo.sk a sociálna sieť Facebook. V internom
prostredí knižnici sa na propagáciu využívali predovšetkým stojany umiestnené vo vstupnom priestore knižnice,
informačná TV-obrazovka, stojany a nástenky v priestoroch požičovne a online katalógu a dotykový panel. V externom
prostredí boli propagačné materiály ŠVK distribuované do Informačného centra Banská Bystrica, Europa ESC a do
priestorov fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

SPRÍSTUPŇOVANIE KULTÚRY A PODPORA NÁVŠTEVNOSTI PROSTREDNÍCTVOM KULTÚRNYCH
POUKAZOV

CIEĽ:
PLNENIE:

Zabezpečiť sprístupnenie všetkých služieb aj formou kultúrnych poukazov v závislosti od záujmu návštevníkov.
Úloha bola splnená. Knižnica formou kultúrnych poukazov získala finančné prostriedky vo výške 2 413 eur, o ktoré jej
bol, formou rozpočtového opatrenia č. 4, upravený záväzný ukazovateľ na výšku 1 000 984 eur.
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9. HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici poskytuje svoje služby vedeckej, pedagogickej, odbornej aj laickej verejnosti,
študentom i širokému okruhu používateľov z radov pracovníkov knižníc. Služby knižnice sú zamerané na používateľov od 12 rokov,
pričom používateľom vo veku od 12 do 15 rokov venuje osobitnú pozornosť. V roku 2015 pripravila pre nich rôzne podujatia, školám
odosielala zoznamy noviniek detskej a mládežníckej literatúry a v letnom období odoslala tiež ponuku pre prázdninové čítanie.
Tab. č. 75: Percentuálne zloženie používateľov knižnice podľa jednotlivých kategórií:
Kategória používateľa
Učitelia
Študenti
Ostatní
Čitatelia s výnimkami
Kolektívni používatelia a MVS (organizácie)
Jednorazový používateľ služieb
Zamestnanci
Služobné kontá

1,59%
66,38%
24,39%
0,33%
2,30%
3,77%
1,06%
0,18%

V roku 2015 mala knižnica 9 615 aktívnych používateľov. Ako vyplýva z uvedeného prehľadu (viď. tab. č. 75), najpočetnejšiu
skupinu používateľov služieb knižnice – takmer 70%, tvoria študenti univerzít a vysokých škôl v Banskej Bystrici, resp. obyvatelia
Banskej Bystrice, ktorí študujú v iných mestách a stredných škôl. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici úzko spolupracuje
s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, s Akadémiou umení v Banskej Bystrici, s Fakultou zdravotníctva SZU a s Hochschule
Fresenius. Študentov stredných škôl je menej ako vysokoškolákov, situácia sa však vplyvom zvýšenej propagácie knižnice, exkurziám
a realizovaným kurzom zameraným na zvyšovanie informačnej gramotnosti študentov stredných škôl mierne zlepšila. V oblasti
spolupráce so strednými školami služby knižnice využívajú najmä študenti a pedagógovia Konzervatória J. L. Bellu, Gymnázia J. G.
Tajovského, Gymnázia A. Sládkoviča, Katolíckeho gymnázia, Evanjelického gymnázia, Športového gymnázia, ako aj viacerých
stredných odborných škôl z Banskej Bystrice a z jej okolia. Prehlbovaniu a rozširovaniu spolupráce s ďalšími vysokými a strednými
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školami v celom banskobystrickom kraji venuje knižnica stálu pozornosť. V roku 2015 ponúkala školám účasť na podujatiach, ktoré
pripravila.
Študenti aj pedagógovia stredných a vysokých škôl využívajú služby našej knižnice pravidelne, ako spoluorganizátori sa
podieľajú na organizovaní aktivít knižnice a spolupracujú tiež pri riešení spoločných projektov. Knižnica organizuje pre študentov
úvodné prednášky do štúdia, kurzy informačnej gramotnosti, workshopy, odborné semináre k dejinám knižnej kultúry, exkurzie,
inštruktážne školenia pre jednotlivcov v oblasti vyhľadávania v online katalógu, odborné praxe a stáže študentov z Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici – Filozofickej fakulty (Katedra európskych kultúrnych štúdií) a Pedagogickej fakulty (Katedra sociálnej
práce), poskytuje im materiály a informácie o svojich službách a fondoch, prostredníctvom ktorých vychováva potenciálnych
používateľov knižnično-informačných služieb.
V súvislosti s uvedenou štruktúrou používateľov knižnično-informačných služieb a prevahou tzv. e-generácie čitateľov
zaznamenávame nárast záujmu o elektronické služby knižnice. On-line prístup k elektronickému katalógu prostredníctvom webovej
stránky knižnice s možnosťou získať komplexné informácie o knižničnom fonde i o žiadanom dokumente, vrátane informácie o jeho
dostupnosti, ako aj možnosť objednania a rezervovania dokumentov, či predĺženia výpožičiek elektronicky sa pre našich čitateľov stali
samozrejmosťou. Narastá aj záujem o vzdialený prístup k elektronickým dokumentom z pohodlia domova, z vlastného počítača, či
iného mobilného zariadenia. Vnímajúc tento trend sme sa rozhodli dať používateľom k dispozícii nielen možnosť online prístupu ku
knižničnému katalógu a k bibliografickým údajom o informačných zdrojoch, ale aj k plným textom dokumentov prostredníctvom
Virtuálnej knižnice. Virtuálna knižnica na www stránke knižnice bola vytvorená koncom roku 2012 a sprevádzkovaná v testovacom
režime, od začiatku roku 2013 môžu používatelia služieb ŠVK po zadaní prístupového hesla plnohodnotne využívať jej služby –
sťahovať si plné texty dokumentov na svoj počítač, tablet, smartfón, či do e-čítačky. V decembri 2015 bola spustená skúšobná
prevádzka novej elektronickej služby pod názvom „LiveChat“, v rámci ktorej odborní pracovníci knižnice odpovedajú on-line na
otázky a požiadavky používateľov 3 hodiny denne.
Druhú najpočetnejšiu skupinu predstavuje kategória Ostatní, t.j. dospelí používatelia knižnice rôzneho vzdelania a z rôznych
sociálnych skupín. Služby knižnice vo veľkej miere využívajú aj pracovníci ústredných orgánov a organizácií štátnej a verejnej
správy, samosprávy, výskumných ústavov, bankových a finančných inštitúcií, podnikateľského sektora.
V roku 2015 sa ŠVK zameriavala aj na poskytovanie špecializovaných aktivít pre dôchodcov a ďalšie znevýhodnené skupiny
občanov, a to najmä formou tréningov pamäte pre seniorov, kurzu počítačovej gramotnosti (nielen) pre seniorov, aktivít Hudobného
átria a LHM, ktoré dlhodobo spolupracujú s OZ Sanare a OZ PONS.
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10. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL
VYKONANÝCH KONTROLNÝMI ORGÁNMI
V hodnotenom období boli kontrolnými orgánmi v organizácii realizované 2 vonkajšie kontroly:



Na základe poverenia ministra kultúry SR č. 1/2015 zo dňa 23. 6. 2015 kontrolná skupina odboru kontroly
a inšpekcie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vykonala v čase od 29. 6. 2015 do 30. 9. 2015 následnú
finančnú kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami, vykonávania predbežných finančných kontrol, dodržiavania postupov pri vykonávaní
priebežných finančných kontrol, dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, splnenia opatrení na nápravu
nedostatkov zistených finančnými kontrolami a odstránenie príčin ich vzniku za obdobie rokov 2013 a 2014. Na
základe jej záverov ŠVK v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijala opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov.



Dňa 19.3.2015 bola vykonaná komplexná protipožiarna kontrola pracovníkmi Okresného riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici. Následná protipožiarna kontrola, zameraná na odstránenie
zistených nedostatkov, bola vykonaná pracovníkmi Okresného riaditeľstva a hasičského a záchranného zboru
v Banskej Bystrici dňa 20. 8. 2015 a konštatovala, že nedostatky boli odstránené v stanovenom termíne.
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11. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2015
Knižnica v roku 2015 splnila plánom stanovené úlohy, ako aj úlohy strednodobého charakteru. Pozornosť bola sústredená na
plnenie úloh v zmysle Stratégie slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 a na nové trendy, súvisiace s poskytovaním e-služieb.
V oblasti rozvoja knižnice boli spracované koncepcie rozvoja jednotlivých oddelení knižnice, ktoré vychádzajú zo Stratégie.
Knižnica reagovala na vyhlásenie významných výročí:
 Roku Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia výstavou Stopy Ľudovíta Štúra v meste pod Urpínom
a umiestnením pamätnej tabule na v priestoroch budovy ŠVK
 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny výstavami Podoby vojny v dielach slovenských autorov a Koniec 2. svetovej vojny
na stránkach slovenskej dobovej tlače.
Tradične sa pri veľkom počte účastníkov organizovali podujatia v rámci Týždňa slovenských knižníc a festivalu Literárna
Banská Bystrica. V rámci projektu Dialóg kultúr so zameraním na cudzie jazyky a spoznávanie iných kultúr sa zrealizovali prehliadky
aktivít k 5. výročiu čínskeho centra Window of Shanghai, 5. výročiu InfoUSA a 10. výročiu Centra ruských štúdií (v súčasnosti Centra
slovanských štúdií). V oblasti medzinárodnej spolupráce sa v hodnotenom období hlavný dôraz kládol na prípravu 5. Kolokvia
knižnično-informačných expertov krajín V4+, ktoré sa uskutočnilo 8. – 9. júna 2015 v Bratislave. Témy kolokvia zarezonovali
v knihovníckom svete členských krajín Vyšehradskej skupiny, ale aj v krajinách mimo V4 a zborník z kolokvia poslúži ako metodická
pomôcka pre prácu slovenských knižníc a ich ďalšie smerovanie.
Pokračovala výstavná činnosť, prišom dôraz sa kládol na prezentáciu výstav doma a v zahraničí (v Ruskej federácii
v spolupráci so Slovenským inštitútom v Moskve; v Poľsku s Vojvodskou verejnou knižnicou E. Smołki v Opole; v spolupráci
s Čínskou akadémiou kultúry, maľby a kaligrafie v Pekingu a s Bulharským kultúrnym inštitútom sa uskutočnili aktivity na
Slovensku). Využili sa technické možnosti knižnice v účasti na videokonferencii s partnerskou knižnicou v Moskve.
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V rámci edičnej činnosti vyšlo tlačou 13 edičných titulov (tri zborníky, tri odborné tituly, bibliografia, 3 brožúry, stolový
kalendár a dve bibliofílie. Knižnica získala tri ocenenia za svoje edičné tituly za rok 2014. Na 23. ročníku celoštátnej súťaže
Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku získala 1. miesto za publikáciu Duch v kameni v kategórii Knihy o mestách –
obrazové publikácie a 2. miesto za publikáciu Knižnica v minulosti a súčasnosti v kategórii Knihy o mestách – monografické
publikácie, ktorá je ojedinelá svojho druhu zrealizovaním výskumu svojej minulosti a súčasnosti na vysokej odbornej a umeleckej
úrovni. Regionálne ocenenie – 3. miesto v ankete KNIHA TURCA 2014 o najkrajšiu a najzaujímavejšiu regionálnu knihu Turca bolo
udelené publikácii Miroslav Tuma – Sebaspytovanie v kategórii Odborná literatúra pre deti a dospelých.
Pokračovalo sa v internom projekte digitalizácie fondu starých a vzácnych tlačí do roku 1900 a vlastných edičných titulov.
Zároveň sa digitalizovali hudobné albumy z fondu Hudobného átria. Dokončila sa digitalizácia múzejných zbierkových predmetov
LHM v rámci celonárodného projektu Digitálne múzeum. V oblasti ochrany knižničného fondu pokračovalo retrospektívne
označovanie čiarovými kódmi a čipmi RFID.
Všeobecný pokles záujmu verejnosti o tradičné knižnično-informačné služby je celoslovenským trendom, ku ktorému sa
pridružujú špecifiká daného regiónu. Klesajúci počet študentov vysokých škôl, rušenie odborov, zmena správania používateľov, nový
spôsob získavania informácií prostredníctvom elektronických zdrojov, pozastavenie budovania článkovej databázy v SNK, pokles
registrovaných používateľov – je iba časť vzájomne súvisiacich vplyvov doliehajúcich na návštevnosť a prezenčné výpožičky
v knižniciach. Napriek úsiliu odborných pracovníkov v roku 2015 naďalej pokračoval pokles počtu aktívnych používateľov aj
výpožičiek. V záujme kompenzácie uvedených faktorov sa ŠVK v uplynulom roku zamerala na uplatňovanie individuálneho prístupu
konzultantov k používateľom v súčinnosti s rozšírenou ponukou skupinových aktivít najmä v špecializovaných študovniach, ktorá
bola zároveň reakciou na dopyt zo strany používateľov. Pozornosť bola upriamená na vzájomné prepájanie aktivít študovní
prostredníctvom realizácie spoločných podujatí jazykových centier a Hudobného átria (v rámci Európskeho dňa jazykov, Babylonu
jazykov, spoločných podujatí InfoUSA a Hudobného átria, ako napríklad Jazz Appreciation Month – Apríl, mesiac jazzu, Zaostrené na
muzikál, interaktívnych tematických hodín, ako aj klubových podujatí.
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ŠVK v Banskej Bystrici poskytovala svojim návštevníkom knižnično-informačné služby prostredníctvom 15 špecializovaných
študovní a jazykových centier, vzdelávacieho centra, priestorov na kultúrno-spoločenské aktivity – Galérie v podkroví a Divadla D44.
S cieľom výchovy ďalšej generácie používateľov pokračoval projekt pre mládež vo veku 12 – 15 rokov. Úspešnými bolo
niekoľko nových aktivít, napr. poskytovanie služieb v Tvorivom centre, ktoré má kapacitu 8 – 10 návštevníkov a je určené na
skupinovú prácu, štúdium, posedenie či relax. Činnosť Tvorivého centra sa rozšírila o hry vzdelávacieho charakteru. Zrealizovali sa
tréningy pamäti pre ZŠ a SŠ, ako aj pre seniorov. Bola otvorená nová expozícia venovaná dejinám a súčasnosti knižnej kultúry
Librarium. V priestoroch Študovne odborných periodík sa sprístupnili Individuálne študijné boxy. Zriadenie tejto služby je krokom
smerujúcim k poskytovaniu oceňovaného komfortu pre čitateľov a potvrdením sľubného rozvoja nových foriem knižničnoinformačných služieb a ich alternatívnych variant.
V oblasti vedeckého výskumu sa odborní zamestnanci na základe Osvedčenia o spôsobilosti pracoviska vykonávať výskum
a vývoj s platnosťou do roku 2016, zapájali do riešenia 14 plánovaných úloh.
V Galérii v podkroví, átriu a v ostatných priestoroch knižnice sa uskutočnilo 67 výstav prezentujúcich výtvarné umenie, knižnú
kultúru a históriu. Svoje diela vystavovali významní slovenskí aj zahraniční umelci. ŠVK zorganizovala 600 kultúrnych,
spoločenských a vzdelávacích podujatí, zameraných na prezentáciu literárnej tvorby, odborných publikácií a vydavateľstiev, na rozvoj
informačnej a počítačovej gramotnosti. LHM sprístupnilo návštevníkom novú časť expozície Múzeum – domov múz s názvom
Divadelný salon – pódiá, ktorá je venovaná dokumentácii profesionálnych divadiel v Banskej Bystrici a okolí.
Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť)
V personálnej oblasti knižnice v priebehu roka došlo k pohybu zamestnancov, viď. kapitola Personálne otázky s. 184.
Jednotlivé pracovné pozície sú obsadené v takom stave, ktoré knižnici na zabezpečenie prevádzky vyhovujú a nie je potrebné
zvyšovať orientačný počet zamestnancov v kontrakte na rok 2016.
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Najväčším problémom v personálnej a mzdovej oblasti bol nedostatočný objem mzdových prostriedkov. Schválený finančný
objem v posledných rokoch nepostačuje na funkčné platy zamestnancov. Za prácu mimo pracovnej náplne, za prínos nových
inovatívnych myšlienok, kreativitu a vyššie výkony zamestnancov knižnica využíva finančné prostriedky z vlastných tržieb, čo
predstavuje len minimálnu čiastku.
Priemerná mesačná mzda v knižnici (687,40 eur) je ďaleko pod priemernou mzdou v národnom hospodárstve. Minimálna
mzda na Slovensku bola v roku 2015 stanovená vo výške 380 eur, pritom časť platových taríf základnej ale aj osobitnej stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je pod hranicou minimálnej mzdy. Túto situáciu musí knižnica
riešiť vyrovnávaním platov, čo nie je zohľadnené v jej rozpočte.
Nízke platové ohodnotenie zamestnancov spôsobuje, že z knižnice odchádzajú najmä mladí a perspektívni zamestnanci,
ktorých nemotivuje ani to, že v knižnici majú 37,5 hodinový pracovný čas a zvýšený nárok na dovolenku o 5 pracovných dní .
Ekonomicko-správny odbor zodpovedá nielen za vedenie ekonomickej agendy, personalistiky, práce a miezd, ale aj
zabezpečovanie potrebných materiálových a technických podmienok potrebných pre prevádzku knižnice. Knižnica má v správe 5
objektov, z ktorých 4 sú zapísané v zozname kultúrnych pamiatok. Uvedená skutočnosť sa prejavuje hlavne vo finančnej náročnosti
na ich údržbu a opravu. Dlhotrvajúcim problémom je nevyhovujúca priestorová kapacita pre skladovanie knižničného fondu
nadobudnutého z verejných prostriedkov, čo knižnica už niekoľko rokov rieši prenájmom priestorov. Za prenájom týchto priestorov
knižnica ročne vynaloží 10 500 eur a táto čiastka sa zvyšuje o výdavky na prepravu knižničného fondu zo sídla knižnice do
prenajatých priestorov.
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12.

ZÁVER

Rok 2015 bol pre ŠVK v Banskej Bystrici rokom slávnostným, pretože si pripomenula významné výročia založenia
špecializovaných študovní – jazykových centier: 10. výročie InfoUSA, 10. výročie Centra slovanských štúdií (pôvodný názov
Centrum ruských štúdií) a 5. výročie otvorenia Window of Shanghai. Dôležitým cieľom knižnice je trvalá udržateľnosť uvedených
pracovísk, ako aj tradičných odborných a spoločenských podujatí. Prostredníctvom siete špecializovaných študovní a jazykových
centier, vzdelávacieho centra a ďalších pracovísk určených na realizáciu kultúrno-spoločenských aktivít – Galérie v podkroví,
expozícií LHM a Divadla D44 ŠVK poskytovala verejnosti služby moderného, multifunkčného a knižnično-informačného centra.
Svojím XVI. ročníkom pokračoval cyklus Osobnosti, venovaný prezentácii významných predstaviteľov vedy, kultúry, techniky
a športu, realizovali sa podujatia v rámci V. ročníka cyklu Literárne a hudobné večery, ktorý organizuje Literárne a hudobné múzeum.
V roku 2015 sa ŠVK zamerala najmä na plnenie nových úloh, vytýčených Stratégiou rozvoja kultúry na roky 2014 – 2020 a
Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020.
ŠVK v Banskej Bystrici sa v oblasti odborných aktivít v roku 2015 zamerala najmä na:
 zvyšovanie ponuky tradičných aj nových knižnično-informačných služieb (s ekonomickým a spoločenským prínosom),
 zabezpečenie prírastku nových kníh na úrovni roku 2014,
 sprístupnenie tlačených aj digitálnych dokumentov a informácií pre vzdelávanie, výskum a voľný čas,
 aplikáciu najmodernejších informačno-komunikačných technológií do knižničnej praxe, s cieľom dosiahnuť maximálny
komfort čitateľov pri využívaní jej knižničných fondov, katalógov a bibliografických databáz.
 pokračovanie v budovaní vlastnej digitalizovanej zbierky dokumentov, ktorú sprístupňovala v rámci virtuálnej knižnice
prostredníctvom vzdialeného prístupu zabezpečeného prístupovým heslom,
 prezentáciu knižnice ako miesta pre vzdelávanie a osobný rozvoj, pre zmysluplné trávenie voľného času,
 vzdelávanie a motivovanie zamestnancov tak, aby boli dostatočne spôsobilí na aktívne asistovanie pri práci s knižničnými
fondmi a informačnými zdrojmi.
Činnosť ŠVK v oblasti zahraničnej spolupráce bola zameraná na plnenie úloh vyplývajúcich z bilaterálnych dohôd
s partnerskými knižnicami, na plnenie cieľov a zámerov v oblasti prezentácie slovenskej a regionálnej kultúry v zahraničí a
zabezpečovania kultúrnej spolupráce v koordinácii s Ministerstvom kultúry SR a s Ministerstvom zahraničných vecí SR, ako aj
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s ďalšími partnerskými organizáciami a knižnicami. ŠVK sa v roku 2015 zamerla na nové projekty spolupráce, podporovala sa
kultúrna výmena s partnerskými knižnicami a múzeami, ako aj odborné stáže pracovníkov. Pracovníci knižnice prezentovali
slovenskú kultúru a výsledky vlastnej činnosti na medzinárodných odborných konferenciách, sympóziách a festivaloch. Významnou
medzinárodnou aktivitou bolo 5. medzinárodné Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+.
V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní začala knižnica verejné obstarávanie realizovať prostredníctvom
Elektronického kontraktačného systému, čím sa jej podarilo znížiť náklady na prevádzku knižnice.
Vzhľadom na skrátený rozpočet na rok 2015 o 20%, ako aj odchod niektorých dlhodobých nájomcov (Hvezdáreň v Banskej
Bystrici) bolo veľmi náročnou úlohou zabezpečiť potrebné prostriedky na prevádzku knižnice a rozvojové projekty.

V Banskej Bystrici 19. 2. 2016

Schválila : PhDr. Oľga Lauková, PhD. – riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici
podpis
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