
 
Tlačová správa 

• Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

• Názov podujatia: Verejný odpočet plnenia úloh za rok 2014 

• Miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, rokovacia 
miestnosť (2. poschodie) 

• Dátum a čas konania: 14. 4. 2015 o 10.00 h 

V Banskej Bystrici, dňa 10. 4. 2015 

Verejný odpočet plnenia úloh za rok 2014 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je modernou multifunkčnou – kultúrnou, 
informačnou, vedecko-výskumnou a vzdelávacou inštitúciou. Jej činnosť je zameraná 
najmä na poskytovanie služieb verejnosti v knižnično-informačnej, kultúrno-vzdelávacej, 
výstavnej  a múzejnej oblasti. Početné aktivity knižnice sú zamerané na plnenie vedecko-
výskumných úloh a rozvoj medzinárodnej spolupráce. 

Rok 2014 sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici (ŠVK) niesol v znamení osláv 45. 
výročia získania štatútu vedeckej knižnice. Pri príležitosti tohto jubilea knižnica pripravila 
početné podujatia. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť: výstavu Galandovci – krajania spod 

Fatier, ktorú pripravila v spolupráci so Stredoslovenskou galériou, 14. ročník medzinárodného 
odborného seminára pre pracovníkov knižníc – Akvizícia, budovanie, sprístupňovanie a ochrana 

knižničných e-fondov – e-knihy v e-depozitároch, či slávnostnú akadémiu 45 rokov histórie 

v kameni. Knižnica si pripomenula aj ďalšie významné medzníky – 20. výročie založenia 
Nemeckej študovne, 15. výročie vydávania vlastného periodika Knižničné noviny, 50. výročie 
vytvorenia Oblastného strediska normalizačnej a patentovej literatúry v rámci knižnice, 40. 
výročie delimitácie časti fondu knižnice do novovytvorenej okresnej knižnice v Banskej Bystrici 
(v súčasnosti Verejná knižnica Mikuláša Kováča) a 20. výročie kompletnej debarierizácie budovy 
knižnice. 

V  roku 2014 bolo používateľom služieb knižnice k dispozícii viac ako 1. 700 000 dokumentov 
(kníh, časopisov, máp, patentových spisov, technických noriem, hudobnín, audiovizuálnych 
a elektronických dokumentov), ktoré knižnica uchováva na regáloch s dĺžkou viac ako 12,5 km. 
Ročný prírastok knižničného fondu v minulom roku dosiahol 12 559 knižničných jednotiek 
v celkovej sume 168 974,81 €. Knižničné služby využilo 10 200 čitateľov, ktorí knižnicu 
navštívili 83 408-krát a vypožičali si 266 062 dokumentov, z toho 154 100 kníh si vypožičali na 
domáce štúdium. Knižnica realizovala aj 2 027 výpožičiek v rámci medziknižničnej výpožičnej 
služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby. Pre používateľov služieb ŠVK, ale aj 
pre používateľov iných knižníc na Slovensku bolo vypracovaných takmer 7 000 rešerší. Knižnica 
zorganizovala 588 podujatí (výstavy, koncerty, prednášky, besedy a diskusné kluby, prezentácie 
kníh a vydavateľstiev, knižné burzy, workshopy a interaktívne hodiny pre deti a mládež, 
semináre a konferencie, kurzy informačnej výchovy, podujatia pre seniorov), na ktorých sa 
zúčastnilo viac ako 65 000 návštevníkov. Početné podujatia zorganizovalo Literárne a hudobné 
múzeum (od roku 2001 súčasť knižnice) pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša – 
rodáka z neďalekej obce Tajov: vedeckú konferenciu Jozef Murgaš – reflexie života a diela 



 
v medzinárodnom kontexte, výstavu Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes a prezentáciu 
Zberateľskej mince Jozefa Murgaša, ktorá sa uskutočnila v spolupráci so Slovenskou národnou 
bankou a Mincovňou Kremnica. V rámci múzejnej činnosti predstavoval ročný prírastok 282 
zbierkových predmetov. Päť expozícií Literárneho a hudobného múzea navštívilo spolu 7 355 
návštevníkov. 

V roku 2014 knižnica začala realizovať projekt zameraný na podporu návštevnosti a výchovu 
novej generácie používateľov vo veku 12 – 15 rokov. V tejto súvislosti bola rozšírená ponuka jej 
služieb o zapožičiavanie spoločenských hier vedomostného charakteru. Pravidelný cyklus 
spoločenských stretnutí Osobnosti bol obsahovo prispôsobený pre uvedenú vekovú kategóriu 
návštevníkov, s cieľom priblížiť osobnosti banskobystrického regiónu aj deťom a mládeži. 
S veľkou obľubou sa stretli Tréningy pamäti pre žiakov a seniorov, ktoré knižnica začala 
ponúkať verejnosti.  

S cieľom poskytnúť používateľom čo najväčší komfort, boli koncom roka 2014 vybudované 
individuálne študijné boxy pre nerušené štúdium. Knižnica sprístupnila používateľom virtuálnu 
knižnicu – vlastnú digitalizovanú zbierku dokumentov, ktorá na konci roka 2014 obsahovala 
takmer 1 000 zdigitalizovaných tlačí, prístupných čitateľom po zadaní prístupového hesla 
z vlastného počítača prostredníctvom internetu.  Knižnica sprístupnila svoje internetové sídlo aj 
prostredníctvom verzie určenej pre mobilné zariadenia – tablety a smartfóny, čím umožnila 
čitateľom objednať si literatúru, či predĺžiť výpožičku prostredníctvom uvedených zariadení. 

Bohaté boli aj výstavné aktivity knižnice. Návštevníci mali možnosť prezrieť si v priestoroch 
knižnice až 76 výstav. Galéria v podkroví pripravila pre návštevníkov 12 výstav diel prestížnych 
domácich aj zahraničných výtvarných umelcov.  

V roku 2014 knižnica vydala 8 edičných titulov. Jedným z nich je publikácia, prezentujúca 
významné medzníky vo vývoji knižnej kultúry v meste Banská Bystrica a v rozvoji samotnej 
knižnice. Vydanie publikácie Knižnica v minulosti a v súčasnosti je už predzvesťou príprav na 
ďalšie významné jubileum, ktoré si knižnica pripomenie v budúcom roku – 90. výročie svojho 
vzniku. 

Náklady na činnosť ŠVK v Banskej Bystrici – príspevkovej organizácie v pôsobnosti MK SR 
v roku 2014 predstavovali 1 130 010 €, z toho 1 009 634 € bolo poskytnutých zo Štátneho 
rozpočtu, zvyšok tvoria vlastné príjmy knižnice. 6 802 € získala knižnica na podporu svojich 
aktivít z grantových zdrojov. 

 

Kontakt: 
PhDr. Blanka Snopková, PhD., zástupkyňa riaditeľky, vedúca odboru služieb, 
veduci.bgo@svkbb.eu, 048/47 107 80 
Mgr. Veronika Uhríková, manažér kultúry, PR, marketing, veronika.uhrikova@svkbb.eu , 048/47 
107 03 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58  Banská Bystrica, www.svkbb.eu 
https://www.facebook.com/pages/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-kni%C5%BEnica-
v-Banskej-Bystrici/354240281389260 


