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2.

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD
ORGANIZÁCIE

2.1

Poslanie

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je verejná, kultúrna, informačná,
vedeckovýskumná a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej a múzejnej. Je príspevkovou
organizáciou v priamom riadení Ministerstva kultúry SR. Plní úlohy celoslovenského a
regionálneho charakteru, ktorými je poverená na základe zriaďovacej listiny a zákona c.
183/2000 Z. z. o knižniciach a 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. Svoje služby poskytuje širokému a rôznorodému
spektru používateľov, čo ovplyvňuje jej akvizičnú politiku, skladbu knižničných fondov a
spektrum poskytovaných knižnično-informačných služieb.
Knižnica:
- zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a poznatkom šíreným na všetkých
druhoch nosičov, podporuje nezávislosť rozhodovania a duševný rozvoj,
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
- zabezpečuje uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva.
Knižničný fond predstavuje 1,684.351 dokumentov v klasickej a elektronickej podobe.
Dokumenty knižnica získava na základe zákona č. 535/2003 Z.z. o povinných výtlačkoch,
darmi, domácou a zahraničnou kúpou a prostredníctvom medzinárodnej výmeny.
Používateľom slúži k dispozícii 14 špecializovaných študovní, pracovisko pre slabozrakých
a nevidiacich a centrum poézie. Ročne knižnica realizuje takmer 310.000 výpožičiek a
navštívi ju okolo 120.000 návštevníkov, ktorí využijú jej knižnično-informačné služby.
Ďalších približne 100.000 návštevníkov ročne navštívi vzdelávacie a kultúrne podujatia
organizované knižnicou.
Informačnú a vzdelávaciu funkciu plní knižnica poskytovaním absenčných
a prezenčných výpožičiek dokumentov, medziknižničnej výpožičnej služby, spracovávaním
rešerší z elektronických bibliografických a plnotextových databáz, poskytovaním vzdialeného
prístupu k elektronickým informačným zdrojom, budovaním špecializovaných databáz a
poskytovaním adresných informácií, realizáciou kurzov informačnej výchovy pre
stredoškolskú a vysokoškolskú mládež a kurzov internetu pre seniorov. Knižničnoinformačné služby dostávajú novú dimenziu a kvalitu predovšetkým sústavným rozširovaním
využívania informačných technológií.
Knižnica je moderným multifunkčným, multikultúmym a knižnično-informačným
centrom napojeným na sieť knižníc v rámci Európskej únie i v ďalších štátoch sveta, najmä v
Rusku, Ukrajine, USA a Číne, čo prezentuje zriaďovaním a prevádzkovaním
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špecializovaných jazykových študovní, vzdelávacieho centra a priestorov na kultúmospoločenské aktivity - Galéria v podkroví, Divadlo D44.
Výsledky odbornej knihovníckej, bibliografickej a vedeckovýskumnej činnosti
prezentuje knižnica v rámci publikačných aktivít odborných pracovníkov i v rámci vedeckých
konferencií, seminárov, workshopov, vydávaním edičných titulov, najmä monografií,
tematických a personálnych bibliografií, zborníkov zo seminárov, biografických slovníkov,
publikovaním výsledkov výskumu a pod.
Organizačnou súčasťou knižnice je Literárne a hudobné múzeum. Jeho poslaním je
zhromažďovať, zhodnocovať a odborne spracovávať zbierkové predmety ako súčasť
kultúrneho dedičstva. Vo svojej múzejnej činnosti sa zameriava na literárny a hudobný život
a tiež bábkarské tradície v banskobystrickom regióne, dokumentuje výrobu a uplatňovanie
ľudových hudobných nástrojov na území Slovenska. Popularizačnými podujatiami a stálymi
expozíciami (Múzeum - domov múz, Bábkarský salón, Ľudové hudobné nástroje, Pamätná
izba Jozefa Murgaša a Pamätný dom J. G. Tajovského v Tajove a Pamätná izba P. Tonkoviča
v Podkoniciach) prezentuje výsledky svojej práce verejnosti.
Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2010
Stav knižničného fondu k 31. 12. 2010
Prírastok knižničného fondu spolu
- z toho
-k n ih y
- periodiká
-norm y
- patenty
- hudobniny
- mapy
- CD ROM
- mikrofilmy
- video a audio dokumenty
Úbytky knižničného fondu
Počet dochádzajúcich titulov periodík
- z toho zahraničné periodiká
Aktívni čitatelia
Počet návštevníkov spolu
- z toho návštevníci
kultúmo-vzdelávacích podujatí
Počet vzdelávacích a kultúmo-výchovných
podujatí
Výpožičky spolu
- z toho
- prezenčné výpožičky
- MVS a MMVS spolu

1 684 351
15 071
10246
2339
865
406
493
203
224
38
257
23 657
1 293
269
12 081
200 000
97 464
250
306 497
143 773
2353
9
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7 790
149 600
4 780
299 741
16

Počet vypracovaných rešerší
Počet vstupov do elektronického katalógu
Počet vyhľadávaní v licencovaných EIZ
Počet návštev www stránky
Počet študovní a čitární

2.2 Strednodobý výhľad organizácie
Knižnica je knižnično-informačná a pamäťová inštitúcia, ktorá sa súčasne profiluje
ako otvorená multifunkčná a multikultúrna organizácia. Jej strednodobé úlohy vyplývajú
najmä zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2007 - 2013 a zo strategických
zámerov jednotlivých odborných oddelení.

a/ Úlohy v knižnično-informačnej oblastí
systematické získavanie dokumentov a informačných zdrojov v súlade s požiadavkami
čitateľov, ich odborné spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie verejnosti,
- plnenie úloh vyplývajúcich z vládneho uznesenia č. 801 zo 17. júla 2002 k programu
eiektronizácie knižníc v SR - projektu knižnično-informačného systému 3. generácie
(KIS3G),
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 so SNK v Martine,
- plnenie úloh v oblasti budovania súbežnej a retrospektívnej slovenskej národnej
bibliografie, regionálnych bibliografických a biografických databáz,
- poskytovanie diferencovaných knižnično-informačných služieb používateľom,
- poskytovanie služieb vedecko-informačného centra, vybudovaného na základe
projektu „Vytvorenie siete...“ financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ,
rozširovanie skladby poskytovaných bibliografických a plnotextových databáz,
rozširovanie služieb a kultúmo-výchovných podujatí pre marginalizované skupiny
obyvateľov,
pokračovanie kooperácie so Slovenskou národnou knižnicou v Martine na realizácii
Národného projektu mikrofilmovania periodík, ktoré sú v knižnici najviac využívané a
periodík regionálneho charakteru,
zabezpečovanie pravidelnej a systematickej ochrany, dezinfekcie a reštaurovania
poškodených starých a vzácnych dokumentov,
participácia na realizácii Národného projektu digitalizácie, ktorý zastrešuje Slovenská
národná knižnica v Martine, budovanie a sprístupňovanie digitálnych zbierok
knižničných dokumentov, vrátane regionálnych dokumentov.

b/ Úlohy vo vedeckovýskumnej a projektovej oblastí
- v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
a v zmysle Výnosu z 15. 5. 2009 i. CD-2009-20239/4722-l:ll o spôsobe a postupe
Výročná správa za rok 2010
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-

-

-

hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja sa uchádzať o
udelenie osvedčenia o spôsobilosti pracoviska vykonávať výskum a vývoj
Ministerstvom školstva SR,
na základe získaného osvedčenia spracovávať vedeckovýskumné projekty
a predkladať ich jednotlivým grantovým agentúram na podporu vedy a výskumu
(VEGA, KEGA a APVV) jednotlivo, príp. ako spoluriešiteľská organizácia s inými
partnerskými organizáciami v oblasti vedy a výskumu,
riešenie čiastkových výskumných úloh rezortnej výskumnej úlohy Dejiny knižnej
kultúry na Slovensku pasportizáciou starých a vzácnych tlačí 16. - 19. storočia na
území mesta Banská Bystrica,
riešenie ústavných vedeckovýskumných úloh v zmysle plánu do roku 2013,
vybudovanie národného centra excelentnosti výskumu predokumentáciu kultúrneho,
vedeckého a technického dedičstva v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou,
spracovanie nových projektov na zabezpečenie finančných prostriedkov na odborný
a materiálny rozvoj knižnice.

9

d Úlohy v oblasti kultúrno-vzdelávacej
- rozvíjanie aktivít vzdelávacieho centra knižnice,
- rozvíjanie aktivít Galérie v podkroví,
- príprava a realizácia nových kultúmo-vzdelávacích aktivít, vychádzajúcich najmä
z činnosti jazykových centier,
- pokračovanie v realizácii verejnosťou pozitívne hodnotených a navštevovaných
podujatí, napr. cyklus Osobnosti, Kreatívna knižnica a i.,
- zabezpečovanie rozvoja ľudských zdrojov formou interného vzdelávania zameraného
na nové formy knižnično-informačnej činnosti, komunikáciu, kreativitu a jazykové
zručnosti.
9

d/ Úlohy v oblasti elektronizácie a automatizácie
- postupné využívanie všetkých funkcií, ktoré poskytuje komplexný knižničnoinformačný systém VIRTUA, spolupráca na jeho ďalšom rozvoji o nové
funkcionality,
- zvyšovanie komfortu elektronických služieb pre používateľov aplikáciou systémov
umožňujúcich čo najjednoduchší prístup k informačným zdrojom a dokumentom,
- budovanie virtuálnej knižnice umožňujúcej vzdialený prístup k elektronickým
informačným zdrojom a databázam, zapájanie sa do vnútroštátnych a zahraničných
projektov v tejto oblasti,
- technologické a personálne zabezpečenie prechodu knižnice na úroveň knižnice typu
2 .0 ,
- zabezpečenie ochrany knižničného fondu využívaním rádiofrekvenčnej identifikácie
dokumentov,
- vytvorenie samoobslužného výpožičného miesta pre používateľov knižnice s využitím
rádiofrekvenčnej identifikácie dokumentov,
- rozšírenie identifikačného a autentifikačného systému o nové fiinkcionality, napr.
o prístup k rozmnožovacím zariadeniam - kopírkam, skenerom, tlačiarňam a pod.
11
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modernizácia používanej výpočtovej a inej techniky (PC, tlačiarne, skenery, kopírky,
čítačky mikrofilmov a mikrofiši) a rozširovanie programového vybavenia,
vytvorenie digitalizačného a strihového pracoviska knižnice a múzea.
e/ Úlohy v múzejnej činnosti
- spracovávanie údajov o zbierkových predmetoch v elektronickej podobe,
- kooperácia na projektoch digitalizácie múzejných zbierok,
reinštalovanie bábkarskej expozície,
- spracovanie novej koncepcie expozície Múzeum - domov múz s využitím
variabilného a mobilného výstavného fundusu,
- spracovanie projektu rekonštrukcie a využitia Grossmannovho domu na stálu
bábkarskú expozíciu a konzervátorskú dielňu.

f! Úlohy v oblasti materiálno-technického zabezpečenia
- realizovanie prístavby moderných knižničných skladov,
- priebežná modernizácia existujúcich študovní, knižničných skladov
a pracovísk knižnice.

2.3.

Plán príjmov na rok 2011
a strednodobý rozpočtový výhľad

Rozpočet na činnosť knižnice v roku 2011 predstavuje 935.900 € z toho na mzdové
náklady 504.892 €. V porovnaní s rokom 2010 je rozpočet krátený o 2%.Vlastné príjmy na
rok 2011 sú schválené vo výške 89. 627 € a tvoria ich príjmy z prenájmu nebytových
priestorov, príjmy z vlastnej činnosti a administratívnych poplatkov za služby.

Výročná správa za rok 2010
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3.

K O N TR A K T ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici nemala na rok 2010 podpísaný kontrakt
s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Pozornosť sme venovali najmä plneniu
prioritných úloh, ktoré nám určilo Ministerstvo kultúry SR (viď. str. 84 - 92).

3.1. ČINNOSTI / PR O D UK TY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2010 vyplývala z jej
poslania, stálych úloh určených v zriaďovacej listine, v zákone Č. 183/2000 Z. z.
o knižniciach, zákone 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, ktorý vstúpil do platnosti 1. júna 2009 ako aj z plnenia
krátkodobých a operatívnych činností, ktoré boli stanovené v ročnom pláne činnosti.

3.1.1.

K n ižn ičn ý fond

K 31. 12. 2010 Štátna vedecká knižnica evidovala vo svojom knižničnom fonde
1,684.351 knižničných jednotiek. Do knižničného fondu bolo v priebehu roka zaradených
15.071 spracovaných knižničných jednotiek, vyradených bolo 23.657 knižničných jednotiek.
Z vedno-odborového hľadiska bol knižničný fond budovaný ako univerzálny v súlade so
zákonom o knižniciach č. 183/2000 Z.z. Z typologického hľadiska ho tvoria knihy, periodiká,
kartografické dokumenty, normy, patenty, hudobniny, audiovizuálne dokumenty, mikrofilmy,
mikrofiše a elektronické dokumenty. V oblasti doplňovania zahraničnej literatúry a získavania
duplicitných a multiplicitných exemplárov sme sa snažili reagovať na potreby a požiadavky
používateľského zázemia knižnice, najmä z jednotlivých fakúlt Univerzity Mateja Bela,
Akadémie umení, Bankového inštitútu v Prahe - pobočky v Banskej Bystrici, Fakulty
zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, stredných škôl a vedeckovýskumných
pracovísk.

3.1.1.1. Doplňovanie knižničného fondu
V roku 2010 boli od zriaďovateľa formou prioritných projektov poskytnuté nižšie
finančné prostriedky na nákup literatúry ako v predošlých rokoch, Čo si vyžiadalo vyššie
náklady z vlastných príjmov organizácie. V súvislosti s týmto opatrením nebol v porovnaní
s predchádzajúcim rokom objem finančných prostriedkov na nákup dokumentov znížený.
Doplňovanie fondu prebiehalo formou povinného výtlačku, kúpy, darom, výmenou a
bezodplatným prevodom.
Akvizičná komisia ako poradný orgán riaditeľky knižnice v oblasti doplňovania
fondov zasadala 19-krát. Na posúdenie akvizičnou komisiou boli pravidelne predkladané
návrhy na doplnenie fondu získané na základe intemetových zdrojov - webové stránky
kníhkupectiev, vydavateľstiev, kníh ohlásených v národnej agentúre ISBN, edičných plánov
13
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vydavateľstiev a vydaných kníh podľa časopisu Knižná revue a Knižní novinky. Vhodnou
pomôckou pri získavaní informácií o vydaných dokumentoch sa pre akvizíciu stala spoločná
databáza projektu KIS3G. Akvizičná komisia počas celého roku posúdila 3.519 titulov
získaných ako povinný výtlačok, 5.210 titulov od kníhkupcov dodaných formou ukážok,
1.405 titulov darov. Používatelia a zamestnanci knižnice prostredníctvom internetu podali 593
akvizičných návrhov, z ktorých bolo ku koncu roka schválených a zrealizovaných 57,5 %.
Dodávateľom a vydavateľom bolo zaslaných 392 objednávok, z toho bolo 22 stálych
objednávok zaslaných na univerzity a vysoké školy. Pri doplňovaní fondu pokračovala
spolupráca s kníhkupcami v Banskej Bystrici a na Slovensku (Kníhkupectvo Duma,
Artfórum, Albion Books, Malé centrum. Modul, distribučné stredisko vydavateľstva Portál,
Slovart G. T. G., Suweco, Mediaprint-Kapa, Magnetpress a iné).
Nedodané edičné tituly v zmysle Zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch
v znení neskorších predpisov boli priebežne reklamované. V priebehu roka boli zaslané
reklamácie 276 vydavateľstvám na 439 vydaných a našej knižnici nedodaných edičných
titulov. Na reklamácie reagovalo len 159 vydavateľstiev, dodaných bolo 281 titulov, čo je
64%. Vydavatelia oznámili neoprávnenosť reklamovania z dôvodu nízkeho nákladu pri 36
tituloch. Súčasne bolo reklamovaných 139 nedodaných titulov a 276 nedodaných čísiel
periodík, z čoho bolo dodaných 101 titulov a 155 čísiel periodík.
Reklamovanie nedodaných povinných výtlačkov
2009
Počet reklám, knižných titulov
314
- z toho počet dodaných
147
Počet reklám, periodických titulov
166
- z toho počet dodaných
109
Počet reklám, čísiel periodík
327
- z toho počet dodaných
149

2010
439
281
139
101
276
155

Formou povinného výtlačku knižnica získala 6.139 knižničných jednotiek (o 346 viac
ako v roku 2009), v hodnote 83.493,73 €. Formou kúpy bol knižničný fond doplnený o 5.688
knižničných jednotiek v celkovej hodnote 67.386,47 € . Z toho 20.000 € bolo hradených
z prioritných projektov Ministerstva kultúry SR a 47.386,47 € z rozpočtu knižnice. Na
doplňovanie knižničného fondu knižnica získala finančné prostriedky aj formou grantu od
Mesta Banská Bystrica vo výške 996,- €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo viac
finančných prostriedkov vynaložených na nákup hudobnín, CD platní a CD-ROM. Kúpou
zahraničnej literatúry zameranej na problematiku spoločenského systému, kultúry a
ekonomiky Číny a čínsky jazyk v hodnote 1.510,-35 € bol doplnený fond jazykovej študovne
Window of Shanghai. Do fondu Študovne starých a vzácnych tlačí boli získané slovacikálne
monografie a seriály v hodnote 1.373,77 €. Formou daru bola knižnica obohatená o 2.959
knižničných jednotiek v hodnote 24.835,59 €. Pri príležitosti otvorenia Window of Shanghai
darovalo Čínske veľvyslanectvo 397 ks dokumentov (knihy, CD-ROM, multimédiá). Darom
knižnica získala aj literatúru napr. od Veľvyslanectva USA, Ukrajiny a Ruskej
federácie. Bankovní inštitút Vysoká škola v Banskej Bystrici darovala 133 odborných
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monografií. Na základe zmluvy o spolupráci je fond knižnice dlhodobo obohacovaný titulmi
vydanými a darovanými Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. V decembri knižnica
získala dar 56 titulov monografií od japonskej nadácie The Nippon Foundation v hodnote
304,28 €, ktoré budú do fondu spracované v roku 2011. Formou bezodplatného prevodu bol
doplnený fond periodík 40 zväzkami chýbajúcich ročníkov z Krajskej knižnice v Nitre a
knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Obnovené bolo predplatné na databázy BiblioMedica, Monitor tlače, ProQuest.
Formou národnej licencie sa zabezpečuje pre používateľov prístup do databázy EBSCO.
V rámci systému Naviga v Informačno-vedeckom centre (financovaného zo štrukturálnych
fondov) sa používateľom od roku 2009 prostredníctvom vzdialeného prístupu sprístupňujú
databázy : Elsevier - ScienceDirect - Encyclopedies and RefWorks, Elsevier - ScienceDirect
- Ebooks, Elsevier - Engineering Village - REFEREX, Springer - E-books, SÁGE Premier
2008-2009, Emerald Insight, Wiley - InterScience - E-books, Wiley - InterScience Reference Works, IET Digital Library. Na základe dohody o spolupráci s Úradom
priemyselného vlastníctva je k dispozícii prístup do patentovej databázy ESPACE.
Prírastok knižničného fondu
Ukazovateľ

2008

Prírastky celkom

2010

2009

12.740

13.393

15.071

8.499

9.758

10.246

2.061

1.544

2.339

normy

672

857

865

patenty

515

579

406

CD platne

193

95

164

mg pásky

2

0

3

hudobniny

415

118

493

mapy

102

280

203

5

0

2

110

81

88

CD ROM

69

81

224

mikrofilmy, mikrofiše

97

0

38

4.748

5.307

5.688

- povinným výtlačkom

5.138

5.793

6.139

- darom

2.795

2.219

2.959

47

36

226

- bezodplatným prev.

4

24

51

- vlastnou publ. činn.

8

14

8

- z toho : knihy
periodiká

videokazety
DVD

Prírastky: - kúpou

- výmenou
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Prírastok k n ižn ič n é h o fo n d u
p o d ľa sp ô so b u nadobudnutia
■ Povinný
výtlačok
■ K úpa
D ar
■ V ým e n a
■ Vlastná
činnosť
Bezodplatný
prevod

Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa druhov dokumentov
Druh dokumentu

Počet knižničných jednotiek Finančná hodnota
2008

2009

2010

2008 (v Sk)

10.246 2,389.959,33

2009

2010

96.796,65

99.225,33

Knihy

8.499

9.758

Periodiká

2.061

1.544

2.339

1,119.725,70

31.389,53

58.772,90

Špeciálne
dokumenty
Normy

993

655

1215

394.656,59

3.004,42

9.238,66

672

857

865

214.102,50

11.577,17

10.793,95

Patenty

515

579

406

5.150,00

191,07

179,46

12.740

13.393

15.071

4,123.594,12

142.958,84

178.210,30

Spolu
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F in a n č n á hodnota prírastku
podľa typu dokumentu

■ Knihy
■ Periodiká
Normy
■ Patenty
■ CD
Hudobniny
■ Mapy
¿2 D V D
■ C D -R O M
B Mikrofilmy
■ Staré tlače

Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia

j Druh dokumentu
i

Počet knižničných
jednotiek
2008
2009
2010

Finančná hodnota
2008 (v Sk)

2009

2010

Kúpa

4.748

5.307

5.688

1,907.905,60

66.420,73

67.386,47

Povinný výtlačok

5.138

5.793

6.139

1,556.488,30

59.649,49

83.493,73

Dar

2.795

2.219

2.959

650.675,90

16.271,48

24.835,59

4

24

51

195,00

130,06

283,91

47

36

226

7.799,30

406,05

2.165,50

8

14

8

530,00

81,03

45,10

12.740

13.393

15.071

4,123.594,10

142.958,84

178.210,30

Bezodplatný prevod
Výmena
Vlastná činnosť
Spolu
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3.1.1.2.

Spracovanie knižničného fondu

Spracovávanie novozískaných dokumentov
Spracovanie dokumentov získaných do knižnice prebiehalo priebežne automatizovane
v knižnično-informačnom systéme Virtua v spoločnej databáze clasOl. Boli dodržiavané
medzinárodné štandardy AACR2, ISBD a formát MARC21.
Menná katalogizácia bola ovplyvnená kooperáciou v spoločnej databáze. Mnoho
bibliografických záznamov bolo urobených inými knižnicami skôr, ako dokumenty naša
knižnica získala do fondu, avšak záznamy v spoločnej databáze boli spracované na
minimálnej úrovni a bolo potrebné ich podľa štandardov dopĺňat a upravovat. Za rok bolo
takto upravených 2.155 bibliografických záznamov, ktoré sa však u nás nemôžu štatisticky
zdokumentovať ako nami vytvorené. Menne bolo skatalogizovaných 6.843 dokumentov,
vecne 7.543 a spolu bolo vytvorených 14.760 záznamov o exemplároch.
Pred otvorením nového jazykového centra Window of Shanghai bolo na
bibliografickej, holdingovej aj exemplárovej úrovni skatalogizovaných 397 dokumentov dar Veľvyslanectva Čínskej republiky v SR. Dokumenty sú označené čipmi rádiofrekvenčnej
ochrany.
Po posúdení Akvizičnou komisiou bola časť knižného fondu Nemeckej študovne
z priestorových dôvodov preradená do skladu.
Za účelom ochrany bolo zo skladu do Študovne historického fondu preradených 49
exemplárov slovacikálnych hudobnín s vročením do r. 1950.
Štatistika spracovania novozískaných dokumentov
2008

Ukazovateľ

2010

2009

Bibliografické spracovanie dokumentov

8.644

7.789

6.843

- z toho : knihy

6.429

5.682

4.586

periodiká

193

156

161

normy

672

838

812

patenty

515

577

401

CD platne

173

85

148

hudobniny

386

121

392

95

173

161

5

0

2

109

80

83

MG pásky

2

0

0

CD ROM

65

77

97

2.386

2.573

154

mapy
videokazety
DVD

Autoritové záznamy
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Záznamy o exemplároch

12.740

13.428

14.760

8.499

9.692

9.930

2.061

1.618

2.339

normy

672

878

865

patenty

515

583

406

CD platne

193

95

164

hudobniny

415

120

493

mapy

102

280

203

5

0

2

110

81

88

mg pásky

2

0

3

CD ROM

69

81

229

mikrofilmy

97

0

38

- z toho : knihy
periodiká

videokazety
DVD

V zmysle nových predpisov o požičiavaní elektronických dokumentov boli vypožičateľné
exempláre CD-ROM preradené na prezenčné požičiavanie a zároveň boli upravené záznamy o
exemplároch. Po preradení dokumentov do iných lokácií bolo upravených 213 záznamov o
exemplároch.
Po ukončení obsahovej previerky a vyradení multiplicitných a zastaraných titulov
monografií boli za účelom aktuálnosti databázy vymazávané záznamy z databázy (2.560
bibliografických záznamov, 877 holdingových a 1.123 záznamov o exemplároch).
Spolu bolo v roku 2010 adjustovaných 11.982 knižničných jednotiek do skladu
a 3.609 knižničných jednotiek do študovní.
Na základe pokynov SNK v Martine neboli po prekonvertovaní databázy ŠVK
v Banskej Bystrici do celoslovenskej databázy (clasOl) našimi pracovníkmi vytvárané
záznamy autorít. V zmysle rozhodnutia Pracovnej skupiny pre katalogizáciu a akvizíciu
v SNK v Martine sa ŠVK v Banskej knižnici od mája 2010 podieľa aj na vytváraní
autoritatívnych záznamov.
Retrospektívne spracovanie fondu
Retrospektívne spracovanie bibliografických záznamov bolo v roku 2010 pozastavené
v súvislosti s potrebou veľkého množstva úprav v databáze, ktoré vznikli ešte pri konverzii
clas03 do clasOl z dôvodu rozdielnych nastavení niektorých globálnych parametrov (zrušenie
tágu 090, ktorý sa v spoločnej databáze nepoužíva a vpisovanie prefixu „svkbb“ pred
signatúry a prírastkové čísla každého exemplára). V menšej miere sa spracovávali knihy,
normy, hudobniny, gramofónové platne a periodiká. Spolu bolo vytvorených 1.586
bibliografických a 5.416 exemplárových záznamov.
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Z prioritných projektov Ministerstva kultúry SR boli získané finančné prostriedky na
retrospektívne spracovanie fondu mimo pracovného času. Sústredili sme sa na tvorbu
holdingových a exempláravých záznamov k už existujúcim bibliografickým záznamom, ktoré
boli prekonvertované z clas03. V samostatnej databáze nebolo nutné vytvárat holdingy
a exempláre, signatúra bola zapísaná v bibliografickom zázname. V spoločnej databáze však
dokumenty s takýmito záznamami nie sú pre používateľov „vyhľadateľné“. V rámci projektu
bolo vytvorených 10.000 holdingov a k nim pripojených 17.529 záznamov o exemplároch.
Pokračovali práce na prevíjaní mikrofilmov na cievky a zároveň bolo vytvorených 266
retrospektívnych exemplárových záznamov o periodikách uložených na mikromédiu.
Štatistika výkonov v oblasti retrospektívneho spracovania knižničného fondu
2008

Ukazovateľ
Retrospektívne spracovanie - bibl.
záznamy
- v rámci plánu činnosti
interný grant

2010

2009

12.528

8.077

1586

10.063

8.077

1586

2.465

0

0
15.328

Retrospektívne spracovanie - hold.
záznamy
- v rámci plánu činnosti
-

5.328

prioritný projekt

10.000

Retrospektívne spracovanie záznamy o exemplároch
v rámci
plánu činnosti
- interný grant
-

24.875

18.466

22.945

21.778

18.466

5.416

3.097

0

0

prioritný projekt

17.529

Štatistika zo systému Virtua - produktivita katalogizácie
Nové
Upravené
Vymazané
záznamy
záznamy
záznamy
Bibliografické
7104
45606
4606
Holdingové
25904
5559
1491
Exemplárové
38846
59572
8750
Autoritové
154
170
0
SPOLU
72008
110907
14847
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Spolu
57316
32954
107168
324
197762

Práca s periodikami
V databáze je bibliograficky spracovaný celý fond periodík, ktoré do knižnice
dochádzajú a ktoré knižnica uchováva trvalo vo viazanej podobe a dočasne na 5 rokov.
Evidencia dochádzajúcich titulov a čísiel periodík (1.309 exemplárov) sa realizuje denne
prostredníctvom modulu Správa seriálov systému Virtua. Priebežne boli reklamované
nedodané tituly (139) a čísla (276) periodík. Menne aj vecne bolo skatalogizovaných 161
nových titulov. Ukončené ročníky boli skompletizované, pripravené na väzbu a následne
prírastkované, do spoločnej databázy boli spracované záznamy o exemplároch. Prírastok
v roku 2010 je 2.339 exemplárov.
Mikrofilmy periodík boli previnuté na cievky, bibliografické záznamy boli doplnené
údajmi z tlačených bibliografií a boli vytvorené exemplárové záznamy v počte 266.
Zviazané ročníky periodík adjustované do Študovne viazaných periodík boli
označované čipmi RFID v počte 117.
Priebežne boli plnené koordinačné a metodické úlohy v oblasti správy seriálov
v celoslovenskej databáze classOl projektu KIS3G, vyplývajúce z poverenia Slovenskej
národnej knižnice. Boli vytvárané bibliografické záznamy zahraničných a regionálnych
titulov periodík na požiadanie kooperujúcich knižníc. Priebežne boli zlučované duplicity
bibliografických záznamov. Keďže v rámci subbázy bibliografických záznamov seriálov už
bol ukončený prvotný komplexný proces deduplikácie (realizovala ho naša knižnica od roku
2007), je databáza seriálov prehľadná a počet potrebných zásahov - deduplikácií každým
rokom klesá (v roku 2007 - 1045, v r. 2008 - 397, v roku 2009 - 343, v roku 2010 - 78).
V priebehu roka sa uskutočnili školenia modulu Správa seriálov systému Virtua
zamestnancov knižníc participujúcich na projekte KIS3G (4 školenia, preškolených bolo 19
pracovníčok zo 6 knižníc) a modulu Akvizícia (1 školenie, 16 pracovníčok zo 7 knižníc).
Konzultácie k spracovaniu a evidencii periodík boli poskytnuté pracovníkom Podtatranskej
knižnice v Poprade, Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči, Záhorskej knižnice v
Senici, Univerzitnej knižnici v Bratislave, Knižnici J. Fándlyho v Trnave, Homozemplínskej
knižnici vo Vranove, Knižnici ÚĽUV v Bratislave, Knižnici Akadémie ozbrojených síl v
Liptovskom Mikuláši.
Pokračovala spolupráca na budovaní súborného katalógu periodík v databáze clas02,
ktorú spravuje Univerzitná knižnica v Bratislave. Do databázy bolo vytvorených 82 nových
bibliografických záznamov, upravených 178 existujúcich bibliografických záznamov,
vytvorených 181 nových a zaktualizovaných 969 holdingových záznamov.
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Odoberané periodiká

1.293
1.024

239

280 i

i

j

Z toho : domáce

2010

2009
1.291'

1.227|

Periodiká celkom - tit.

!

T

zahraničné
Podľa spôsobu nadobudnutia - kúpa i

167'

193 i

988 í

981

1

-PV

.i ....

j

269
K)
O
OO

2008

OO
oo
ON

j
|

VO
OO

Ukazovateľ
i

i

1.013!

i

69

69

89

- výmena!

2:

3

2:

- vlastná činnosť i

1

1

1;

- dar

i

1

Ochrana knižničného fondu
Činnosť v oblasti ochrany bola realizovaná z finančných prostriedkov poskytnutých
v rámci prioritných projektov Ministerstvom kultúry SR (20.000 €). Na trvalé uchovávanie
bolo pripravených 1.790 zväzkov skompletizovaných ročníkov periodík za rok 2009.
Dodávateľsky v knihárstve Georg v Žiline bolo zviazaných 1874 zväzkov a 48 v rámci
knihárskeho pracoviska v knižnici. Na dočasné uchovávanie na 5 rokov bolo
skompletizovaných 275 knižničných jednotiek. V roku 2009 sa začali označovať knižničné
dokumenty rádiofrekvenčnými čipmi, ktoré sa v súčasnosti používajú na ochranu pred
odcudzením dokumentov prístupných vo voľnom výbere. Je to súčasne už aj príprava na
budúce využívanie rádiofrekvenčnej technológie pri vypožičiavaní a vrátení knižničných
dokumentov a revíziách knižničného fondu. V prvej etape boli označené čipmi RFID
dokumenty umiestnené v Univerzálnej študovni, Študovni viazaných periodík, v Hudobnej
študovni a posluchárni. V roku 2010 sa ukončilo označovanie dokumentov vlnfoUSA,
Britskom centre, Centre ruských štúdií a pokračuje sa v Nemeckej študovni. Zároveň sa čipmi
označujú všetky novozískané knihy a viazané periodiká, ktoré majú lokáciu v Študovni
viazaných periodík. Celkovo bolo čipmi v roku 2010 označených 10.063 knižničných
jednotiek.
Práca v systéme Virtua
P °dla potreby boli (denne, týždenne) generované a tlačené výstupy zo systému Virtua
pre odborné oddelenia knižnice —upomienky, oznamy o dostupnosti dokumentov, prírastkové
zoznamy kníh, periodík, máp, hudobnín, patentov, elektronických a zvukových dokumentov.
V Infostation boli vytvorené a editované výstupy (2. upomienky, riaditeľské a advokátske
upomienky, mesačné štatistiky katalogizácie a výpožičiek). Boli vytvorené a nastavené
skripty na prístup do testovacieho profilera. Testovalo sa nové prostredie cez VPN klienta,
nastavené boli IP na testovanie žiadaniek v novom prostredí. V spolupráci so SNK
a ostatnými knižnicami sa uskutočnilo záťažové testovanie nového servera.
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Pre zjednodušenie revízií bol sfunkčnený program a prístroj „Digitálny knižničný
asistent“, ktorý pracuje s čipmi RFID. SNK vyexportovala požadovaný súbor záznamov
dokumentov (fond Univerzálnej a Regionálnej študovne) a pracovníčky boli zaškolené na
prácu s ručnou čítačkou digitálneho asistenta. Revíziu fondu o rozsahu približne 8.000
knižničných jednotiek sa s touto technológiou podarilo realizovať za 5 dní. Výsledkom
načítaných a porovnaných údajov bol zoznam chýbajúcich dokumentov.
Za účelom uvedenia modulu Akvizícia do prevádzky boli v demo-produkčnej databáze
nastavené parametre a otestovaný modul Akvizícia. Vypracovaný pracovný manuál pre
akvizíciu v spoločnej databáze bol odoslaný na otestovanie do ďalších knižníc (SNK Martin,
ŠVK Prešov, AK AOS Liptovský Mikuláš, Zemplínska knižnica Michalovce) a na schválenie
do SNK. Po schválení manuálu sa uskutočnilo školenie pracovníkov knižníc, ktorí mali
záujem o prácu v module Akvizícia.

3.1.1.3.

O chrana, revízie, vyraď ovanie a obsahové previerky
knižničného fondu

Revízie, obsahové previerky, vyraďovanie knižničného fondu
Oddelenie správy fondov zabezpečuje od roku 2009 práce na úseku knižničných
skladov, na úseku revízií knižničného fondu a v knihárskej dielni. K jeho hlavným úlohám
patrí ochrana knižničného fondu v skladoch aj ochrana jednotlivých typov informačných
dokumentov, ktoré sprístupňuje knižnica čitateľom absenčne a prezenčne v študovniach. V
roku 2010 pokračovali práce súvisiace s mimoriadnou obsahovou previerkou kníh uložených
pod signatúrou A l - A 59999 a signatúrou B 12 000 - B 16 200. Oddelenie správy fondov
priebežne počas roka plnilo úlohy v oblasti vyraďovania dokumentov v zmysle platnej
vyhlášky.
K 27. 12. 2010 bolo do zoznamu vyradených kníh zapísaných a v prírastkovom
zozname vyznačených vyradenie 23.393 kn. j., v celkovej hodnote 20.456,65€. Na základe
posúdenia Komisiou pre obsahovú previerku knižničných fondov bolo z knižničného fondu
vyradených 191 zv. periodík, uchovávaných na 5 rokov a 73 titulov neviazaných periodík.
V zmysle smernice o evidencii, revízii a vyraďovaní knižničného fondu boli
vyradené knihy ponúknuté knižniciam na Slovensku. Zo zoznamu vyradených kníh,
zverejneného na knižnično-informačnom portáli Infolib, si knižnice vybrali 320 kníh. Záujem
o knihy prejavila SNK v Martine, MsK v Želiezovciach, Odborná lekárska knižnica Ústrednej
vojenskej nemocnice v Ružomberku, Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU v Bratislave, Knižnica
FiF UK v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre. Vyradené knihy
boli ponúknuté na komisionálny predaj antikvariátu Paseka v Banskej Bystrici. Odkúpených
bolo 739 kn. j. Vyradené knihy, o ktoré nebol zo strany knižníc a antikvariátu záujem boli
ponúknuté čitateľskej verejnosti. Predaných bolo 2.464 kn. j. v hodnote 1.028,10€ .
V druhom polroku boli v zmysle plánu plnené úlohy v oblasti revízie (knihy signatúry
C 35.500 - C 39.999). Do konca roku 2010 bolo odrevidovaných 6.848 kn. j.
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Štatistika výkonov v oblasti revízií a vyraďovania knižničného fondu
Ukazovateľ
Zrevidovaný
fond
Vyradené
dokumenty
Z toho knihy:
- periodiká
- špec.dokum.

Rok 2007
8.870 kn.j.

Rok 2008
26.757 kn.j.

Rok 2009
80.534 kn.j.

Rok 2010
6.848 kn.j.

5.691 kn.j.

7.137 kn.j.

343 kn.j.

23.657 kn.j.

5.169 kn.j.
353 titl.
511 kn.j.

6.689 kn.j.

343 kn.j.

23.393 kn.j.
264 titl.

-

448 kn.j.

-

-

-

Činnosť Komisie pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných dokumentov
bola zameraná na obsahovú previerku knižného fondu uloženého pod signatúrou B 12 000 B 16 200. Previerku realizovali dve trojčlenné čiastkové komisie. Oddelenie správy fondu sa
podieľalo na selekcii knižničných jednotiek navrhnutých na vyradenie z depozitu podľa
zoznamov titulov od čiastkových komisií.
*

Usek knižničných skladov
V roku 2010 bola uskutočnená modernizácia časti skladových priestorov, ktorá si
z hľadiska ochrany fondu nevyhnutne vyžadovala obnovu. Práce boli financované
z finančných prostriedkov získaných z prioritných projektov MK SR. Knižničné sklady
v hlavnej budove boli zrenovované vymaľovaním na ploche 332 m2, na radiátoroch
a okenných rámoch bol obnovený náter, doplnili sa kovové regály v počte 8 kusov a 64 políc.
V letných mesiacoch sa priebežne realizoval presun ďalších dokumentov sign. A
v počte 20.365 kn. j. do externého skladu na Zvolenskú cestu. Do nového systému regálov
bolo presunutých 14.691 titulov viazaných periodík, 700 krabie noriem a knihy sign.
A v počte 8.200 kn.j.
V poslednom štvrťroku prebiehali práce na presune dokumentov z ďalších skladových
priestorov, v ktorých bude pokračovať proces obnovy náterov.
Pracovníci knižničných skladov vybavovali požiadavky používateľov na absenčné
výpožičky do jednej hodiny, dokumenty na prezenčné štúdium v študovniach boli
poskytované do 15 minút. Záujem bol aj o expresné výpožičky, ktorých bolo 2.570, čo je o 82
viac ako v roku 2009. V roku 2010 sme zaznamenali nárast počtu čitateľmi objednaných, ale
nevyzdvihnutých kníh. Ich počet predstavuje 2616 kn. j. (o 865 viac ako v roku 2009).
Knihárske práce
V mesiaci júl 2010 bola knihárska dielňa presťahovaná do iných priestorov, jej
technické vybavenie bolo doplnené o novú mechanickú rezačku a prístroj na živicovú tepelnú
väzbu dokumentov, aby mohla byť zabezpečovaná priebežná oprava väzby poškodených
dokumentov a väzba periodík.
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Štatistika výkonov v oblasti knihárskych prác
Rok

2010
2009
2008
2007

Mäkká
a špirálová
väzba
189
1.415
355
1.695

Tvrdá väzba
Poškodené
periodiká

Väzba spolu

Ostatné
(rezanie, strihanie)

Nové
periodiká

220
118
-

5
88
-

414
1.621
355
1.695

241.237
183.422
229.181
79.124

Ochrana fondu starých a vzácnych tlačí
Na základe zmluvy o dielo a odsúhlasených reštaurátorských zámerov bolo zo zbierok
knižnice reštaurovaných 8 tlačí zo 1 6 .-1 8 . storočia v SNK v Martine. S cieľom zabezpečiť
vhodné skladové podmienky v depozite starých a vzácnych tlačí boli zakúpené dva
zvlhčovače.
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3.1.2.

Knižničné služby

Knižnično-informačné avýpožičné služby zabezpečovali v roku 2010 tn oddelenia.
Do konca júna 2010 oddelenie absenčných služieb, oddelenie prezenčných služieb
a oddelenie bibliografie. Po organizačnej zmene od 1. 7. 2010 oddelenie služieb, oddelenie
jazykových študovní a oddelenie bibliografie.
Výsledky v ukazovateľoch registrovaní používatelia, návštevníci a prezenčné
výpožičky sú mierne nižšie ako v roku 2009. V počte absenčných výpožičiek došlo naopak k
nárastu v porovnaní s rokom 2009.
K 31. 12. 2010 evidujeme v databáze vyše 15.366 záznamov o používateľoch, z toho
bolo 12.081 aktívnych (ktorí využili služby knižnice počas roka aspoň jedenkrát). V roku
2010 sa zaregistrovalo v knižnici alebo obnovilo platnosť svojej registrácie 7.748
používateľov. Je to o 193 menej ako v roku 2009. Nových používateľov bolo 2.919, čo je o 70
menej ako v roku 2009.
V požičovni bolo realizovaných 142.198 absenčných výpožičiek (o 4.276 viac ako
v roku 2009). K tomuto pozitívnemu výsledku prispela aj skutočnosť, že po viac ako roku od
pripojenia našej knižnice do celoslovenskej databázy, bolo čitateľom opät umožnené
rezervovanie dokumentov on-line. Čiastočne táto skutočnosť zapríčinila aj miemv pokles
návštevnosti požičovne (o 3.215 menej návštevníkov ako v roku 2009), ktorý tiež úzko súvisí
a postupujúcou elektronizáciou služieb (napr. on-line predlžovanie výpožičnej lehoty) a tiež
s možnosťou vrátiť požičané knihy prostredníctvom biblioboxu - externého zariadenia,
umiestneného pred vchodom do knižnice.
Webovú stránku knižnice v roku 2010 navštívilo 299.741 návštevníkov, čo je
v porovnaní s rokom 2009 takmer 90% nárast.

Používatelia a návštevníci knižnice
Ukazovateľ
Aktívni používatelia
Registrovaní používatelia
- z toho do 15 rokov
Návštevníci knižnice spolu
- z toho: návštevníci požičovne
návštevníci študovní
- Z toho odd. služieb
- Z toho odd. jazyk,
študovní
- Z toho odd. bibliogr.
(včítane IVC)
návštevníci katalógov
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S 2009
12.150
7.941
4
110.106
58.483
38.553
25.801
7.185

S 2010
12.081
7.748
3
102.536
55.268
36.601
23.308
8.247

5.567

5.046

13.070

10.667

Výpožičky
Ukazovateľ
Výpožičky spolu
- z toho absenčné
- Odd. služieb
- Odd. jazyk, študovní
- z toho prezenčné
Odd. služieb
Odd. jazyk, študovní
Odd. bibliografie
- z toho MVS - iným knižniciam
- z toho MVS - z iných knižníc
- z toho MMVS iným knižníc.
- z toho MMVS z iných knižníc
- z toho cirkulačná výpožičná
služba

3.1.2.1.

S 2009
317.089
137.922

170.643

3.453
1.315
479
1
86
36

S 2010
306.497
160.351
152.834
7.517
143.773
121.798
19.673
2.289
1.700
500
0
153
20

A b se nčné služby

Požičovňa
Registrácia nových čitateľov prebiehala pri pulte prvého kontaktu pri vchode
do knižnice, podobne ako v predchádzajúcom roku. Záujem verejnosti bol aj o elektronickú
predregistráciu, ktorá do značnej miery urýchľuje proces vystavenia čitateľského preukazu.
Obnoviť si členstvo mohli čitatelia pri všetkých obslužných miestach v požičovni a na
požiadanie aj pri pulte prvého kontaktu. Na tomto pracovisku bolo zaregistrovaných l .703
používateľov, ktorým sme poskytli 2.573 ústnych a l .646 telefonických informácií.
V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov bolo z databázy vymazaných 2.725
neplatných záznamov o používateľoch. Prihlášky týchto používateľov boli skartované.
V roku 2010 bolo pričlenené k oddeleniu služieb pracovisko čitateľských katalógov
spolu s čítacím a intemetovým pracoviskom pre nevidiacich a slabozrakých. Katalógy
navštívilo 10.667 používateľov (o 2.403 menej ako v roku 2009). Tento pokles tiež
súvisel s možnosťou on-line objednávania, rezervovania dokumentov a prolongovania
výpožičnej lehoty. Pre používateľov bolo na základe ich telefonických a e-mailových
požiadaviek vyhľadaných a pripravených na požičanie 585 dokumentov. Prostredníctvom
služby „Spýtajte sa knižnice“ sme odpovedali na otázky 87 používateľov. Podlá záujmu
čitateľov boli vybavované objednávky na expresné výpožičky
Používatelia využívali už rutinne on-line katalóg, elektronickú žiadanku a možnosť
elektronického
prolongovania výpožičnej
lehoty.
Veľmi
pozitívne ovplyvnila
spokojnosť používateľov skutočnosť, že od septembra 2010 si opätovne môžu on-line
rezervovať dokumenty, ktoré sú aktuálne požičané. Avšak preto, že rezervovanie
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fungovalo až od septembra, odoslali sme používateľom len 2.448 oznamov o dostupnosti
dokumentov (o 635 menej ako v roku 2009), z čoho bolo 2.386 oznamov elektronických
(o 589 menej ako v roku 2009).
Používateľom boli odosielané e-mailové upozornenia o prekročení výpožičnej
lehoty. V roku 2010 sme odoslali používateľom 327 riaditeľských upomienok, 283 bolo
vybavených kompletne, 7 čiastočne. Predžalobných upomienok bolo odoslaných 31. Na ich
základe 17 čitateľov knihy vrátilo, čiastočne boli knihy vrátené v 4 prípadoch. V dvoch
prípadoch sme podali návrh na vydanie súdneho platobného príkazu. Súd naše návrhy prijal
a vydal platobné príkazy. Tieto však v roku 2010 neboli realizované a knihy budú vymáhané
v rámci súdneho konania.
V priebehu roka 2010 sme všetky pracoviská oddelenia služieb vybavili
registračnými pokladňami. Toto opatrenie prispelo k zrýchleniu a skvalitneniu obsluhy
používateľov a tiež k zjednodušeniu odvádzania denných tržieb. Používatelia využívali
a kladne hodnotili knižničný bibliobox. V priebehu roka 2010 prostredníctvom neho vrátili
spolu 7.999 kníh (v roku 2009 to bolo 4.694 kníh). Žiaľ, poskytovanie služieb čitateľom
prostredníctvom biblioboxu bolo v priebehu roka 2010 dvakrát prerušené pre jeho poškodenie
neznámymi páchateľmi. V roku 2010 používatelia nahradili 41 stratených kníh, čo je o 22
viac ako v roku 2009. V rámci prioritného projektu ochrana a obnova knižničného fondu sme
zabezpečili opravu 990 kníh s nákiadmi 3.000 €.
Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná MVS
Oddelenie služieb realizovalo v roku 2010 medziknižničnú výpožičnú službu medzi
národnú medziknižničnú výpožičnú službu. Vybavili sme 500 požiadaviek používateľov
našej knižnice na dokumenty z iných knižníc na Slovensku, čo je o 21 viac ako v roku 2009.
Vybavili sme 1.700 požiadaviek iných knižníc na dokumenty z fondu našej knižnice (o 385
viac ako v roku 2009). Pre našich používateľov sme v rámci MMVS zapožičali 153
dokumentov ( o 67 viac ako v roku 2009).

3.1.2.2.

Prezenčné služby

Prezenčné služby zabezpečovalo v mesiacoch január —máj oddelenie prezenčných
služieb. Od l. 6. 2010 vzniklo oddelenie jazykových študovní, ktoré poskytuje čitateľom
prezenčné výpožičné, informačné a konzultačné služby v rámci 5 jazykových študovní.
Pracovníci jednotlivých študovní sa podieľali na príprave a realizácii viacerých výchovnovzdelávacích, popularizačných a kultúrnych aktivít.
Ostatné študovne (univerzálna študovňa, študovňa viazaných periodík, študovňa
odborných periodík, študovňa hudobnín a AV dokumentov, študovňa digitálnych
dokumentov, študovňa technických a legislatívnych dokumentov a čítacie a intemetové
pracovisko pre nevidiacich) sa stali súčasťou oddelenia služieb.
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Univerzálna študovňa
poskytovala čitateľom zabezpečovala konzultantské služby, výstavy noviniek vo fonde,
realizáciu expresných výpožičiek a kopírovacie práce pre verejnosť. V mesiacoch júl —
september sa uskutočnila revízia fondu študovne.
Študovňa odborných periodík a Študovňa hudobnín a audiovizuálnych dokumentov
okrem svojej bežnej činnosti pripravili v roku 2010 štyri audiovizuálne výstavky venované
významným hudobným osobnostiam a telesám. Zabezpečovali dokumentáciu publikačnej
činnosti o knižnici.
Študovňa viazaných periodík, Študovňa digitálnych dokumentov a Študovňa
technických a legislatívnych dokumentov
poskytovali základné výpožičné, informačné a reprografické služby v novozrekonštruovaných
priestoroch. V študovni viazaných periodík používatelia využívali aj čítacie zariadenie na
mikrofilny a mikrofiše a skener. Zhotovených bolo 1.787 skenov.
V študovniach Oddelenia služieb bol zaznamenaný pokles návštevnosti (o 2.431
menej ako v roku 2009) a pokles počtu prezenčných výpožičiek (o 23.234 oproti skutočnosti
v roku 2009). Do značnej miery súvisí zníženie počtu návštevníkov s častejším využívaním
on-line prístupu do elektronického katalógu - čitatelia prichádzajú do študovní s už presne
vyšpecifikovanými požiadavkami, za konkrétnymi informáciami a dokumentmi.
Nemecká študovňa
v spolupráci so ZŠ a SŠ pravidelne organizovala kreatívne a interaktívne hodiny na rôzne
témy, napr. J. S. Bach; Ostern in Deutschland; Nibelungenlied; Prečo sa učiť nemecký jazyk;
Kultúrne obzory; Advent a Vianoce a premietanie filmov vo filmovom klube dvakrát
mesačne. Konali sa zaujímavé podujatia - Workshop kreatívneho písania pre študentov
stredných škôl, Literárne popoludnie so Silke Scheuermann, Svetlanou Žuchovou a Petrom
Sulejom, Beseda s rakúskym spisovateľom Ivom Schneiderom.
V rámci roka boja proti chudobe a sociálnym závislostiam boli premietané filmy
s protidrogovou témou, organizované diskusie o rôznych formách závislostí, ktoré vedú
k vylúčeniu zo spoločnosti.
Pri príležitosti osláv 15. výročia otvorenia
Nemeckej
študovne
najstaršieho
špecializovaného jazykového centra v ŠVK,
sa uskutočnilo podujatie Dni nemeckej
kultúry
so
slávnostnou
akadémiou,
vedomostným
kvízom,
študentským
divadelným predstavením v nemčine a
výstavou fotografií. Pri tejto príležitosti za
osobnej
účasti
mimoriadneho
a
splnomocneného veľvyslanca Spolkovej
Návšteva J. E. A. H artm anna v Nem eckej študovni
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republiky Nemecko J. E. Axela Hartmanna podpísala riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici
Oľga Lauková a riaditeľ Goethe Institut-u v Bratislave Wolfgang Franz Zmluvu o spolupráci
na obdobie rokov 2011 - 2012.
Ostatná činnosť prebiehala v súlade s plánom práce. V rámci propagácie študovne sa
uskutočnilo počas roka 32 exkurzií, ktorých sa zúčastnilo 670 návštevníkov, prevažne žiakov
ZŠ a študentov gymnázií a stredných škôl, ktorí sa učia nemecký jazyk. V apríli študovňu
navštívili delegácie českých a poľských knihovníkov. V septembri bola realizovaná
rekonštrukcia priestorov a podlahy študovne.
Centrum ruských štúdií
zorganizovalo kreatívne hodiny pre študentov, napr. Práca s prekladovými slovníkmi a Svet
encyklopédií pre študentov Katedry slovanských jazykov Fakulty humanitných vied UMB,
podujatie Študenti študentom - venované A. P. Čechovovi pri príležitosti 150. výročia jeho
narodenia, besedu s prvým tajomníkom Veľvyslanectva Ukrajinskej republiky v SR D.
Konyševom, prezentáciu a interaktívnu hodinu venovanú skladateľovi P. I. Čajkovskému pri
príležitosti jeho 160. výročia narodenia.
V dňoch 8. - 11. novembra 2010 sa zrealizovalo pri príležitosti osláv 5. výročia
otvorenia Centra ruských štúdií niekoľko podujatí. Pre študentov Katedry európskych
kultúrnych štúdií FHV univerzity Mateja Bela v B. Bystrici bol premietnutý dokumentárny
film BBC Peter Veľký/, v Divadle D44 sa predstavili študenti Katedry slovanských jazykov
FHV UMB dramatizáciou poviedky A. P. Čechova Tučný a tenký pre študentov Gymnázia A.
Sládkoviča v B. Bystrici. Predstavenie bolo spojené s diskusiou o tvorbe A. P. Čechova.
Návštevníci mali možnosť zoznámiť sa bližšie s poéziou A. S. Puškina a hudbou P. I.
Čajkovského prostredníctvom podujatia Kytica pre Puškina a Čajkovského v podaní
študentov Akadémie umení v B. Bystrici a herca a pedagóga Juraja Sarvaša, klaviristky Evy
Kosorínovej-Sendreiovej a speváka Stanislava Bartka.
Vyvrcholením osláv bolo sláv
nostné podujatie Od stretnutia
kultúr k stretnutiu ľu d í za účasti
veľvyslanca Ruskej federácie na
Slovensku
Pavla
Maratoviča
Kuznecova, zástupcov Ministerstva
kultúry SR a pozvaných hostí.
V rámci slávnosti vystúpili laureáti
medzinárodného fondu Vladimíra
Spivakova huslista Viktor
Abramjan, barytonista Alexander
Potapov
a klaviristka
Elena
Litvinova. Súčasťou slávnosti bola
aj
vernisáž
výstavy
ruskej
výtvarníčky Oksany Begmy.
Prvá návšteva m im oriadneho a splnom ocneného veľvyslanca
U krajiny J. E. O leha Havašiho v ŠVK
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V spolupráci s Katedrou slovanských jazykov FHV UMB bol pre verejnosť pripravený večer
s poéziou A. S. Puškina v podaní ruskej kulturologičky prof. Larisy Sugay, DrSc. Uskutočnilo
sa premietanie ruských filmov pre verejnosť Ostrov, Kuka a Deň splnu a divadelné
predstavenie v spolupráci so študentmi Akadémie umení v B. Bystrici, ktorí verejnosti
predstavili hru N. V. Gogoľa Bláznove zápisky.
Návštevnosť centra sa zvýšila v porovnaní s rokom 2009 o 37 používateľov a počet
výpožičiek vzrástol o 410, napriek tomu ukazovatele nedosiahli plánované hodnoty.
Zdôvodniteľné je to odchodom 2 pracovníčok (jedna v I. polroku, druhá v II. polroku), ktoré
zabezpečovali chod študovne na polovičný úväzok. V októbri nastúpila nová pracovníčka
a činnosť centra sa stabilizovala, čo by sa malo odraziť vo výkonoch v roku 2011.
Britské centrum
pripravilo pre čitateľov sedem diskusných klubov s lektormi - dobrovoľníkmi na rôzne témy
(napr. Privítanie Nového roka; Zneužívanie drog, alkoholu, internetu; Olympijské hry;
Veľkomestá v UK a i.). Zúčastnilo sa na nich 84 návštevníkov. Konali sa tiež semináre pre
učiteľov, napr. Otvorená hodina anglického jazyka pre SP Ú; prednášky pre študentov, napr.
BBC rádio, The Selector; kreatívne a interaktívne hodiny pre študentov stredných škôl.
V spolupráci s British Council centrum zabezpečovalo organizáciu Cambridgských skúšok
KET, PET, FCE, CAE, YLE (od decembra 2010 sa skúšky v ŠVK nevykonávajú).
Centrum celoročne prezentovalo výstavu noviniek vydavateľstva Longman Publisher a
pripravovalo akvizíciu literatúry, ktorá bola hradená z prostriedkov poskytnutých British
Council vo výške 1500,- €.
Návštevnosť takmer dosiahla plánovaný ukazovateľ (o 37 menej) a výpožičiek sa
realizovalo o 1008 viac ako stanovoval plán. Študovňa bola využívaná najmä študentmi
stredných a vysokých škôl, ako aj učiteľmi anglického jazyka.
InfoUSA
počas roka pravidelne organizovalo pre študentov vysokých škôl prednášky (prostredníctvom
DVC - videokonferenčného zariadenia) v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Slovenskej
republike a Ekonomickou univerzitou v Bratislave na rôzne témy, napr.: Kybernetická
bezpečnosť, Severoamerická spoločnosť, Právny a inštitucionálny rámec USA, Geografia
prírodné zdroje a i. Uskutočnili sa dve výstavy: výstava Women o f a New Tribe - Fyzická
a duševná krása afroamerických žien, ktorá bola spojená s diskusiou s Ch. F. Scharfom,
riaditeľom Tlačového a kultúrneho oddelenia Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike,
a výstava USA - Jedna krajina mnohých obrazov.
V rámci interaktívnych hodín mali študenti stredných škôl možnosť oboznámiť sa
s históriou a geografiou USA a s americkou angličtinou. InfoUSA v spolupráci
s Veľvyslanectvom USA v SR a Katedrou anglistiky a amerikanistiky FHV UMB zabezpečilo
prednášku prekladateľa M. Richtera.
Súčasťou osláv 5. výročia založenia InfoUSA bola výstava 5 rokov InfoUSA
v Banskej Bystrici, ktorá mapovala činnosť a aktivity študovne počas 5 rokov jej existencie.
Výstava bola slávnostne otvorená veľvyslancom USA na Slovensku, pánom Theodorom
Sedgwickom. V rámci osláv boli pre čitateľov a návštevníkov pripravené kreatívne
a interaktívne hodiny anglického jazyka na rôzne témy, napr.: U. S. Symbols and Landmarks;
31
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Halloween; Thanksgiving Day; U.S. Constitution a premietanie filmov. V mesiaci november,
pri príležitosti Medzinárodného týždňa vzdelávania 2010, centrum zorganizovalo v spolupráci
s Fullbrightovou komisiou a Americkým referenčným centrom pri Veľvyslanectve USA na
Slovensku poradenstvo a individuálne konzultácie o možnostiach štúdia v USA. V novembri
bola činnosť študovne zameraná na propagáciu služieb InfoUSA na fakultách Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici (Fakulta humanitných vied, Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov, Ekonomická fakulta, Fakulta prírodných vied). V InfoUSA sa
uskutočnili exkurzie, ktoré absolvovali najmä študenti ZŠ, SŠ a gymnázií.
Window of Shanghai
bolo slávnostne otvorené za prítomnosti Jeho Excelencie Chen Jianfu, veľvyslanca
Čínskej ľudovej republiky na Slovensku. Nové centrum čínskej kultúry je výsledkom
spolupráce Štátnej vedeckej knižnice s kultúrnymi a pamiatkovými inštitúciami mesta
Šanghaj a participácie na projekte China Book International, ktorý iniciovala Šanghajská
knižnica v Číne. Poslaním nového centra Window of Shanghai je priblížiť čitateľom knižnice
a širokej verejnosti čínsku kultúru, umenie, dejiny a napomáhať podnikateľskému prostrediu.
Knižničný
fond študovne
obsahuje spolu viac ako 400
exemplárov kníh a DVD
nosičov. Pod záštitou centra sa
uskutočnila beseda na tému
Tradičná čínska medicína akupunktúra, ktorú viedli
MUDr.
Dagmar
Balková
a MUDr. Jaroslava Somorová.
Na besede bola prezentovaná
literatúra
zameraná
na
tradičnú čínsku medicínu
z fondu centra Window of
Shanghai.
O tvorenie centra W indow o f Shanghai za účasti J.E. veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky Chen Jianfu

Zúčastnilo sa na nej 40 študentov a pedagógov z Katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave —pracovisko Banská Bystrica, zástupcovia
Fakulty politických vied a medzinárodných vztahov UMB a širšia používateľská verejnosť.
Prednáška na tému. Medzivojnové dejiny Činy —Čína v polokoloniálnom postavení —Traumy
japonskej agresie — Naši krajania v Čine sa uskutočnila v spolupráci s Mgr. Henrietou
Hatalovou, PhD.,sinologičkou
z ÚstavuorientalistikySlovenskej akadémie vied. Na
prednáške sazúčastnilo
34 študentov a doktorandov
Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov, Právnickej fakulty, Fakulty humanitných vied UMB a verejnosť.
Na prednáške na tému: Čína - veľmoc v 21. storočí, spojenej s diskusiou sa zúčastnilo 26
návštevníkov. Podujatie bolo zorganizované v spolupráci s RNDr. Oľgou Slobodníkovou
PhD. z Fakulty prírodných vied UMB. Centrum Window of Shanghai navštívilo 38 exkurzií!
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na ktorých sa zúčastnilo 766 študentov. Od mája do decembra navštívilo centrum 196
používateľov, ktorí si vypožičali 658 kn.j.
Návštevníci a výpožičky v študovniach oddelenia služieb a v jazykových študovniach
Výpožičk;
Návštevníci
S 2009
S 2009
S 2010
S 2010
11.560
61.584
10.661
49.197
7.467
6.442
49.386
41.363
38
14
110
25

Študovňa
Univerzálna študovňa
Študovňa odborných periodík
Čítacie a intemetové pracovisko pre
nevidiacich
Multimediálna študovňa
Študovňa viazaných periodík
Študovňa špec. tech. a legisl.dok.
Študovňa hudobnín a AV dok.
Nemecká študovňa
Centrum ruských štúdií
InfoUSA
Britské centrum
Window of Shanghai
Informačno-vedecké centrum

395
27.447
1.445
4.668
19.943
897
1.472
6.450

-

342
4.542
232
1.075
4.008
196
1.384
2.463
196

-

64
26.127
1.028
4.007
15.674
892
3.958
6.008
658

62

-

-

“

32.986

31.555

173.797

149.001

563
4.728
235
1.148
3.169
274
974
2.768

(v roku 2010 bolo súčasťou Odd. bibliografie)

SPOLU

3.1.2.3.

Reprografické služby

Reprografické služby pre používateľov knižnice poskytovalo reprografické pracovisko
a oddelenie prezenčných služieb v študovniach, v ktorých sú umiestnené kopírovacie
zariadenia.
Štatistika výkonov v oblasti reprografických služieb
S 2008
Ukazovateľ
Ciemo-biele fotokópie - spolu
118.899
pre používateľov (kopírovacie
stredisko)
- pre používateľov (študovne)
- pre potreby knižnice
Farebné fotokópie - spolu
- pre potreby používateľov
- pre potreby knižnice
Skenovanie (študovňa viazaných periodík)

S 2009

S 2010

129.499

111.240

47.354
61.254
14.855
3.897
324
3.573

52.082
59.158
16.922
3.747
277
3.470
1.782

-

35.673
64.453
18.773
22.466
226
22.240
-
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3.1.3.

Bibliografická činnosť

3.1.3.1.

Celoštátne a nadregionálne úlohy

Participácia na budovaní registrujúcej SNB —séria články na základe dohody
so Slovenskou národnou knižnicou v Martine
V zmysle platnej dohody pracovníčky oddelenia spracovali v rámci celoslovenskej
databázy 83 bibliografických záznamov o štúdiách a článkoch publikovaných vo vedeckých
a odborných zborníkoch.
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 2010 plnilo úlohy
v zmysle uznesení Koordinačnej rady SNK pre bibliografickú činnosť v SR, ktorá na svojich
zasadnutiach vytyčovala úlohy pracoviska na ďalšie obdobie. V rámci plnenia koordinačných
celoslovenských úloh pracovisko poskytlo SNK vyhodnotenie celoslovenskej bibliografickej
činnosti v špecializácii národný odboj Slovákov.

3.1.3.2.

Regionálne úlohy

V rámci plnenia regionálnych úloh sme pokračovali v budovaní bázy dát „Pamäť
mesta Banská Bystrica“. Databáza, obsahujúca viac ako 15.000 bibliografických záznamov,
bola od roku 2004 budovaná v elektronickej podobe v systéme VTLS Classic vo formáte US
MARC. Jej konverzia do formátu MARC 21 a prenos záznamov do spoločnej celoslovenskej
databázy clasOl projektu KIS3G v spolupráci s SNK v Martine, plánovaná na rok 2008
nebola realizovaná ani v roku 2010. Na základe požiadaviek čitateľov o sprístupnenie tohto
významného informačného zdroja prostredníctvom internetu sme pristúpili k vytvoreniu jej
webovej verzie a konverzii dát zo systému VTLS vo formáte ISO 2709 pod databázový
arešeršný systém CDS/ISIS. Tento systém, ktorý vznikol na pôde UNESCO ako nekomerčný
softvér pre malé a stredné knižnice má na Slovensku status oficiálne odporúčaného softvéru
v rámci Projektu informatizácie knižníc Slovenskej republiky z roku 2005, ktorý bol
vypracovaný SNK v Martine a schválený MK SR.
Príprava webovej aplikácie Pamäť mesta Banská Bystrica od formulácie úlohy cez
tvorbu databázy v prostredí WinISIS a webového rozhrania až po jej testovanie a odovzdanie
do prevádzky trvala mesiac. Vystavenie databázy na internete bolo vyriešené použitím
nadstavbových aplikácií nad CDS/ISIS, propagáciu ktorých zastrešuje tiež UNESCO.
Intemetové rozhranie bolo vytvorené pod systémom GenISIS Web. Ide o autorizovaný
softvér (pre prostredie WIN32) na grafickú tvorbu intemetových formulárov, ktoré slúžia na
prehľadávanie báz dát, vytvorených pod CDS/ISIS. GenISIS bol vyvinutý bývalou asociáciou
IBISCUS (Francúzsko) pre UNESCO. Ako vyhľadávací mechanizmus slúži tiež bezplatne
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distribuovaný softvér WWWISIS 3.0, vyvinutý brazílskou
(Latinskoamerické a karibské centrum zdravotníckych informácií).
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Webacces databázy Pamäť mesta bol odbornej verejnosti prezentovaný na vedeckej
konferencii Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice dňa 29. 9. 2010, ako významný
zdroj biobibliografických údajov o osobnostiach s väzbou na banskobystrický región. Do
konca roka 2010 sme zaznamenali 141 on-line prístupov používateľov do databázy .

3.1.3.3.

Ú se k súbežnej bibliografie

Na úseku súbežnej bibliografie sme sa zamerali na excerpovanie informačných
zdrojov, dokumentáciu a získavanie obrazového materiálu pre pripravované edičné tituly.
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Bibliografická činnosť a budovanie databáz
Ukazovateľ

Excerpované záznamy
- Pamäť mesta
Banská
Bystrica
- analyt. rozpis
zborníkov
- Slovenská
republika
1939-1945
Bibliografie
vydané tlačou
Spracovanie
historického
|
fondu
j

3.1.3.4.

S 2010
Bibliogr. Holdingové Záznamy
o exempl.
záznamy záznamy
254

S 2009
Bibliogr. Záznamy
záznamy o exempl.
187

83

102

548

22

“

“

4178

“

950

”

“

110

110

194

194

194

Bibliograficko-informačné a databázové centrum

V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb sme v roku 2010 pokračovali v realizácii
projektu budovania registra rešerší spracovaných v ŠVK v Banskej Bystrici, ktorý
budujeme od roku 2007. V súčasnosti obsahuje 763 rešerší z rôznych vedných odborov,
prístupných prostredníctvom intranetu. V roku 2010 bolo do registra uložených 21 rešerší.
Využívame tejto databázy znamená skrátenie času vybavenia žiadosti o spracovanie rešerše
a tým aj skvalitnenie poskytovania rešeršných služieb.
V snahe zintenzívniť využívanie zahraničných databáz, do ktorých má knižnica
licencovaný prístup, realizovalo Bibliograficko-informačné a databázové centrum analýzu
využitia jednotlivých databáz a analýzu tematického zamerania rešerší.
Súčastou Bibliograficko-informačneho a databázového centra
je
Informačnovedecké centrum (IVC), ktoré bolo vytvorené v rámci projektu „Vytvorenie siete
s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich
modernizácie“, ktorý bol spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Do prevádzky bolo uvedené v roku 2009 a jeho hlavným poslaním je poskytovanie knižničnoinformačných a špecializovaných služieb realizovaných na báze elektronických informačných
zdrojov prostredníctvom systému Naviga. V roku 2010 bolo v rámci systému Naviga
spracovaných 4.374 rešerší z databáz.
Záujem o rešeršné služby vyvolali cielené skolenia na databázy pre skupiny
vysokoškolských študentov z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za prítomnosti
pedagógov. V spolupráci s Gymnáziom J. G. Tajovského, Evanjelickým gymnáziom
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a Katolíckym gymnáziom v Banskej Bystrici sme zorganizovali kurzy informačnej výchovy
pre študentov 1. a 2. ročníkov.
Rešeršné a informačné služby
Ukazovateľ
Spracované rešerše spolu
Z toho:
- bibliografické automatizované
- bibliografické klasické
- faktografické
- systém NAVIGA
Používatelia internetu
Poskytnuté informácie
Exkurzie
Počet účastníkov

S 2008
3.880
3.098

S 2009
4.572
3.169

S 2010
7.790
2.518

15
767

1
972
430
1.458
28.556
107
2.174

2
916
4.374
1.255
28.886
105
2.054

-

1.853
30.133
76
1.297

G raf výkonov v rámci jednotlivých mesiacov roku 2010 v oblasti rešeršných služieb
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Počet vyhľadávaní užívateľov systému NAVIGA v jednotlivých spádových oblastiach
od 1 .1 .-3 1 .1 2 .2 0 1 0

OBLASŤ
Martin - SNK
Košice - ŠVK
Prešov - ŠVK

POČET PRÍSTUPOV
2. polrok 2010
1. polrok 2010
1869
2244
1362
1583
865
655

Celkom
4113
2945
1520

■ i
312
1748
1925
661
1550
498

iH ~
652
2591
3384
2384
3087
1687

Bratislava - Klemensova
Žilina
Trnava
Zvolen - SLDK
Trenčín
Nitra
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340
843
1459
1723
1537
1189
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3.1.4.

V edecko-výskum ná činnosť

Štátnej vedeckej knižnici bolo v roku 2010 v rámci akreditačného konania udelené
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Osvedčenie o spôsobilosti pracoviska
vykonávať výskum a vývoj s platnosťou do roku 2016 (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).
Vedeckovýskumná činnosť oddelenia bibliografie bola v roku 2010 zameraná na
plnenie úloh v zmysle spracovaného plánu vedeckovýskumnej činnosti na roky 2009 - 2013.
Oddelenie sa podieľalo na riešení nasledovných úloh:
- V rámci celoslovenskej úlohy Bibliografický systém protifašistického hnutia
a Slovenského národného povstania sme pokračovali v budovaní bibliografickoinformačnej databázy: Slovenská republika 1939 - 1945, so zameraním na
protifašistický odboj, Slovenské národné povstanie (SNP) a holokaust.
Riešiteľka: PhDr. B. Snopková
- Dejiny knižnej kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie mesta.
- Čiastková úloha : Fenomén osobnosti vo vyučovaní
Riešiteľky: PhDr. Henrieta Albertová, PhD., PhDr. Blanka Snopková, Mgr. Mária
Bobová, Anna Klimová.
Po úspešných edičných tituloch v roku 2009 (monografia Ján Mikleš - vedec a
pedagóg a biografický slovník Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich?)
prezentovalo pracovisko ďalšie výstupy výskumu. V roku 2010 vyšiel tlačou
biografický slovník Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia,
obsahujúci viac ako 260 biografických hesiel osobností z oblasti vedy, výskumu,
školstva, zdravotníctva, politiky, verejnej správy, podnikania a športu s väzbou na
banskobystrický región.
V dňoch 13. - 14. apríla 2010 sa konal X. ročník odborného seminára pre pracovníkov
knižníc s názvom Význam osobností pre mestá a regióny - knižnice a budovanie
regionálnych databáz, na ktorom odznelo 16 odborných príspevkov domácich
a zahraničných odborníkovi z Čiech, Poľska, Bulharska, Ukrajiny, RSFR a Nemecka.
Prednesené príspevky vyšli tlačou v recenzovanom zborníku.
Výstupom projektu bola aj príprava vedeckej konferencie Významné osobnosti
v dejinách Banskej Bystrice -fenomén osobnosti vo výskume regionálnych dejín, ktorá
sa uskutočnila pri príležitosti 755. výročia vzniku mesta Banská Bystrica v dňoch 28.
- 29. 9. 2010. Príspevky, ktoré na nej odzneli boli publikované v recenzovanom
zborníku.
- Čiastková úloha : Tlače 18. - 19. storočia na území mesta Banská Bystrica.
Riešiteľka: Mgr. Mária Bobová.
Plnenie úlohy zameranej 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, na obsahovú analýzu, tvorbu
predmetových, topografických a personálnych autorít a ich konverziu do systému
VIRTUA vo formáte MARC 21 ako súčasť generálneho katalógu tlačí na Slovensku
a príspevok k dejinám kultúry, slovenského a regionálneho písomníctva, pokračovalo
39
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výskumom vo fonde Seminárnej knižnice v Banskej Bystrici. Do databázy bolo
uložených 194 bibliografických záznamov, 194 holdingových záznamov a 194
záznamov o exemplári.
Jozef Murgaš - vedec, kňaz, umelec.
Riešiteľka: Mgr. Soňa Šváčová
V roku 2010 pokračovala spolupráca s participujúcimi inštitúciami na príprave
projektu spracovania pamiatok na Jozefa Murgaša s predpokladanými výstupmi v roku
2014, pri 150. výročí narodenia J. Murgaša.

V roku 2010 bol zároveň spracovaný nový projekt: Využitie fondov knižníc vo
vyučovaní slovenskej literatúry. Jeho cieľom je prispieť k prehĺbeniu poznatkov
o možnostiach aplikácie spoločného vzdelávacieho programu realizovaného v spolupráci
školy a knižnice a o jeho vplyve na skvalitňovanie literárneho vzdelávania študentov.
Termín riešenia projektu: 2010 - 2011
Hlavný riešiteľ projektu: Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica - Mgr. Soňa Šváčová
Ďalší riešiteľ projektu: Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica - Mgr. Eva Lešníková,
Mgr. Helena Majerová.
Plánované výstupy projektu: Výskumná správa publikovaná v odbornej tlači.
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3.1.5.

Edičná činn osť

V roku 2010 sme vydali edičné tituly
Význam osobností pre mestá a regióny - knižnice
a budovanie
regionálnych
databáz
: zborník
príspevkov z 10. ročníka odborného seminára pre
pracovníkov knižníc, ktorý sa konal v dňoch 13. - 14.
apríla 2010 / zost. Blanka Snopková ; autori Oľga
Lauková, Augustín Maťovčík, Alena Táborecká, Elena
Arnaudova, Iryna Kurolenko, Stephan Kellner, Hanna
Jamry, Ivana Novotná, Marcela Procházková, Mária
Okálová, Bronislava Svobodová, Lívia Kurucová,
Katarína Pekaŕová, Ľubica Poklembová, Ivona Salajová, Anna Ottová, Peter Klinec ;
recenzent Július Alberty ; preklad do angl. Zuzana Harachová ; obálka a grafická úprava
Andrea Lapšanská ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková. - Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica, 2010 (Tajov : TWOR). - 167, [1] s. - (Fenomén osobnosti; zv. 3). - ISBN
978-80-89388-26-4.
ľ r a r -a n o n i i c i p p I
rac rrc rrt % m c io i'

Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia / zost.
Blanka Snopková, Anna Klimová, Henrieta Albertová; zodp. red.
Oľga Lauková; obálka Peter Valach. - Fotogr. - Banská Bystrica:
Štátna vedecká knižnica, 2010. - 287 s. - Register osobností.
Register profesií. Zoznam skratiek. - ISBN 978-80-89388-34-9

Významné osobn osti v dejinách
Banskej Bystrice
F e n o m é n o s o b n o s ti
vo v ý sk u m e re g io n a l n v c h d e ji n

: H :l::. ;;

<A

• z

m
O

~ •<ABANSKEJ
7 0 BYSTRICE
NA ZA Č IA TK U
TR E TIE H O
TIS ÍC R O Č IA

Významné osobnosti v dejinách
Banskej Bystrice : fenomén osobnosti
vo výskume regionálnych dejín / zost.
Blanka Snopková; redakčná rada: Oľga Lauková, Július Alberty,
Blanka Snopková, Henrieta Albertová, Mária Bobová; rec. Július
Alberty, Miroslav Kmeť; preklad názvov príspevkov a resumé do
anglického jazyka Zuzana Kopčanová. - Banská Bystrica :
Štátna vedecká knižnica, 2010. - ISBN 978-80-89388-33-2

Historiography in Motion : Slovak Contributions to the 21st
International Congress of Historical Sciences [elektronický zdroj / Eds.
Roman Holec, Rastislav Kožiak ; Reviewers Ján Steinhiibel, Vincent
Múcska, Martin Hurbanič, Roman Holec ; Book designer Imrich Nagy ;
Cover design Andrea Lapšanská ; Technical cooperation Blanka
Snopková. - Bratislava ; Banská Bystrica : Institute of History of Slovak
A.cademy of Sciences ; State Scientific Library, 2010 - Contains film
Duch v kameni (Spirit of the Stone) - presentation of the State scientific
Library in Banská Bystrica. —1 CD. — ISBN 978-80-89388-31-8.
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Svätý Vojtech - svätec, doba a k u lt: výberová bibliografia
[elektronický zdroj] / Mária Bobová, Michaela Tôrôková; odborná
spolupráca Rastislav Kožiak, Imrich Nagy,; obálka Dušan Jarina;
zodpovedný redaktor Oľga Lauková. - 1. vyd. - Banská Bystrica :
Štátna vedecká knižnica: Centrum pre štúdium kresťanstva 2010. CD. - ISBN 978-80-89388-37-0
Duch v kameni [videozáznam] / scenár Oľga Lauková, réžia Ján
Háber. - Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2010.-1
videodisk (DVD): stereo, DVD video.
Window od Shanghai [videozáznam] / scenár Oľga Lauková, Zuzana Harachová ; réžia Ján
Háber.
Banská
Bystrica
Štátna
vedecká
knižnica,
2010.
1
videodisk (DVD): stereo, fareb., DVD video.
Literárne a hudobné múzeum. Publikácia k 40.
výročiu vzniku múzea. / zost. Jana Borguľová,
výtvarno-grafický návrh Vladimír Červený, autor eseje
Ladislav Ballek, resumé v anglickom jazyku Helena
Čikkelová, zodp. red. Oľga Lauková. - 1. vyd. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica - Literárne
a hudobné múzeum, 2009 (Banská Bystrica: Press
group, s. r. o.). - ISBN 978-80-89388-22-6
Klas môjho žitia. Zborník literárneho klubu LITERA 2. / zost. Jana
Kochlicová, výtv. sprac, a sadzba Dušan Jarina, zodp. red. Oľga Lauková.
- 1. vyd. - Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica - Literárne
a hudobné múzeum, 2010 (Slovenská Ľupča: Print-Svetlík). - 60 s. ISBN 978-80-89388-32-5
‘

*jb 3s í **UsmíCK)

Stredoslovenská
odbočka
Zväzu
slovenských
spisovateľov v Banskej Bystrici 1962 - 1990 / zost.
Jana Borguľová, výtv. sprac, a sadzba Dušan Jarina,
zodp. red. Oľga Lauková. - 1. vyd. —Banská Bystrica:
Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum,
2010 (Banská Bystrica: Dali-BB). - 64 s. - ISBN 97880-89388-35-6
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Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej
integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého
školstva 2. Zborník z muzikologickej konferencie konanej 20. októbra
2010 v Banskej Bystrici v rámci grantového programu KEGA 3/7488/09. /
zodp. red. Mária Tomanová, editor Ján Zemko. - 1. vyd. - Banská
Bystrica: Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení
Akadémie umení, Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum,
2010.- 133 s.-IS B N 978-80-89078(100 ks)

m

Katalógy k výstavám :
- Milan Štesko : Cykly života / Text Zuzana Bartková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2010. - ISBN 978-80-89388-23-3
- Eva Hnátová : Dotknúť sa hviezd / Text Alena Vrbanová, Eva Hnátová. - Banská
Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010. - ISBN 978-80-89388-24-0 (brož.)
- Stanislav Tropp - Grafika 1991 - 2000 / Text Ján Husár, Katarína Sokolová. - Banská
Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2010. - ISBN 978-80-89388-28-8.
- Jozef Suchoža - My Space / text Alena Vrbanová. - Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2010. - ISBN 978-80-89388-25-7 (brož.)
- Ignác Bizmayer - legenda slovenskej keramiky / Text Viliam Plevza. - Banská
Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010. - ISBN 978-8089388-27-1.
Ernest Svrček, Jozef Frtús Kariportréty / Text Jaroslav Uhel. - Banská Bystrica :
Štátna vedecká knižnica, 2010. - ISBN 978-80-89388-29-5
Mosty - medzinárodná výstava / Text Ľudovít Hološka a kol. - Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica, 2010. - ISBN 978-80-89388-36-3
Bibliofília:
Osobnosti: Igor Túnyi / zostavili Mária Gallová, Blanka Snopková. —Malé bibliofílie
1/ 2010 .
Periodikum:
Knižničné noviny : občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. —Č. 1 —
4/2010
fg jf
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3.1.6.

Inform ačné technológie

Významnou činnosťou v oblasti automatizácie a internetizácie v roku 2010 bola
aplikácia bezpečnostnej politiky informačných systémov rezortu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky vo forme metodických pokynov, na základe ktorých boli vypracované
potrebné interné smernice a zaviedli sa bezpečnostné opatrenia.
Na úseku informačných technológií sa vykonávali pravidelné činnosti:
Oblasť informačnej bezpečnosti
spracovanie interných smerníc a praktická aplikácia v súvislosti s realizáciou
Metodického pokynu MK SR pre fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia
informačných systémov, Metodického pokynu MK SR pre riadenie komunikácií a
prevádzky informačných systémov, Metodického pokynu MK SR pre riadenie
prístupov v informačných systémoch a Metodického pokynu MK SR pre personálnu
bezpečnosť informačných systémov.
Oblasť administrácie systémov (softvér, hardvér, počítačová sieť)
zabezpečovanie správy serverov, operačných systémov, databáz, mailového,
webového a intranetového servera,
zabezpečovanie údržby a aktualizácie programového vybavenia,
v marci aktualizovanie novej verzie AVG na 140 počítačoch,
zabezpečovanie chodu počítačových pracovných staníc, tlačiarní a skenerov,
zabezpečovanie chodu počítačovej
siete a internetovej stránky knižnice
sprístupňovanie registračných formulárov kultúrnych a spoločenských podujatí
konajúcich sa v knižnici,
prostredníctvom intranetu sa používal program na zadávanie požiadaviek na IT
podporu pre zamestnancov knižnice a monitoring ich realizácie (cca 600 požiadaviek
počas roka) a na zadávanie požiadaviek na údržbárske práce a kontrolu ich realizácie.
Oblasť knižnično-informačného systému Virtua
zabezpečovanie inštalácie klientov systému Virtua
zabezpečovanie potlače štítkov čiarových kódov pre knižný fond na 23 246 štítkoch
s čiarovými kódmi od 270001000353954 - 270001000377200,
zabezpečovanie podpory pri potlači čipových kariet (preukazov používateľov
knižnice).
inštalácia VPN klienta na podporu testovania nového prostredia systému Virtua - 56
klientov a plnej prevádzky.
Oblasť prezentácie knižnice
aktualizácia internetovej stránky knižnice,
skenovanie interných materiálov,
-

zabezpečovanie techniky a ozvučeniana vzdelávacích a kultúrnych podujatiach
organizovaných v knižnici.
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Oblasť aktualizácie databáz
databázy : Albertina - firemný monitor a monitor tlače, Bibliomedica.
Oblasť ostatných činností
inštalácia servera pre nasadenie databázy "Pamäť mesta Banská Bystrica",
vytvorenie programu na úpravu tlačových výstupov z databázy,
podpora pri digitalizácii videonahrávok z podujatí ŠVK a iných audio-video záznamov
pre potreby ŠVK - Literárneho a hudobného múzea,
špecifikácia a obstarávanie výpočtovej techniky vrátanekomponentov,
zabezpečovanie nákupov spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku (náplne do
tlačiarní, čipové karty, nosiče dát),
bolo dodaných a inštalovaných 15 počítačových zostáv ako výmena za zastarané PC
pre pracovníkov knižnice,
zakúpenie programu na evidenciu a monitoring HW a SW PC Info Magic - AuditPro,
rozšírenie záložného prostredia serverov dokúpením komponentov,
realizácia operátorských činností vo vzťahu k ostatným oddeleniam.
K 31. 12. 2010 bolo v prevádzke 6 serverov, 1 hardvérový firewall, 9 notebookov
a 138 osobných počítačov, z toho 53 pre verejnosť a 85 pre pracovníkov. Do lokálnej
počítačovej siete ŠVK boli pripojené všetky počítače. Prístup na internet bol pre verejnosť z
53 PC (z toho na 13 PC - len Chameleón t.j. ŠVK on-line katalóg). Pre verejnosť bolo
prístupných 8 tlačiarní a 2 skenery - na čítacom intemetovom pracovisku pre nevidiacich
a v študovni viazaných periodík. Zamestnanci mali k dispozícii 25 tlačiarní a 7 skenerov.
Poskytovateľom internetu pre knižnicu bolo združenie SANET.

Stav technického zabezpečenia v ŠVK v rokoch 2009 —2010
2010

2009
Technické
zariadenie
osobný počítač
server
notebook
tlačiareň
skener

Počet celkom
141
6
8
25
6

z toho nových
5
2
0
0
1
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Počet celkom z toho nových
15
138
1
7
1
9
0
25
1
7
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3.1.7.

Múzejná činn osť

3.1.7.1.

Prieskum , výskum , akvizícia

Prieskum
V nadväznosti na vedecko-výskumnú, zbierkotvomú, dokumentačnú a prezentačnú
činnosť navštívili zamestnanci múzea inštitúcie a osobnosti v Banskej Bystrici, Bratislave,
Martine, Brezne, Zvolene, Detve, Tajove.
Výskum
Kurátori sa okrem plnenia plánovaných úloh venovali aj vedeckovýskumnej činnosti.
Celkove pracovali na 5 výskumných úlohách:
Tradície výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov na Slovensku
(Riešiteľ: M. Šípka)
Stredoslovenská odbočka Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici 1962 -

-

1990 (Riešiteľka: PaedDr. J. Borguľová)
Podiel rodiny Stollmanovcov na kultúrnom živote v Banskej Bystrici, 19. — 20.
storočie (Riešiteľka: Mgr. Z. Troligová)
Tradície bábkarstva na Slovensku (Riešiteľka: Mgr. S. Žabková, PhD.)
Dokumentácia súčasnej rockovej scény v Banskej Bystrici (Riešiteľ: I. Šimig)

Čiastkovými výstupmi boli publikované štúdie a referáty na vedeckých konferenciách
doma a v zahraničí, odborné semináre, prednášky, príspevky v médiách, výstavy a akvizícia
nových zbierok.
Akvizícia
Zbierkový fond LHM sa v priebehu polroka rozrástol o 948 jednotiek (952 kusov) zo
všetkých oblastí dokumentácie. Osobitne možno spomenúť osobné predmety a ocenenia
profesora Jozefa Mistríka, (z ktorých väčšina je zapožičaná v Pamätnej izbe Jozefa Mistríka
vŠpanej Doline), prenosný gramofón Vietor Victrola 35, tamburášsky súbor, fotoalbum
Bábkového súboru Našich detí, diapozitívy a negatívy od pani Anderlovej, historické bábky marionety a nábytok pre rodinné divadlá firmy A. Storch a syn od Igora Rymarenka, veľký
fond materiálov od známej scénografky Jany Pogorielovej-Dušovej ajej manžela divadelného technológa Antona Dušu, ktorý obsahuje fotografie, bulletiny dokumentujúce
činnosť bábkových divadiel na Slovensku, bábkové hry vysielané v ČST Bratislava a Košice,
ocenenia ich práce za dlhoročný významný prínos v oblasti rozvoja bábkového divadla
(diplomy, medaily, listy, plakety).
Múzeum kúpou, vlastným zberom a výskumom získalo množstvo cenných kníh,
drobných tlačí, fotografií, osobných predmetov, ktoré dokumentujú činnosť inštitúcií mesta
a regiónu ako aj známych osobností (Erika Podlipná, Milan Jurčo, Zlata Solivajsová, Blanka
Poliaková, Pavel Ďurovkin a i.). Plánovaný počet novozískaných zbierkových predmetov
(400) sme vďaka intenzívnej výskumnej činnosti a zberu (vlastnej činnosti) pracovníkov, ako
aj na základe kúpy prekročili o 548 j d (t. j. 237 %),

Výročná správa za rok 2010

46

Stav zbierkových predmetov z hľadiska evidencie zbierok k 31.12.2010
V knihách prírastkov zaevidované
Všetky zbierky
k 31. 12.2010
spolu

prír. č.

evid. č.

kusov

35.232

39.580

55.909

Úbytok zbierok
v roku 2010

*

'

Akvizícia za rok 2010
Odbor

prír. č.

jd.

ks

Hudba

29

29

29

Literatúra

851

851

855

Knižnica - lit. zbierky

66

66

66

O

O

9

948

948

952

Knižnica - hud. zbierky

j-

Súčet

Akvizícia za rok 2010 podľa spôsobu nadobudnutia

Hud
ba
Lite
ratú
ra
K lit.
zb.
Khud.
zb.
Súčet

Prevod

Vlastnou činn.

Dar

Kúpa

pr.
č.

ks

Cena v
€
u
zbierok
kúpou
1.547,36

pr.č.

jd.

ks

pr.č.

jd.

ks

pr.č.

jd-

ks

12

12

12

2

2

2

15

15

15

383

383

383

34

34

34

434

434

438

2.135,50

23

23

23

2

2

2

41

41

41

317,14

2

2

2

492

492

496

418

418

418

38

38

38

47

“

-

jd

“

-

-
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Akvizícia za rok 2010 podľa spôsobu nadobudnutia
v

0; 0%

38; 4%

3.1.7.2.

Správa, evidencia a ochrana zbierok

Prvostupňová evidencia zbierok
Komisia na tvorbu zbierok rokovala 7-krát. Všetky zbierky boli spracované
v elektronickej prvostupňovej evidencii v počte 948 prírastkových čísiel. Elektronickým
spôsobom v systéme ESEZ boli spracované zbierky v prvostupňovej evidencii v počte 1.200
jd. z celkového plánovaného počtu 1.800 jd. Okrem týchto záznamov bolo spracovaných
v prvostupňovej evidencii v systéme ESEZ v rámci projektu PP 12/2010 (mimo pracovného
času) 2.500 záznamov. Celkovo bolo v prvostupňovej evidencii spracovaných 4.648
záznamov.
Kategorizácia zbierkového fondu
Kategorizácia zbierkových predmetov z literatúry a hudby sa neuskutočnila, nakoľko
platná legislatíva kategorizáciu nevyžaduje.
Druhostupňová evidencia zbierok
V druhostupňovej evidencii bolo kurátormi spracovaných 728jd/728ks zbierkových
predmetov, čo je o 72 jd menej ako stanovil plán na rok 2010. K spracovaným zbierkam bolo
priložených 164 ks fotografií (obrazovej dokumentácie zbierok). V rámci druhostupňovej
retrospektívnej elektronickej evidencie zbierok bolo spracovaných spolu 205 jd zbierkových
predmetov (plán 400 jd). V dôsledku personálnych zmien na pozíciách viacerých kurátorov,
nutnosti zaučenia sa do práce so systémom a čakania na vybavenie prístupu do systému
ESEZ, plán nebol splnený.
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V rámci projektu PP 12/2010 boli retrospektívne spracované staršie zbierky v 2. stupni
evidencie elektronickým spôsobom v systéme ESEZ v počte 1.000 evidenčných čísiel.
Celkovo bolo v druhostupňovej evidencii spracovaných 1.933 záznamov.
Štatistika spracovania zbierok v systéme ESEZ
2008

2009

2010

Počet (jd)

Počet Od)

Počet (jd)

949

641

948

Retrospektíva

2 297

2 669

3700

SPOLU:

3 246

3 310

4 648

Počet (jd)

Počet (j d)

Počet Od)

1 024

849

728

0

1 000

1 205

1024

1849

1 933

Prvostupňová
evidencia zbierok
Novospracované zbierky

i Druhostupňová
evidencia zbierok
i

Novospracované zbierky
Retrospektíva
SPOLU:

Práca v depozitároch a s fondom iných predmetov
Novozískané zbierky boli uložené v depozitári, boli im pridelené signatúry uloženia
v počte 843 jd / 918 ks. Zároveň boli spracované súpisy uloženia, zbierky boli označené
evidenčným číslom. Pracovisko zabezpečovalo príjem (2867 jd / 3196 ks) a výdaj zbierok
(3117 jd / 3508 ks) a viedlo príslušnú evidenciu. Bola realizovaná revízia plagátov z oblasti
hudby, vyhotovené signatúry uloženia 3/03 z hudby —celkom 843 jd / 918 ks. Ďalej bola
realizovaná mimoriadna revízia v Pamätnom dome J. G. Tajovského v Tajove (92 jd / 96 ks).
Do prírastkovej knihy Fondu iných predmetov literatúry bolo zapísané 8 jd /13 ks predmetov.

Konzervátorské a fotografické práce
Konzervovaných bolo 32 zbierkových predmetov. Pracovisko zabezpečovalo
popisovanie zbierok (122 jd), fotodokumentáciu zbierok (3230 jd), fotografické práce pre
výstavné účely, bádateľov a fotografovanie podujatí (3183 ks), skenovanie predlôh do tlače,
pre bádateľské účely (259 ks). Do novín, kníh a časopisov bolo poskytnutých 36 fotografií.

Ústavná knižnica
Zabezpečovala agendu povinných výtlačkov, príjem kmh v počte 988 ks, výdaj kníh
v počte 946 ks, základné ošetrenie kníh v počte 67 ks, revíziu zbierkového fondu (knihy a
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nototlače) v počte 27, ako aj vyhľadávanie citácií, portrétov, podpisov a pod. z kníh podľa
potrieb zamestnancov a bádateľov (80). Spracovaných bolo 112 kníh.
^
Dokumentačná činnosť
V rámci dokumentačnej činnosti boli propagačné a dokumentačné materiály
zo všetkých podujatí a výstav LHM odoslané po jednom exemplári do Muzeologického
kabinetu SNM Bratislava. Archívne a elektronicky bola spracovaná dokumentácia vlastných
podujatí. Priebežne bola vedená evidencia publikačnej činnosti zamestnancov LHM i cudzích
autorov o múzeu, uskutočnených podujatí, výstav a edičnej činnosti LHM. Odborní
zamestnanci múzea pokračovali v dokumentácii osobností, umeleckých telies a inštitúcií,
súborov a podujatí aj na evidenčných listoch osobností, inštitúcií a akcií, prostredníctvom
fotografií, audio a videozáznamov.
Špecializované audiovizuálne pracovisko a depozitár
Audiovizuálne pracovisko uskutočnilo 10-krát videonahrávanie podujatí v trvaní 16,5
hod., ktoré spracovalo pre dokumentačný výstup. Podieľalo sa na digitalizácii zvukových
zbierok, najmä magnetofónových záznamov rozhlasových relácií P. Tonkoviča v počte 214 ks
v trvaní 214 hod. Pre prezentačné a dokumentačné účely LHM a bádateľov bolo zhotovených
116 záznamov na CD a DVD nosičoch, naskenovaných bolo 173 strán z rôznych materiálov.
V hodnotenom období pracovisko poskytlo služby 22 bádateľom. Pracovná pozícia
dokumentátora od 1. 6. 2010 nie je obsadená, úväzok bol znížený o polovicu. Služby
zabezpečoval pracovník úseku konzervovania zbierok a oddelenie informačných technológií.

3.1.7.3.

Prezentačná činnosť

Expozície
Múzeum v roku 2010 zabezpečovalo prevádzku a propagáciu nasledovných expozícií:
- Múzeum - domov múz v Banskej Bystrici
- Ľudové hudobné nástroje na Slovensku v Banskej Bystrici
- Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove
- Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach
V roku 2010 realizovalo múzeum z PP 10/2010 Doplnenie a modernizácia expozície
ŠVK-LHM vytvorenie nového Bábkarského salóna v átriu ŠVK s nákladmi 14.000 eur.
Scenár:
Mgr. Soňa Žabková, PhD.
Výtvarné riešenie:
Mgr. art. Miroslav Duša
Realizácia:
Vendelín Karlák a kol.
Slávnostné otvorenie:
21.12. 2010

Výročná správa za rok 2010

50

Návštevnosť v expozíciách za rok 2010
Školské
výpravy

Iné
výpravy

Jednotlivci

Cudzinci

SPOLU

2035

188

3

“

1506

153

80

38

20

291

Múzeum - domov múz

2598

99

152

4

2853

Ľudové hudobné nástroje na
Slovensku

1011

75

28

52

1166

SPOLU:

5797

442

221

76

6536

Druh
Expozície v Tajove - PD JGT
a PI J. Murgaša
PI Pavla Tonkoviča v
Podkoniciach

Porovnanie návštevnosti v expozíciách v r. 2009 a 2010

1112009
■ 2010

Tajov

Podkonice

Múzeum DM

Ľudové HN

Výstavy
4 .3 .-1 5 . 7. 2010
7 .4 .-2 3 . 4. 2010
7. 7 .- 9 . 8. 2010

Žela Inovecká - 100. výročie narodenia, výstava zo zbierkového fondu
LHM, inštalovaná na II. poschodí (Z. Troligová)
Divadelné plagáty, výstava zo zbierkového fondu LHM, inštalovaná na
I. poschodí (Z. Troligová)
Svetozár Stračina — výstava ľudových hudobných nástrojov zo
zbierkového fondu ŠVK-LHM pri príležitosti 70. výročia narodenia,

2 .9 .-3 0 . 9. 2010

inštalovaná na I. poschodí (M. Šípka)
Bedŕich Šoff - výstava k 120. výročiu narodenia, inštalovaná na I.

7. 9 .-2 8 . 9. 2010

poschodí (Z. Troligová)
Konvergencie - výstava z fondu LHM, inštalovaná v átriu (ŠVK LHM )
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7. 9. - 30. 9. 2010

Osobnosti Divadelného súboru Andreja Sládkoviča - výstava plagátov,
inštalovaná na I. poschodí (Z. Troligová)
1 .1 0 .-2 6 .1 0 .2 0 1 0 Viliam Marčok - výstava pri príležitosti 75. výročia narodenia,
inštalovaná na II. poschodí (J. Kochlicová)
6. 10. - 16. 12. 2010 Andrej Očenáš - výstava pri príležitosti 15. výročia úmrtia, inštalovaná

na I. poschodí (I. Šimig)
2 .1 1 .-3 0 .1 1 .2 0 1 0 Daniel Gabriel Lichard, výstava inštalovaná na II. poschodí (J.
Kochlicová)
1.12.2010 -7. 1. 2011 Vyšívané múdrosti - výstava vyšívaných násteniek, inštalovaná v átriu
(Z. Troligová)
1.12.2010-31.1.2011 Vianoce v časopise Živena - výstava vianočných vydaní časopisu
Živena, inštalovaná na II. poschodí (J. Kochlicová)
Putovné výstavy
1 0 .3 .-3 0 .5 .2 0 1 0

Ochotnícke bábkarské súbory na Slovensku - pohľad do histórie,
Gašparkova galéria Bratislava (S. Žabková)
7. 7. - 9. 8. 2010
Človečina podľa Zahradníka, 40 rokov LHM, SNK - SNLM Martin (I.
šimig, J. Kochlicová)
1 9 .-2 1 .8 .2 0 1 0
40 rokov LHM v Banskej Bystrici - Agrokomplex 2010 - Regióny
Slovenska, Nitra (I. Šimig)
4. 9 .-2 0 . 11. 2010 Scénografia Jana Pogorielová-Dušová, Slovenské vojvodinské divadlo
Báčsky Petrovec (S. Žabková)
Vedeckovýskumná prezentácia
Alexander Matuška —vedecký seminár pre odbornú verejnosť v rámci 14. ročníka
Literárnej Banskej Bystrice v spolupráci s FHV UMB sa uskutočnil dňa 24. 3. 2010 (J.
Borguľová).
- Konferencia organizovaná ÚNSS sa uskutočnila 16. 4. 2010 v Primaciálnom paláci
v Bratislave - Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva ľuďom so zrakovým postihnutím
(s referátom vystúpila S. Žabková).
- Workshop na tému Interpretačné možnosti sakrálnej vokálnej hudby v spolupráci
s Katedrou hudobnej výchovy PdF UMB a PKO sa uskutočnil v rámci 32. ročníka
Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého, 22. 4. 2010 (I. Šimig).
- Vedecká konferencia „Deň A. A. Baníka“ organizovaná SNK - SNLM v Martine sa
uskutočnila 18. 5. 2010 —s príspevkom Hudobné dielo A. Baníka vystúpil I. Šimig.
Vedeckej konferencie s názvom Tvorba slovenských spisovateľov v zahraničí v SNK
Martin sa zúčastnila J. Kochlicová (23. - 24. 9. 2010).
- Vedecká konferencia „Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice“
organizovaná ŠVK v Banskej Bystrici sa uskutočnila 28. - 29. 9. 2010. S referátmi
vystúpili J. Kochlicová (Daniel Gabriel Lichard —osvetový a ľudový pracovník) a Z.
Troligová (Osobnostný prínos Bedŕicha Šofra pre školstvo a divadlo).
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Muzikologická konferencia s názvom Vývin umelej piesne na Slovensku od 19.
storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého
školstva sa uskutočnila 20. 10. 2010, v spolupráci ŠVK-LHM a Akadémie umení
v Banskej Bystrici (I. Šimig).
- Medzinárodné sympózium Cantus choralis Slovaca v spolupráci Štátnej vedeckej
knižnice - Literárneho a hudobného múzea a Univerzity Mateja Bela sa konalo 21. 23. 10. 2010 v ŠVK, s referátom Jubileujúci Univerzitný spevácky zbor Mladosť
a jeho jubilant vystúpila Ľ. Nechalová, ktorá viedla prednáškový blok s názvom
Jubileujúce osobnosti a spevácke zbory, z histórie zborového spevu na Slovensku.
- Okrem uvedených výstupov výskumných úloh a iných odborných výstupov kurátori
múzea publikovali odborné príspevky v médiách, spracovávali scenáre výstav
a podujatí, poskytovali konzultácie a metodické usmernenia.
- Zamestnanci LHM poskytli v roku 2010 bádateľom konzultácie, výpožičky
zbierkových predmetov a študijných materiálov 317x.
Partnerská a medzinárodná spolupráca
Zahraničná spolupráca

-

pri dokumentácii a akvizícii fondu H. Gregorovej, J. G. Tajovského a ich dcéry D.
Prášilovej s Taťjanou Šiškovou, vnučkou J. G. Tajovského, Praha, ČR (Z. Troligová);
písomné, kultúrne a osobné kontakty pri zasadnutiach SNS IAML s Mgr. Zuzanou
Petráškovou, hudební oddelení Česká národní knihovna Praha, ČR (I.. Šimig);
osobné vzájomné odborné kontakty s doc. Miladou Pískovou zo Sliezskej univerzity
v Opave, ČR (J. Borguľová);
pri rozširovaní vzájomných kontaktov a prezentácii slovenskej kultúry v Španielsku s
Juanom Carlosom Morenom, Barcelona, Španielsko;
spolupráca so Slovenským vojvodinským divadlom v Báčskom Petrovci (príprava
výstavy zo zbierok LHM);
spolupráca s Múzeom loutkárských kultur v Chrudimi (príprava výstavy zo zbierok
LHM v r. 2011).

Spolupráca s inštitúciami na Slovensku
Spolok slovenských spisovateľov Bratislava, SAV, Slovenské národné muzeum,
Slovenská hudobná únia, Hudobné centrum Bratislava, Slovenská národná skupina IAML
Martin, Zväz múzeí na Slovensku, Stredoslovenské múzeum, Stredoslovenské osvetové
stredisko, Park kultúry a oddychu, UMB - Pedagogická fakulta, Fakulta humanitaých vied,
Akadémia umení, Štátna opera Banská Bystrica, Verejná knižnica Mikuláša Kováča
v Banskej Bystrici, Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Slovenská
národná knižnica v Martine, Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, OZ Bratislavský
Gašparko, Bábkové divadlo na Rázcestí, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a i. pri
organizovaní odborných, vedeckých a popularizačných podujatí.

53

Výročná správa za rok 2010

Publikačná činnosť pracovníkov LHM
Druh

Rok
2009

Rok
2008

Rok
2007

Rok
2006

v Rok
2010

Monografie

0

1

1

0

1

Zborníky

3

2

1

1

4

Štúdie, referáty

7

2

3

2

1

Recenzie

3

2

0

1

5

Články v odbornej tlači

34

29

24

23

24

Články v popularizačnej tlači

31

22

23

20

24

78

58

52

47

59

v rozhlase

17

23

324

41

16

v televízii

7

9

8

8

J

102

90

384

96

78

v tlači

60

49

49

40

47

v rozhlase

16

19

22

10

16

v televízii

7

9

6

7

3

71

74

47

30

17

v rozhlase

4

5

5

5

2

v televízii

3

1

3

9

2

78

80

55

44

21

medzisúčet
Príspevky (vlastné)

Príspevky vlastné spolu:
Propagácia múzea
príspevky)

Propagácia múzea
autori)

(vl.

(cudzí

v tlači

Spolu - cudzí autori:

.

Popularizačná prezentácia
V oblasti popularizačnej prezentácie pracovnici LHM realizovali v rámci expozíci
prednáSky, špecializované vyučovacie hodiny, tvorivé dielne a ďalšie popularizačné formj
pre žiakov, študentov a iné skupiny návštevníkov. Základné školy mali záujem o spisovateľa
a skladateľov obdobia romantizmu realizmu, o osobnosť Mateja Bela, žánre populárne,
a rockovej hudby, stredné školy prejavili záujem najmä o spisovateľov Jozefa Urbana a J G
Tajovského. V rámci cyklu Osobnosti sme pripravili tri podujatia venované Miroslavov:
Baranov, - 22. 2. 2010 (M. šípka), Alexandrovi Matuškovi - 22. 3. 2010 (J. Borguľová)
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Matúšovi Oľhovi - 26. 4. 2010 (J. Borguľová), Viere Markovičovej-Zátureckej - 27. 9. 2010
(Z. Troligová), Viliamovi Marčokovi - 25. 10. 2010 (J. Kochlicová), Ivete Škripkovej
a Bábkovému divadlu na Rázcestí —8. 11. 2010 (Z. Troligová), beatovej skupine The Electric
-2 2 . 11.2010(1. Šimig).
Prednášky, besedy, prezentácie
11.1.2010

Alexander Matuška — prednáška pre dôchodcov v klube Harmónia (J.
Borguľová)

27.1.2010

Štúrovci - prednáška pre ZŠ Zvolen v LHM (Z. Troligová)

2. 2. 2010

Regionálne osobnosti hudby a literatúry —prednáška pre Gymnázium Zvolen
(Z. Troligová)

2. 2. 2010

Hudobní skladatelia, spisovatelia a história BB - predn. pre Gymnázium ZV
(Z. Troligová)

2.2. 2010

Regionálni hudobní skladatelia - prednáška pre ZŠ Moskovská (F. Letko)

10. 3. 2010

Klára Jarunková - vyučovacia hodina pre ZŠ Beňuš (J. Borguľová)

10. 3. 2010

Jozef Gregor Tajovský - prednáška pre ZŠ Moskovská v LHM (Z. Troligová)

15. 3. 2010

Peter Karvaš - prednáška pre dôchodcov v klube Harmónia (Z. Troligová)

16. 3. 2010

Matej Bel a Notitia - prednáška pre študentov v LHM (M. Lásková)

17. 3. 2010

Štefan Žáry - prednáška pre Evanjelické gymnázium BB (Z. Troligová)

22. 3.2010

Jozef Banáš - beseda pre verejnosť v Spoločenskej sále ŠVK (J. Borguľová)

23. 3. 2010

Ladislav Ťažký, personálna bibliografia - prezentácia publikácie pre verejnosť
(J. Borguľová a odd. bibliografie ŠVK)

24. 3. 2010

Matej Bel a Notitia - prednáška pre dôchodcov v LHM (M. Lásková)

25. 3. 2010

Burza literárnych talentov - stretnutie pre verejnosť v ŠVK (J. Borguľová)

25. 3. 2010

Štefan Žáry - prednáška pre ZŠ Poniky v LHM (Z. Troligová)

26.3.2010

Andrej Sládkovič - 190. výročie narodenia - spomienkové podujatie pre
študentov Gymnázia A. Sládkoviča a pre verejnosť v LHM (Z. Troligová)

30. 3. 2010

Jozef Gregor Tajovský - prednáška pre SOŠ dievčenskú (Z. Troligová)

31. 3. 2010

Regionálni spisovatelia —prednáška pre ZŠ Predajná v LHM (Z. Troligová)

14.4.2010

Martin Rázus, Samo Chalúpka, Ján Chalúpka - prednáška pre ZŠ Mazomík (J.
Kochlicová)

16.4. 2010

Regionálni spisovatelia —prednáška pre ZŠ Spojovú Zvolen (J. Kochlicová)

19.4. 2010

Regionálni spisovatelia —prednáška pre Spojenú ZŠ (J. Kochlicová)

20.4. 2010

Regionálni spisovatelia —prednáška pre ZŠ Šarišské Bohdanovce (J. Kochlicová)
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22.4. 2010

Regionálni autori —prednáška pre Obchodnú akadémiu Levice (J. Kochlicová)

22.4.2010

Peter Karvaš - 90. výročie narodenia - spomienkové stretnutie pre Gymnázium
Andreja Sládkoviča v LHM (Z. Troligová)

27.4. 2010

Smery a prúdy rock. hudby —prednáška pre Katolícke gymnázium (I. Šimig)

28. 4. 2010

Banskobystrická rocková scéna, Regionálni skladatelia — prednášky pre ZŠ
Moskovskú (I. Šimig)

28. 4. 2010

Regionálni autori - prednáška pre ZŠ Bratislava (J. Kochlicová)

29.4.2010

Regionálni spisovatelia, predn. pre Evanjelické gymnázium BB (Z. Troligová)

3. 5. 2010

Ľudo Ondrejov, František Švantner - špecializovaná vyučovacia hodina pre
Gymnázium J. G. Tajovského (Z. Troligová)

4. 5.2010

Realizmus, literatúra medzi 2 svet. vojnami - prednáška pre SPŠ elektrotechnickú
(J. Kochlicová)

5. 5. 2010

Ľudo Ondrejov, František Švantner - špecializovaná vyučovacia hodina pre
Gymnázium J. G. Tajovského (Z. Troligová)

10. 5.2010 Regionálni autori - prednáška pre Gymnázium Mikuláša Kováča (J. Kochlicová)
10. 5.2010

Banskobystrická rocková scéna - prednáška pre ZŠ Slovenská Ľupča (I. Šimig)

12. 5. 2010

Regionálni autori - prednáška pre Gymnázium M. Kováča (Z. Troligová)

14. 5.2010

Regionálni spisovatelia - prednáška pre doposlanú žiačku z Gymnázia M. Kováča
(J. Kochlicová)

17. 5. 2010

Matej Bel a Notitia - prednáška pre ZŠ Bakossovu (M. Lásková)

18. 5. 2010

Regionálni spisovatelia - špecializovaná vyučovacia hodina pre Obchodnú
akadémiu Slovenská Ľupča (Z. Troligová)

18.5.2010

Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica — prezentácia knihy pre
pozvaných, stretnutie s Ladislavom Ballekom (J. Borguľová)

19. 5. 2010

Matej Bel a jeho Notitia - prednáška pre SPŠ J. Murgaša (M. Lásková)

22. 5. 2010

Plody môjho žitia — Jozef Gregor Tajovský — spomienkové podujatie pre
verejnosť, spoluorganizátor Obecný úrad Tajov (Z. Troligová, I. Šimig)

28. 5. 2010

Jozef Gregor Tajovský - prednáška pre ZŠ Slatina (Z. Troligová)

3. 6.2010

František Švantner, Ludo Ondrejov —prednáška pre Gymnázium J. G. Tajovského
(J. Kochlicová)

3. 6.2010

J. Gregor Tajovský, J. Urban - prednáška pre ZŠ Žarnovica (Z. Troligová)

4. 6. 2010

Andrej Sládkovič - prednáška pre ZŠ Vígľaš (Z. Troligová)

4. 6. 2010

Rocková hudba v Banskej Bystrici - prednáška pre ZŠ Vígľaš (I. Šimig)

18. 6. 2010 Štúrovci, Klára Jarunková - prednáška pre ZŠ Nitra (J. Kochlicová)
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22. 6. 2010

Štúrovci —prednáška pre Evanjelické gymnázium B. Bystrica (Z. Troligová)

23.6. 2010

Š. Žáry, A. Matuška - predn. pre Evanjelické gymnázium (J. Kochlicová)

23. 6. 2010

A. Matuška, Ľ. Ondrejov - predn. pre Evanjelické gymnázium (J. Kochlicová)

28. 6. 2010

Regionálni spisovatelia - prednáška pre Gymnázium M. Kováča (Z. Troligová)

20. 9.2010

Elena Maróthy-Šoltésová —prednáška v Klube Harmónia (Z. Troligová)

24. 9. 2010

Regionálni spisovatelia —špecializovaná vyučovacia hodina pre OA Levice (Z.
Troligová)

5 . 10. 2010

Regionálni spisovatelia - Evanjelické gymnázium B. Bystrica (Z. Troligová)

6 . 10. 2010

Jozef Gregor Tajovský - špecializovaná vyučovacia hodina pre SZŠfarmaceutickú (J. Kochlicová)

8. 10. 2010

Regionálni autori - špecializovaná vyuč. hodina pre OA Levice (J. Kochlicová)

12. 10. 2010

Štúrovci - špecializovaná vyučovacia hodina pre Evanjelické gymnázium B.
Bystrica (Z. Troligová)

13.10. 2010 Ľudové hudob. nástroje na Slovensku - prednáška pre ZŠ Semerovo (I. Šimig)
14.10.2010

Štúrovci - špecializovaná vyučovacia hodina pre ZŠ Žarnovica (J. Kochlicová)

15. 10. 2010

Štefan Žáry - prednáška pre ZŠ Poniky (Z. Troligová)

22. 10. 2010

Štúrovci - prednáška pre ZŠ Hnúšťa (Z. Troligová)

25. 10. 2010 Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský - špecializovaná vyučovacia hodina
pre Ev. gymnázium Banská Bystrica (Z. Troligová)
26. 10. 2010 Regionálni spisovatelia - prednáška pre OA Levice (Z. Troligová)
29. 10.2010

Regionálni autori - špecializovaná vyučovacia
zdravotnícku školu (J. Kochlicová, I. Šimig)

hodina

pre

Strednú

3.11.2010

Regionálni autori — špecializovaná vyučovacia hodina pre OA Levice (J.
Kochlicová)

9.11.2010

František Švantner, Ľudo Ondrejov - prednáška pre Gymnázium M. Kováča
(Z. Troligová)

12.11.2010

Lyrizovaná próza: F. Švantner, Ľ. Ondrejov —prednáška pre Ev. gymnázium
(Z. Troligová)

15.11.2010

Regionálni autori —prednáška Gymnázium B. Bystrica (J. Kochlicová)

24. 11.2010

Hudba baroka - prednáška pre ZŠ SNP B. Bystrica (I. Šimig)

24.11.2010

Literárna exkurzia v evanjelickom cintoríne pre pracovníčky ŠVK Hradec
Králové (Z. Troligová)

26. 11.2010 Hudba baroka —prednáška pre ZŠ SNP 20 B. Bystrica (I. Šimig)
7. 12. 2010

Štúrovci - SSŠO Banská Bystrica (Z. Troligová)
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22.12.2010

prednáška pre OA Slovenská Ľupča (J.

Mikuláš Kováč, Peter Karvaš
Kochlicová)

Cyklické podujatia
2 2 .-2 6 .3 .2 0 1 0

14. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica: beseda s Jozefom
Banášom o knihe „Zastavte Dubčeka“ (J. Borguľová) - 22. 3. 2010,
vedecký seminár „Alexander Matuška“ v spolupráci s FHV UMB - 24.
3. 2010, Burza literárnych talentov a ďalšie podujatia v rámci týždňa.

25. 3. 2010

Burza literárnych talentov (J. Borguľová)

25.3.2010

Kováčova Bystrica - súťaž v interpretácii poézie a prózy, literárnej
tvorby žiakov ZŠ a študentov stredných škôl (J. Borguľová)

16.-17. 4. 2010

Múzeum sa v spolupráci s Úniou žien Slovenska podieľalo na 43. roč.
festivalu umeleckého prednesu Vansovej Lomnička (Z. 1 roligová).

Prezentácia knihy Literárne a hudobné múzeum

Prezentácia LHM na výstavisku A grokom plex

Banská Bystrica (L. Ballek, J. Borguľová) - máj

Nitra - august

Výstava v Slovenskom vojvodinskom divadle
v Báčskom Petrovci (Srbsko) - septem ber

Slávnostné otvorenie nového B ábkarského salónu
- decem ber

Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa konali 18. mája 2010 - Deň
otvorených dverí v expozíciách LHM, prezentácia publikácie Literárne a hudobné múzeum
Banská Bystrica. Dňa 29. 5. 2010 sa múzeum prezentovalo na happeningu Múzeá sú tu pre
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vás VI. na Námestí SNP s témou Škola. Okrem toho sa múzeum po druhýkrát zapojilo do
medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií vlastným podujatím „Noc s múzami“ (15. 5.
2010), v rámci ktorého netradične prezentovalo všetky svoje oblasti činnosti. Kurátorka S.
Žabková realizovala tvorivé aktivity pre skupiny znevýhodnených návštevníkov (špeciálne
triedy). Celkovo sa uskutočnilo 6 tvorivých dielní: servítková technika (19. 1. 2010),
servítková technika (16. 2. 2010), práca s hlinou (2. 3. 2010), výzdoba veľkonočných vajíčok
(30. 3. 2010), servítková technika (13. 4. 2010), práca s papierom (28. 4. 2010), prezentačné
aktivity pre študentov andragogiky UMB (19. 10. 2010). V závere roku bábkové predstavenie
Jána Haruštiaka „Škriatkoviny“ v priestoroch expozície LHM - 29. 12. 2010 (S. Žabková, Z.
Troligová).

Peter Karvaš, sp om ien k ové stretnutie - apríl

Múzeá sú tu pre vás (Nám. SNP) - máj

Edičná činnosť
V roku 2010 múzeum vydalo nasledovné edičné tituly:
- Literárne a hudobné múzeum - publikácia k 40. výročiu múzea (320 ks)
- Klas môjho žitia - zborník literárneho klubu LITERA 2 (200 ks)
Stredoslovenská odbočka Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici
1962 - 1990 (450 ks)
Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo
vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva 2. Zborník
z muzikologickej konferencie konanej 20. októbra 2010 v Banskej Bystrici v rámci
grantového programu KEGA 3/7488/09 (100 ks)
-

Vreckový kalendár na r. 2011 (3000 ks)

- Pohľadnica Pamätný dom J. G. Tajovského (3000 ks)
- Pozvánky k podujatiam celoročne (26 podujatí - 1400 ks)
Ponukové listy k expozíciám:
Literárne a hudobné múzeum —propagačná listovka (2500 ks)
Ľudové hudobné nástroje na Slovensku (240 ks)
- Hudba v múzeu (240 ks)
- Literatúra v múzeu (240 ks)
- Bábkarský salón (240 ks)
- Literatúra v múzeu (240 ks)
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Ponukové listy v počte 1200 ks boli rozoslané na ZŠ a SŠ v rámci celeho Slovenska.
Propagácia prostredníctvom ponukových listov priniesla zvýšenú návštevnost do expozícií.

Sumár podujatí za rok 2010
Počet

Účasť

57

1619

Besedy

1

92

Vyučovacie hodiny v múzeu

12

382

Iné náučné podujatia

5

48

Vlastivedné exkurzie

2

6

Klubové podujatia

9

165

Film a video

0

0

Slávnostné a umelecké podujatia

22

2192

Odborné semináre

1

10

Vedecké konferencie

1

63

Koncerty

0

0

SPOLU:

110

4577

Druh
Prednášky
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Návštevnosť podujatí LHM v rokoch 2006 - 2010
Počet podujatí
Rok

Účasť spolu

2006

129

4075

2007

127

5325

2008

122

4869

2009

106

4855

2010

110

4577

Kluby a záujmová činnosť
Práca v Literárnom klube LITERA 2 (J. Borguľová, J. Kochlicová) sa uskutočňovala
počas roka podľa vlastného programu. Členovia klubu sa na svojich zasadnutiach zišli 10 x.
Zamestnanci LHM sa aktivizovali aj ako členovia porôt, prípravných výborov,
celoslovenských organizácií a pod.
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3.1.8.

Riadiaca čin nosť
Manažment knižnice zabezpečoval plynulé plnenie úloh knižnice v súlade s poslaním,

funkciami a plánom činnosti. Pozornosť sme venovali:
- prezentácii činnosti knižnice na verejnosti a v médiách,
- spracovaniu podkladov a realizácii činností spojených s čerpaním finančných
prostriedkov z prioritných projektov Ministerstva kultúry SR
- zintenzívneniu aktivít na zabezpečenie mimorozpočtových zdrojov a vlastných
-

-

príjmov knižnice,
napĺňaniu cieľov komplexnej stratégie rozvoja ŠVK na roky 2008 —2013, ktorá bola
spracovaná na základe Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva, schválenej vládou
Slovenskej republiky uznesením č. 943 z roku 2007,
realizácii zmeny organizačnej štruktúry, ktorá vošla do platnosti od 1.6. 2010.

V roku 2010 sa uskutočnili:
- 12 porád vedenia knižnice
- 2 plenárne porady pracovníkov knižnice
- pravidelné mesačné porady oddelení
Pravidelne pracovali komisie a rady - poradné orgány riaditeľky knižnice :
- Múzejná rada
- Akvizičná komisia
- Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných fondov
- Komisia pre likvidáciu vyradených knižničných jednotiek
- Komisia pre tvorbu zbierok LHM
- Vyraďovacia komisia pre vyraďovanie neupotrebiteľného majetku knižnice
- podľa potreby pracovali komisie vytvorené na riešenie aktuálnych odborných
problémov.
Na zabezpečenie kvality pracovných postupov, pracovno-právnych vzťahov a vzťahov
medzi knižnicou a používateľmi boli spracované interné smernice a zásady, plánovacie a
rozborové materiály:
- Plán činnosti na rok 2011
- Správa o činnosti za rok 2009
- Štatistické výkazy o činnosti
- Projekty na zaradenie do grantového systému MK SR - prioritné činnosti.
- Novela Knižničného poriadku (platná od 1. 4. 2010)
- Interné smernice k informačnej bezpečnosti
Smernica ŠVK č. 1/2010 upravujúca postupy pre monitorovanie a riadenie
bezpečnostných incidentov k metodickému pokynu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky č. MK - 4910/2009-10/14479 z 18. novembra 2009.
Smernica ŠVK č. 2/2010 upravujúca pravidlá používania elektronickej pošty
v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v súlade s Metodickým
pokynom k výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra
2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej
správy.
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Smernica ŠVK č. 3/2010 upravujúca postupy pre riadenie komunikácií
a prevádzky informačných systémov k metodickému pokynu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky č. MK 558/2010-10/1143 z 26. januára 2010.
Smernica ŠVK č. 4/2010 upravujúca postupy pre riadenie prístupov
v informačných Systémoch k metodickému pokynu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky č. MK 514/2010-10/1092 z 26. januára 2010.
Interná smernica ŠVK č. 5/2010 k vedeniu pokladníc ŠVK v Banskej Bystrici
Príkazy riaditeľky
Príkaz riaditeľky č. 1/2010 k zapojeniu ŠVK B. Bystrica do hlasovej privátnej
virtuálnej siete.
Príkaz riaditeľky ŠVK č. 2/2010 Organizačné zmeny. V súlade s článkom 8
odst. 8.1 Organizačná štruktúra ŠVK Organizačného poriadku bola dňom 1.2.
2010 preradená funkcia knihovník (konzultant) z Oddelenia prezenčných
služieb na Oddelenie absenčných služieb.
Príkaz riaditeľky ŠVK č. 3/2010 Podklady na www stránku ŠVK.
Príkaz riaditeľky ŠVK č. 4/2010 na vykonanie inventarizácie hmotného
majetku údržbárskej dielne v zmysle § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov o účtovníctve.
Príkaz riaditeľky ŠVK č. 5/2010 Organizačné zmeny. V súlade s článkom 8
Organizačného poriadku bola zmenená dňom 1. 6. 2010 Organizačná štruktúra
ŠVK nasledovne: Oddelenie prezenčných služieb a Oddelenie absenčných
služieb boli zrušené a boli vytvorené Oddelenie jazykových študovní
a Oddelenie služieb.
Príkaz riaditeľky č. 6/2010 k úprave otváracích hodín pre verejnosť a
pracovného času v ŠVK v Banskej Bystrici 1. júla 2010 do 31. augusta 2010.
Príkaz riaditeľky č. 7/2010 na vykonanie revízie knižničného fondu v
univerzálnej študovni a fondu regionálnej literatúry v súvislosti s organizačnou
zmenou na oddelení prezenčných služieb ŠVK a v zmysle internej smernice o
odbornej evidencii, vyraďovaní a revízii knižničného fondu
Príkaz riaditeľky č. 8/2010 na vykonanie revízie revíziu knižničného fondu
signatúry C 35 000 - C 50 000 v zmysle plánu činnosti na rok 2010, plánu
komplexnej revízie knižničného fondu ŠVK a internej smernice o odbornej
evidencii, vyraďovaní a revízií knižničného fondu.
Príkaz riaditeľky č. 9/2010 o postupe a uskutočňovaní zahraničných stykov
zamestnancov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrice.
Príkaz riaditeľky ŠVK č. 10/2010 na vykonanie inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010 v zmysle § 29 a 30
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 431/2002 Z. z.“)
Dodatok č. 1 k Príkazu riaditeľky ŠVK č. 10/2010 na vykonanie
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12.
2010.
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Príkaz riaditeľky ŠVK č. 11/2010 na vykonanie revízie majetku a zbierkových
predmetov v Pamätnom dome J. Gregora Tajovského v Tajove v súvislosti s
personálnou zmenou na pozícii lektorky.
Príkaz riaditeľky ŠVK č. 12/2010 na vykonanie revízie zbierkového fondu
ŠVK - Literárneho a hudobného múzea v podskupine Drobné tlače (3/02)
hudba v období od 7. 12. 2010-31. 12.2010.
V rámci štatistického výkazníctva boli spracované nasledovné dokumenty:
Ročný výkaz o knižnici KULT 10-1 za rok 2009 v zmysle § 18 zakona č. 540/2001 Z.
z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
- Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2009.
- Štatistika výkonov ŠVK v Banskej Bystrici.
- Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji VV P-01 za rok2009 akosúčasť štátnych
štatistických zisťovaní na roky 2009 - 2011 v zmysle vyhlášky ŠÚSR č. 416/2008 Z.
z.
- Výkaz o projektoch výskumu a vývoja v zmysle zákona Č. 172/2005 Z. z.
a vykonávacieho Výnosu MŠ SR č. CD-2009-18616/1291-1:11.
- Výkaz o ukončených vedeckovýskumných projektoch financovaných zo štátneho
rozpočtu.
- Výkaz za oblasť výskumu a vývoja v súvislosti s prípravou rezortnej Koncepcie
zamerania a podpory výskumu a vývoja rezortu MK SR do roku 2015 pre MK SR

3.1.8.1.

Partnerská a medzinárodná spolupráca

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Aktivity Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2010 prebiehali v zmysle
uzatvorených vykonávacích dohôd o spolupráci s knižnicami - zahraničnými partnermi, so
zahraničnými organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku, s ktorými sme
pripravili spoločné kultúrne podujatia
V rámci spolupráce sa realizovala výmena knižného fondu, výmenné stáže a kultúrne
aktivity.
Študijní a védecká knihovna v Hradci Králové, Česká republika
-

13. 4. —14. 4. 2010 sa 2 pracovníci ŠVK v Hradci Králové zúčastnili na 10. ročníku
odborného seminára pre pracovníkov knižníc Význam osobností pre mestá a regióny —
budovanie regionálnych databáz.

-

21. 6. - 25. 6. 2010 sa zúčastnili 2 pracovníci (Mgr. P. Majling , Bc. J. Vranová)
výmennej odbornej stáže v ŠVK v Hradci Králové. Súčasťou stáže bola účasť na
porade riaditeľov a metodikov knižníc a seminár o knihovníckej tlači Knihovnícky tisk
pri príležitosti 20. výročia spravodajcu U nás. Bc. J. Vranová predniesla na seminári
príspevok Knihovnícke periodiká na Slovensku.
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-

V rámci dohody o spolupráci sa pokračovalo vo výmene periodík Český časopis
historický a Knižná revue a výmene vlastných edičných titulov oboch knižníc.
18. —22. 10. 2010 sa uskutočnil pracovný pobyt troch zamestnancov ŠVK v Hradci
Králové v rámci Mesiaca česko-slovenskej vzájomnosti. Prostredníctvom literárnych
večerov a stretnutí prezentovali činnosť Literárneho a hudobného múzea a literárneho
spolku Litera 2, tvorbu banskobystrického básnika Miroslava Kapustu a aktivity ŠVK
v Banskej Bystrici.
22. 11. - 26. 11. 2010 výmenná stáž 2 pracovníčok zo ŠVK v Hradci Králové v ŠVK
v Banskej Bystrici.

Wojewodská verejná knižnica I. Smolki v Opole, Poľská republika
12. - 16. 4. 2010 sa uskutočnila návšteva 3 pracovníkov z Opole v ŠVK pri príležitosti
10. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc Význam osobností pre mestá
a regióny - budovanie regionálnych databáz s prednáškou pani Hanny Jamry (13. 4. 14. 4. 2010).
Realizovala sa priebežne výmena periodík Historická revue a Polityka a výmena kníh.
22. - 26. 11. 2010 výmenná stáž 2 pracovníkov Wojewodskej bibliotéky publicznej
z Opole.
Národná parlamentná knižnica Ukrajiny v Kyjeve, Ukrajina
realizovala sa vzájomná výmena publikácií z oblasti humanitných vied
Centrálna univerzálna vedecká knižnica N. A. Nekrasova v Moskve, Ruská federácia
realizovala sa vzájomná výmena knižničných dokumentov podľa dohody
spolupráca pri príprave výstavy s Oxanou Begmou.
SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČNÝMI ZASTUPITEĽSTVAMI, ZAHRANIČNÝMI
KULTÚRNYMI INŠTITÚCIAMI NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ:
Veľvyslanectvom USA na Slovensku
pri zabezpečovaní činnosti InfoUSA, podujatí a doplňovaní fondu InfoUSA
pri realizácii Memoranda o porozumení
pri prípravách osláv a podujatí 5. výročia InfoUSA
Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v Bratislave
~
pri zabezpečovaní výstavy Všedný život Číny
~
pri prevzatí záštity nad otvorením čínskeho centra Window of Shanghai
~
pri otvorení a podpore jediného čínskeho centra na Slovensku (Window of Shanghai)
Veľvyslanectvom Ukrajiny na Slovensku
pri príprave besedy Európska integrácia Ukrajiny a vzťahy so Slovenskou republikou,
pri zabezpečovaní prvej návštevy novovymenovaného veľvyslanca Ukrajiny na
Slovensku,
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pri zabezpečovaní výstavy Z mesta do mesta a osobnej účasti autora Romana
Opalinského
Shanghai Library, Šanghaj, Čínska ľudová republika
—
pri zabezpečovaní knižného fondu pre centrum Window of Shanghai v ŠVK,
—
pri zabezpečovaní účasti na medzinárodnom odbornom fóre v Šanghaji
Mestským archívom v Šanghaji, Čínska ľudová republika
—
pri zabezpečovaní historických fotografií stavieb banskobystrického rodáka, architekta
Ladislava Hudeca
—
pri zabezpečovaní návštevy počas účasti na medzinárodnom odbornom fóre v
Šanghaji
—
pri príprave návštevy čínskej delegácie v marci 2011 v centre Window of Shanghai
v ŠVK
Štátnou vedecko-technickou knižnicou v Moskve, Ruská federácia
- pri zabezpečovaní prioritného projektu účasti na 17. ročníku medzinárodnej
konferencie Krym 2010 - Knižnice a informačné zdroje v modernom svete vedy,
kultúry, vzdelávania a biznisu, ktorá sa uskutočnila v Sudaku , Autonómna republika
Krym, Ukrajina. Na konferencii sme reprezentovali ŠVK a slovenské knihovníctvo
v rámci príspevku: Knižnica ako multikultúrne centrum a zdroj informácií v znalostnej
spoločnosti.
Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave
- pri plánovaní a realizácii výstavy fotografií Antona Borodavku
- pri zabezpečovaní programu k 5. výročiu Centra ruských štúdií
- pri vypožičiavaní nových ruských filmov z knižnice RCVK v Bratislave
Goethe inštitútom v Mníchove
pri doplňovaní knižničného fondu Nemeckej študovne
—
pri organizovaní výstav
—

pri organizovaní 10. ročníka odborného seminára pre
pracovníkov knižníc
(zabezpečenie nemeckého prednášateľa Dr. Stephana Kellnera z Bavorskej krajinskej
knižnice).

British Council v Bratislave
pri zabezpečovaní činnosti a doplňovaní knižničného fondu Britského centra.
Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave
pri realizácii výstavy fotografií Osobnosti bulharského duchovného života
pri vzájomnom informovaní o kultúrnych podujatiach
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PREHĽAD ZAHRANIČNÝCH NÁVŠTEV A VÝZNAMNÝCH PODUJATÍ
SO ZAHRANIČNOU ÚČASŤOU
20.4.2010
-

návšteva I. tajomníka Vel vyslanectva Ukrajina na Slovensku pána Dmitrija Konyševa

4. 5.2010
—

návšteva vel vyslanca ČĽR Chen Jianfu s manželkou a kultúrnou ataché pani Gao
Hong pri príležitosti otvorenia čínskeho centra Window of Shanghai

1 3 .4 .-1 4 . 4. 2010
—

návšteva zahraničných účastníkov 10. ročníka odborného seminára pre pracovníkov
knižníc Význam osobností pre mestá a regióny - budovanie regionálnych databáz
z Poľska, Ukrajiny, Nemecka, Bulharska, Ruskej federácie, Českej republiky

8 .5 .-1 2 .5 .2 0 1 0
návšteva americkej delegácie z mesta Charleston (West Virginia, USA) a rokovanie
o spolupráci s knižnicou Kanawha Country Public Library z Charlestonu
28. 6. 2010
návšteva detí a pedagógov, zahraničných Slovákov zo Srbska a Rumunska pri
príležitosti výstavy Chcem sa dotknúť hviezd - spojenou s vyhodnotením výtvarnej
súťaže za účasti zástupcov Metodického centra pre zahraničných Slovákov UMB
v Banskej Bystrici a zástupcov Ministerstva školstva SR
6.10. 2010
návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spolkovej republiky
Nemecko J. E. Dr. Axela Hartmanna pri príležitosti 15. výročia založenia Nemeckej
študovne na podujatí Dni nemeckej kultúry
18. 10. 2010
~
návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojených štátov amerických
J. E. Theodora Sedgwicka pri príležitosti osláv 5. výročia InfoUSA a podujatia 5 rokov
1NFOUSA v Banskej Bystrici
10. 11.2010
~
návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie J.E. Pavla
Maratoviča Kuznecova pri príležitosti podujatia Od stretnutia kultúr k stretnutiu ludi

venovanému 5. výročiu Centra ruských štúdií
12. 11.2010
~
návšteva mimoriadneho a splnomocneného vel vyslanca Ukrajiny J.E.
Olodaroviča Havašiho pri príležitosti jeho prvej návštevy ŠVK
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25.11.2010
návšteva delegácie z Veľvyslanectva Ukrajiny - radcu pre politické otázky pána
Dmitro Konyševa a radkyne pre kultúru a otázky národnostných menšín pani Iriny
Kurolenko pri príležitosti vernisáže výstavy Romana Opalinského Z mesta do mesta.

3.1.9.

Ekonom icko-správna činnosť

Ekonomický úsek
-

Zabezpečoval ekonomický chod organizácie, vedenie účtovníctva, pokladne a správu
majetku v správe ŠVK.
Spracoval ročnú účtovnú závierku a hodnotiacu správu za rok 2009.
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 ostatné výkazy v mzdovej, ekonomickej a majetkovej oblasti.
Vykonal inventarizáciu záväzkov, pohľadávok, pokladničnej hotovosti cenín a rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12.2010.
Rozpísal schválený rozpočet na rok 2011.

Úsek správy budov a technickej prevádzky

-

Dodávateľsky zabezpečil rekonštrukciu sociálnych zariadení na prízemí objektu Lazovná
č. 9, položenie plávajúcej podlahy v rokovacej miestnosti, kancelárii OIT, vymaľovanie
časti priestorov skladov kníh a adaptáciu priestorov hudobného centra a bábkarského
salónu.
Zabezpečil realizáciu revízií elektrickej inštalácie, plynových kotolní, elektronickej
požiarnej signalizácie, aktívneho bleskozvodu, požiarneho zabezpečovacieho systému a
odborné prehliadky výt ahov v zmysle podpísaných servisných zmlúv a zabezpečil
odstránenie nedostatkov zistených pri revíziách.
Priebežne zabezpečoval údržbu všetkých objektov v správe ŠVK vrátane údržby zelene.
Zabezpečoval prevádzku všetkých služobných motorových vozidiel.
Priebežne zabezpečoval úlohy na úseku PO a BOZP. Zabezpečil plnenie opatrení z
protipožiarnej kontroly uskutočnenej v roku 2009 Okresným riaditeľstvom hasičského
a záchranného zboru. Uskutočnil školenie všetkých nových zamestnancov knižnice
z požiarnych predpisov, školenie požiarnych hliadok a priebežne kontroloval dodržiavanie
predpisov OBP a PO.
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3.2.

Rozpočet

organizácie

ukazovateľov

-

a limitov

plnenie záväzných
štátneho

rozpočtu

a hospodárenie organizácie, vrátane informácie
o vykonaných rozpočtových opatreniach
3.2.1

Plnenie ukazovateľov rozpočtu

Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici boli rozpisom číslo MK-264/2010103/219 určené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010:
Ukazovateľ

Rozpis rozpočtu
na rok 2010

Záväzný ukazovateľ
Bežné výdavky celkom (600)
z toho:
- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
(610)
Orientačný ukazovateľ
- priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov

955 028
542 953

84

Na základe rozpočtových 7 opatrení bol rozpočet pre organizáciu zriaďovateľom
k 31. 12. 2010 upravený takto:
Záväzný ukazovateľ
Príspevok od zriaďovateľa

1 114 852
956 462

A. Prvok 08S0105 Bežné výdavky celkom (600)
Orientačný ukazovateľ
- priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov

84

Záväzný ukazovateľ
* Prioritné projekty spolu
B. Prvok 08T0103 (Podpora kultúrnych aktivít PO a RO)
C. Prvok 08T0104 (Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí)

158 390
23 000
5 000

D. Prvok 08T0105 (Projekt informatizácie kultúry)

13 390

E. Prvok 08T0106 (Projekt akvizície zbierkových predmetov

20 000

a knižničných fondov)
F. Prvok 08T0108 (Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku
2011)
G. Prvok 08T0109 (Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na

24 000
7

300

roky 2008-2013)
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Prevádzkové dotácie - bežný transfer - hodnotenie čerpania

Spotrebované nákupy
Čerpané na nákup knižničného fondu v čiastke 66 975,71 €, energie v čiastke 56 636,35 €,
vodné a stočné v čiastke 1 709 €, kancelárske potreby, čistiace potreby, pohonné hmoty pre
služobné motorové vozidlá, nákup časopisov, novín, CD, tonerov, nákup drobného hmotného
majetku a ostatného drobného materiálu potrebného pre činnosť organizácie.
Služby
V tejto položke boli čerpané finančné prostriedky na cestovné vo výške 9 931 € (1107 € zo
štátneho rozpočtu, 4402 € z prioritných projektov a 4422 € z vlastných príjmov), z toho
7 285,98 € na zahraničné a 2 644,89 € na tuzemské cestovné. Na reprezentáciu vo výške 1246
€, z toho zo štátneho rozpočtu vo výške 305 €. Ostatné služby vo výške 86 427 € za telefónne
poplatky, poštovné, revízie elektrickej inštalácie a technických zariadení a nájomné za
prenájom skladov. Na údržbu budov vo výške 55 152 €. Bola zrealizovaná údržba skladových
priestorov, úprava bábkarského salóna, hudobného centra a spoločenskej miestnosti,
služobných motorových vozidiel, kopírovacích strojov, výťahov, hasiacich prístrojov
a majetku.
Mzdové náklady
Na rok 2010 bolo v rozpočte na mzdy, platy, služobné príjmy plánované zo štátneho rozpočtu
542 953 € a z vlastných príjmov 9 958 €. Na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce zo
štátneho rozpočtu 7 967 €. V priebehu roka boli odmeny z vlastných príjmov navýšené
o 23 681,95 € a odmeny na základe dohôd o vykonaní práce o 4 081 €. Náklady na odmeny
na základe dohôd o vykonaní práce vyplatené v rámci prioritných projektov účelovo
viazaných programom 08T boli vo výške 16 503 € a z finančných prostriedkov, ktoré
poskytol Goetheho inštitút Bratislava vo výške 309 €. K 31. 12. 2010 boli mzdové náklady
čerpané vo výške 604 036,75 €.
Náklady

-mzdové nákladyzamestnanci
-mzdové nákladydohody
Spolu

(v eurách)
Schválený
Upravený
Skutočnosť
%
rozpočet
rozpočet
k 31.12.2010
k upravenému
rozpočtu
552 911,00
576 593,00
576 592,95
99,99
7 967,00

27 441,00

27 443,80

100,01

560 878,00

604 034,00

604 036,75

100,00

Rozbor zamestnanosti
Rozpisom záväzných ukazovateľov ŠR bol na rok 2010 stanovený orientačný počet
zamestnancov 84. K 31. 12. 2010 bol prepočítaný stav 75,57 zamestnancov. Na základe
dohôd bola hradená činnosť v rámci rôznych kultúrnych aktivít knižnice z prioritných
projektov a tiež náhrada zamestnancov v študovniach a oddeleniach počas dlhodobej PN.
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Čerpanie miezd k 31.12.2010 a porovnanie s r. 2009
Ukazovateľ
merná
Skutočnosť
jednotka
k 31.12.2009
osoba
Fyz. stav zamestnancov
Prepočítaný stav
mzdy zamestnancov
dohody OON
priemerná mzda

osoba
€

Skutočnosť
k 31.12.2010
78

77

76,5
556 163,94

75,57

€

14 273,21

€

605,84

576 592,95
27 134,80
624,02

Náklady na sociálne poistenie boli schválené v rozpočte vo výške 195 309 €. K 31. 12.
2010 bol rozpočet upravený na 200 473 € a skutočné náklady boli vo výške 200 468,95 €
z toho DDP 1 444,20 €. Náklady na stravovanie, za stratu zárobku počas pracovnej
neschopnosti a odchodné predstavovali k 31. 12.2010 sumu 40 420,27 €.
Dane a poplatky
Daň z nehnuteľností bola uhradená vo výške 5 584,62 €.
Ostatné náklady
Ostatné náklady boli čerpané vo výške 3 890,55 € na poplatky banke, koncesionárske
poplatky, členské poplatky iným organizáciám, poistenie služobných motorových vozidiel
a miestny poplatok za komunálny odpad.
Odpisy
K 31. 12. 2010 boli náklady na odpisy vo výške 134 619,81 €. Z toho odpisy z HIM
bezodplatne nadobudnutého vo výške 2 688 €. Zákonné rezervy vo výške 25 465,08 € boli
vytvorené na nevyčerpanú dovolenku za rok 2010, na odchod 3 zamestnancov do dôchodku
a na vyplatenie odmien 4 zamestnancom pri životnom jubileu dožitia 50 rokov.

Analýza nákladov na prevádzku budov
Náklady na prevádzku budov predstavovali celkove 118 896,53 €. Z toho 49 %
predstavovali náklady na dodávku energií a vody, 46,38 % náklady na udržbu budov
a technických zariadení, 4,54 % náklady na realizáciu revízií a technických prehliadok
stanovených platnými právnymi predpismi a 0,71 % na zabezpečenie ochrany budov.
V rámci údržby bola dodávateľsky zabezpečená rekonštrukcia sociálnych zariadení na
prízemí objektu Lazovná č.9, úprava a modernizácia priestorov a zariadenia kancelárie úsek
IT a malej zasadačky, položenie laminátovej podlahy v prezentačnej učebn, ako aj polozenie
podlahy a vymaľovanie dvoch kancelárií na 1. poschodí. Vlastnými zamestnancami bola
zrealizovaná rekonštrukcia elektrických rozvodov v rámci vybudovania hudobného centra a
priebežne zabezpečovaná
všetkých objektov v správe ŠVK vratane udrzby zelene.
ú d r ž b a
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b)

Dotácie

na

investície

-

kapitálový transfer -

hodnotenie

čerpania
Dotácie na investície v roku 2010 neboli poskytnuté.

3.2.2

Rozbor nákladov a výnosov

Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách k 31. 12. 2010
v porovnaní s r. 2009
(v eurách)
Index, rastu
Skutočnosť
Skutočnosť
Ukazovateľ
31.12.2010

31.12.2009
246 637,43
170 145,40
808 783,02
5 584,62
3 470,08
142 405,15
oO

CO

50 Spotrebované nákupy
51 Služby
52 Osobné náklady
53 Dane a poplatky
54 Ostatné náklady
55 Odpisy, tvorba zák. rezerv
56 Kurzové straty
59 Daň z príjmov
Náklady spolu

3 994,48
1 381 028,18

225 600,46
152 758,81
844 925,97
6 750,66
3 947,55
160 084,89
108,08
4 764,25
1 398 940,67

Prehľad výnosov k 31.12.2010 v porovnaní s r. 2009
Ukazovateľ
Skutočnosť
Skutočnosť
31.12.2009
60 Tržby za vl. výkony a tov.
64 Ost. výnosy z prev. čin.
68 Výnosy z transferov a ...
Výnosy spolu

113 705,76
17 994,83
1 249 327,59
1 381 028,18

31.12.2010
124 025,06
7 023,69
1 267 891,92
1 398 940,67

Index čerpania v porovnaní s rovnakým obdobím minulého rokuje 1,01.

Výročná správa za rok 2010

72

2010/2009
0,91
0,89
1,04
1,20
1,13
1,12
13,60
1,19
1,01

Index, rastu
2010/2009
1,09
0,39
1,01
1,01

3*2.3

Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici mala na rok 2010 schválené prímy celkom
vo výške 1 044 655 €, z toho transfery zo ŠR 955 028 € a príjmy z vlastnej činnosti 89 627 €.
Prehľad podlá kategórií príjmov a porovnáme plnenia s r. 2009 je v nasledovnej tabuľke
(v eurách):
Ukazovateľ

Skutoč.
rok 2009

1
200
Nedaňové
príjmy
vtom:
210
Príjmy
z vlast.
220 Admin.
a iné
poplatky
a platby
290-In é
nedaň.
príjmy
311 Granty
312
Transfery bežné
322
Transfery
[kapitálové

Schválený
rozpočet
2010
2

Upravený
rozpočet
2010
3

Skutočnosť

%
čerp.

%
čerp.

Inde
x

4/3
5

4/2
6

4/1
7

2010
4

114 032,78

89 627,00

130 561,00

130,560,84

100,00

145,67

1,14

29 052,74

21 974,00

33 310,00

33 309,23

100,00

151,58

1,14

84 407,72

67 653,00

93 459,00

93 460,49

138,15

1,10

572,32

0

3 792,00

3 791,12

100,00

0

6,62

2 165,00

0

4 414,67

4 414,67

100,00

0

0,19

1 125 952,0
0

955 028,00

1 114 852,00

1 114 852,00

100,00

116,73

0,99

17 900,00

0

4 000,00

4 000,00

100,00

0

0,22

100,00

Nedaňové príjmy sú plnené z plánovaných tržieb za poskytované služby a z príjmov
z prenájmov priestorov.
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Príjmy z prenájmov nebytových priestorov v zmysle nájomných zmlúv a jednorazových
prenájmov predstavovali 30 659,65 €.
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220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Tržby z predaja služieb predstavovali poplatky za zápisné, kopírovacie práce, vstupné
do expozícií LHM , rešeršné služby a za porušenie predpisov.
Schválený rozpočet príjmov na rok 2010 bol 89 627 €. Plnenie k 31. 12. 2010 bolo
130 560,84 € t j. plnenie príjmov bolo dosiahnuté na 145,67 %.
311 Granty
Organizácii boli v roku 2010 poskytnuté finančné príspevky vo výške 4 414,67 €. Finančné
príspevky poskytli:
British Council Bratislava
1 500 € na nákup kníh
Mesto Banská Bystrica
996 € na nákup literatúry
Goetheho inštitút Bratislava
1 550 € na realizáciu podujatí pri príležitosti osláv 15.
výročia Nemeckej študovne
312 Transfery v rámci verejnej správy
312001 zo štátneho rozpočtu
Na rok 2010 bol zriaďovateľom MK SR schválený rozpočet vo výške 955 028 €. Tento bol
v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na 1 114 852 €.
322 Transfery v rámci verejnej správy
322001 zo štátneho rozpočtu - kapitálové transfery
Rozpočet bol rozpočtovým opatrením upravený na 4 000 € na projekt:
- Akvizícia zbierkového fondu.

3.2.4

Hodnotenie hospodárskeho výsledku

Organizácia v hodnotenom období dosiahla náklady vo výške 1 398 940,67 € a výnosy
vo výške 1 398 940,67 €. Nie je zriadená za účelom podnikania, preto hospodárenie
s finančnými prostriedkami je sledované tak, aby bol hospodársky výsledok vyrovnaný.
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3.2.5

Prioritné projekty a ich plnenie

V roku 2010 boli rozpočtovými opatreniami poskytnuté účelové dotácie vo výške
158 390 € na nasledovné aktivity:

a) bežné výdavky
( v eurách)

Názov aktivity

Upravený
rozpočet
23 000
4 000

Čerpanie
23 000
4 000

%
plnenia
100,00
100,00

4 000
11 000
4 000
5 000
2 000

4 000
11 000
4 000
5 000
2 000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2 000

2 000

100,00

1 000

1 000

100,00

13 390
10 000
3 390
20 000

10 000
10 000
0
20 000

74,68
100,00
0,00
100,00

24 000

24 000

100,00

4 000
14 000
3 000
3 000

4 000
14 000
3 000
3 000

100,00
100,00
100,00
100,00

slovenského

73 000

73 000

100,00

knihovníctva na roky 2008 - 2013
Ochrana knižničného fondu, väzba uchovávaných

20 000

20 000

100,00

25 000
23 000
5 000
158 390

25 000
23 000
5 000
155 000

100,00
100,00
100,00
97,86

08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít
Realizácia vedeckých konferencií, odborných
seminárov a spoločenských podujatí
Výstavná činnosť
Edičné tituly
Prezenčné a kultúrne aktivity ŠVK - LHM
08T0104 - Prezentácia kult. akt .v zahraničí
Okno do Šanghaja
Knižnice a informačné zdroje v modernom svete
vedy, kultúry, vzdelávania., Konferencia Krym 2010,
Ukrajina
Výstavy: 1.) Scénografia Jana Pogorielová - Dušová,
2.) Ľudové hudobné nástroje
08T0105 - Projekt informatizácie kultúry
Retrokonverzia katalógov
Projekt Info Magic
08T0106 —Akvizícia zbierkových predmetov
a knižničných fondov
08T0108- Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR
do r.2011
Doplnenie a modernizácia depozitárov LHM
Doplnenie a modernizácia expozícií LHM
Ochrana zbierkových predmetov ŠVK - LHM
Retrospektívna elektronická evidencia zbierkových
predmetov ŠVK - LHM
08T0109 Stratégia

rozvoja

ročníkov periodík
Rádiofrekvenčná ochrana knižničného fondu
Vytvorenie samostatného hudobného centra
Rekonštrukcia skladových priestorov
Spolu 08T
75
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Účelové prostriedky boli čerpané v súlade s harmonogramom realizácie jednotlivých
projektov. Finančné prostriedky na projekt Info Magic boli poskytnuté MK SR 28. 12. 2010,
z toho dôvodu boli čerpané až v januári 2011 (§ 8 odst.5 zákona 523/2004 Z.z.).

b) kapitálové výdavky
Štátnej vedeckej knižnici boli rozpočtovým opatrením č.l/KV MK-264/2010103/5007 zo dňa 7. 4. 2010 pridelené kapitálové transfery v rámci programu 08T0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov vo výške 4 000 € určené na
akvizíciu zbierkových predmetov LHM.
Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4 000 €. Zbierkový fond bol obohatený
o knihy, vlastné rukopisy literárneho charakteru, osobné predmety, historické bábky
a hudobné nástroje.
Prehľad čerpania k 31.12.2010
RK
Ukazovateľ
Program
719002

3.2.6
a)

ŠVK - Akvizície
zbierkových
predmetov

Schválený
rozpočet

Upravený

(v eurách)
Rozpočet
Čerpanie

%

08T0106
0

4 000,00

4 000,00

100,00

Rozbor výdavkov podľa prvkov
bežné výdavky

Základný prvok, v ktorom organizácia realizuje svoju základnú činnosť
Názov
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom
610
955 028,00 542 953,00
956 462,00 542 953,00
956 462,00 542 953,00

620
630
191 822,00 215 237,00
188 715,00 217 492,00
188 711,78 217 495,91

640
5 016,00
7 302,00
7 301,31

710
0,00
0,00
0,00

Prvky, v ktorých sa rozpočtujú tzv. prioritné projekty
Názov
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Celkom
0,00
162 390,00
159 000,00
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610
0,00
0,00
0,00

620
0,00
0,00
0,00
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630
0,00
158 390,00
155 000,00

640
0,00
0,00
0,00

710
0,0
4 000,00
4 000,00

Prehľad čerpania bežného transferu za rok 2010 podľa jednotlivých programov (v eurách)
Program
Schválený
Čerpanie
Upravený
rozpočet
k 31.12. 2010
rozpočet
08S0105
955 028,00
956 462
956 462,00
08T0103
0,00
23 000,00
23 000,00
08T0104
5 000,00
0,00
5 000,00
10 000,00
08T0105
0,00
13 390,00
20 000,00
08T0106
0,00
20 000,00
24 000,00
08T0108
0,00
24 000,00
73 000,00
08T0109
0,00
73 000,00
1 111462,00
955 028,00
1 114 852,00
Spolu

b)

kapitálové výdavky
Program

08T0106

Upravený
rozpočet
4 000,00

Schválený
rozpočet
0

Finančné prostriedky štátneho rozpočtu boli
prehodnocované. Ročný limit rozpočtu nebol prekročený.
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čerpané

Čerpanie
k 31.12.2010
4 000,00
priebežne

a mesačne

Výročná správa za rok 2010

4.
4.1.

HODNOTENIE FONDOV ORGANIZÁCIE
Rezervný fond

Stav k l. 1.2010
Stav k 31. 12. 2010

4.2.

349,36 €
349,36 €

Sociálny fond

Stav k 1. 1.2010

2 084,62 €

Tvorba:
- povinný prídel
- splátky - soc. výpomoc

5 911,45 €
2 613,62 €

Použitie:
- príspevok na stravovanie
- sociálne výpomoci
- na regeneráciu prac. síl a spoločenské podujatie

5 414,15 €
2 120,78 €
1 879,08 €

Zostatok k 31.12.2010

1 195,68 €

5. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Štátna vedecká knižnica nemá podnikateľskú činnosť.
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6. ZHODNOTENIE M AJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE
Prehľad m ajetku k 31.12.2010
Ukazovateľ

Dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok
Časové rozlíšenie
Majetok spolu

Skutočnosť

Skutočnosť

(v eurách)
Index.rastu

31.12.2009

31.12.2010

2010/2009

4 747 516,97
106 233,43
0
4 853 750,40

4 612 897,16
102 625,14
19 390,04
4 734 912,34

0,97
0,96
0,00
0,97

Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2010
(v eurách)
Pohľadávky

CELKOM

Odberatelia
Iné pohľadávky
Poskytnuté prevádz. preddavky
Daň z príjmov
Pohľadávky spolu

3 193,77
280,20
8 044,10
0
11 518,07

Záväzky
Krátkodobé záväzky
z toho ¡Dodávatelia
Zamestnanci
Zúčtovanie s
inšt.soc.zab.
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Iné záväzky
Dlhodobé záväzky
z toho: záväzky zo SF
Záväzky spolu

po lehote
splatnosti

z toho:
po lehote splatnosti
dlhšej ako 1 rok
2 746,19

280,20

280,20

CELKOM
80 378,84
9 641,18
27 057,87

po lehote
splatnosti
232,36
232,36

2 746,19

z toho:
po lehote splatnosti
dlhšej ako 1 rok
0

34 428,53
442,95
7 951,79
856,52
1 195,68
1 195,68
81 574,52

232,36

0

V priloženej tabuľke sú vykázané pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok.
Pohľadávku vo výške 2 746,19 € z roku 2001 evidovanú na odberateľa Milan Janovec-RTV
Pod Zámkom 29, 976 13 Slovenská Ľupča za prenájom nebytových priestorov v objekte ŠVK
79
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Námestie Š. Moysesa 16, Banská Bystrica. 30. 11. 2004 bolo vydané upovedomenie o začatí
exekúcie proti povinnému. Uznesením z 21. 1. 2008 súd zamietol návrh povinného na odklad
exekúcie. Exekúcia pokračuje predajom pozemkov povinného v katastrálnom území Staré
Hory.
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7.

PERSONÁLNE OTÁZKY

. vu
. I ? lft
uplatňovania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej
službe na rok 2010 a po dohode s odborovou organizáciou bol pracovný čas stanovený na
37,5 hod. týždenne. Výmera dovolenky zamestnancov bola zvýšená o jeden týždeň. V zmysle
nariadenia vlády SR č. 578/2007 Z. z. sa od 1. 1. 2010 zvýšili stupnice platových taríf pre
všetkých zamestnancov o 1,1 %. Zamestnancom boli vydané nové rozhodnutia o plate. Pri
stave zamestnancov 77 bola priemerná mzda za rok 2010 vo výške 624,02 € (v roku 2009
bola priemerná mzda 605,84 €). Priemerný plat zamestnancov Štátnej vedeckej knižnice v
Banskej Bystrici je dlhodobo nižší ako je štatisticky uvádzaný priemerný plat v SR.

7.1.

Počet zam estnancov

V knižnici pracovalo v roku 2010 v priemere 78,5 fyzických osôb, prepočítaných
77,02 plne zamestnaných. Priemerný vek zamestnancov knižnice bol 44 rokov. Počas roka sa
uskutočňovali osobné pohovory a výber nových zamestnancov na uvoľnené pracovné miesta.
Výber z radov uchádzačov bol uskutočňovaný 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 bolo prijatých 19 zamestnancov na dobu určitú. Pracovný pomer
ukončilo 19 zamestnancov. Z toho do starobného dôchodku odišli 2 zamestnanci, 11
zamestnancov podl a § 71 na základe uplynutia dohodnutej doby pracovného pomeru na dobu
určitú, 4 zamestnanci skončili pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce, 2
zamestnanci ukončili pracovný pomer v skúšobnej dobe podľa § 72 Zákonníka práce.
Knižnica zamestnávala 7 poberateľov starobných dôchodkov. V rámci skráteného pracovného
času boli zamestnávaní 2 zamestnanci. Na materskej dovolenke sme evidovali 2
zamestnankyne, na rodičovskej dovolenke 3 zamestnankyne.

7.2.

Š truktúra zam estnancov

Počet
8
57
8

Vedúci
Odborní zamestnanci (v tom aj vedúci)
Administratívni zamestnanci

12
77

_Ostatní (robotnícke profesie)
Spolu
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Z toho ženy
6
44
6
9
59
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Z toho ženy
2
20
7
22
6
2
59

Celkom
2
30
8
29
6
2
77

Vzdelanie
VŠ III. stupeň
VSII. stupeň
VŠ I. stupeň
USO
SO
Z
Spolu

11ÍÍÍÍBIHB

Priemerná mesačná mzda
Rok
2007
16 319,-Sk

Z toho ženy
0
12
9
17
18
3
i 59

Celkom
1
14
15
19
23
5
i 77

Vek
do 20 rokov
2 1 - 3 0 rokov
31 - 40 rokov
41 - 5 0 rokov
51 - 60 rokov
nad 60
i--Spolu
f
| Vekový priemer zamestnancov je 44 rokov

2008
17 823,- Sk

2009
605,84

2010
623,85€

Oddelenie - útvar
Riaditeľstvo a sekretariát
Oddelenie doplňovania a spracovania fondov

6,5
12

Oddelenie služieb
Oddelenie jazykových študovní
Oddelenie bibliografie
Ekonomicko-správne oddelenie
Literárne a hudobné múzeum
Oddelenie správy fondov

14
5
6
14
rľo
8,5

7.3. A k tivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov
Vzdelávanie zam estnancov k n ižn ic e :
V roku 2010 si zamestnanci knižnice prehlbovali svoje poznatky a nadobúdali nové
prostredníctvom viacerých kurzov, školení a seminárov. Realizovalo sa aj vzdelávanie v oblasti
mzdovej, personálnej, daňovej a účtovnej.
Výročná správa za rok 2010

82

-

-

Inštruktáž zamestnancov knižnice k práci s registračnými pokladnicami (19. 1.2010 —
10 zamestnancov).
Školenie pre zamestnancov knižnice - lektorov sprevádzajúcich exkurzie po knižnici
(3. 3. 2010 - 10 zamestnancov).
Stáž v Študijní a vedecké knihovné v Hradci Králové - Česká republika (21. - 25. 6. dvaja zamestnanci).
Efektívna komunikácia v profesiovom prostredí - školiteľ: prof. PaedDr. Vladimír
Patráš, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (1. 6. 2010 - 14
zamestnancov).
Kurz diplomatického protokolu (29. 9. 2010)
Inštruktáž nových zamestnancov knižnice k práci v spoločnej databáze clasOl systému
Virtua projektu KIS3G.

V rámci vzdelávania zamestnancov sa ďalej uskutočnili:
- školenia BOZP a PO pre nových zamestnancov
Kvalifikáciu si zvyšovali:
- vysokoškolské štúdium III. stupeň: 4 zamestnanci
vysokoškolské štúdium II. stupeň: 5 zamestnanci

Vzdelávanie zam estnancov iných knižníc:
V roku 2010 sme pre pracovníkov iných knižníc pripravili:
-

-

školenia modulu Správa seriálov systému Virtua zamestnancov knižníc participujúcich
na projekte KIS3G (4 školenia, preškolených bolo 19 pracovníčok zo 6 knižníc),
školenia modulu Akvizícia (1 školenie, 16 pracovníčok zo 7 knižníc),
konzultácie k spracovaniu a evidencii periodík boli poskytnuté pracovníkom
Podtatranskej knižnice v Poprade, Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči,
Záhorskej knižnice v Senici, Univerzitnej knižnici v Bratislave, Knižnici J. Fándlyho
v Trnave, Homozemplínskej knižnici vo Vranove, Knižnici ÚĽUV v Bratislave,
Knižnici Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši,
konzultáciu k spracovaniu starých a vzácnych tlačí v systéme Virtua pre pracovníčku
ŠVK v Prešove.
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8.

CIELE ORGANIZÁCIE V ROKU 2010
A PREHĽAD ICH PLNENIA

V roku 2010 sa knižnica zamerala predovšetkým na plnenie prioritných úloh a aktivít,
určených Ministerstvom kultúry SR v prílohe k rozpisu rozpočtu na rok 2010 v súlade
s plánom činnosti.
Knižnično-informačná oblasť
1.
Zabezpečiť poskytovanie knižnično-informačných služieb v rozsahu vymedzenom
zriaďovacou listinou; realizovať vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revízie
knižničného fondu knižnice.
Plnenie:
Knižnica počas roka 2010 priebežne zabezpečovala plnenie stanovených úloh.
Poskytovala základné aj nadštandardné knižnično-informačné služby, vrátane expresných
výpožičiek, zasielania e-mailových oznamov o termíne ukončenia výpožičnej lehoty
a prevádzkovania biblioboxu - externého zariadenia na vrátenie požičaných kníh.
Odborná evidencia bola vedená v zmysle Vyhlášky č. 421 Ministerstva kultúry SR,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii
knižničného fondu v knižniciach a internej smernice ŠVK. V roku 2010 pokračovali práce
súvisiace s mimoriadnou obsahovou previerkou kníh uložených pod signatúrou A l - A
59999 a signatúrou B 12 000 - B 16 200. V druhom polroku boli v zmysle plánu plnené úlohy
v oblasti revízie (knihy signatúry C 35.500 - C 39.999). Do konca roku 2010 bolo
odrevidovaných 6.848 kn. j.
2.

Doplňovať a bibliograficky spracovávať knižničný fond minimálne vo výške 12.500
knižničných jednotiek. Označovať nové dokumenty, fond študovní a aj retrospektívne
čiarovými kódmi a čipmi RFID.
Plnenie:
Do knižničného fondu bolo v priebehu roka získaných a spracovaných 15.071
knižničných jednotiek, čo je o 1.678 viac ako v roku 2009. Doplňovanie knižničného fondu
v roku 2010 bolo realizované v uvedenom rozsahu z finančných prostriedkov na nákup
dokumentov z prioritných projektov Ministerstva kultúry SR i z vlastných príjmov
organizácie. Bibliograficky boli spracované všetky zaprírastkované knižničné jednotky.
Menná katalogizácia bola ovplyvnená kooperáciou v spoločnej databáze. V oblasti
označovania dokumentov čipmi RFID boli v prvej etape v roku 2009 označené čipmi RFID
dokumenty umiestnené v Univerzálnej študovni, Študovni viazaných periodík, v Hudobnej
študovni a posluchárni. V roku 2010 sa ukončilo označovanie dokumentov v InfoUSA,
Britskom centre, Centre ruských štúdií a časti fondu Nemeckej študovne. Zároveň sa čipmi
označujú všetky novozískané knihy a viazané periodiká, ktoré majú lokáciu Študovňa
viazaných periodík. Celkovo bolo čipmi v roku 2010 označených 10.063 knižničných
jednotiek.

Výročná správa za rok 2010

84

3.

Zabezpečiť počet 10.000 aktívnych používateľov knižnice, v priebehu roka realizovať
minimálne 350.000 výpožičiek, zabezpečiť činnosť v študovniach.
Plnenie:
V roku 2010 bolo v databáze evidovaných 15.366 záznamov o používateľoch, z čoho
12.081 predstavovali aktívni čitatelia (ktorí využili služby knižnice počas roka aspoň
jedenkrát). V knižnici sa zaregistrovalo alebo obnovilo platnosť svojej registrácie 7.748
používateľov. Je to o 193 menej ako v roku 2009. Nových používateľov bolo 2.919, čo je o 59
menej ako v roku 2009. Celkovo bolo čitateľom poskytnutých 306.497 výpožičiek, čo
predstavuje 87,5 % z plánovaných 350.000 výpožičiek.
4.

Participovať na budovaní súborného katalógu knižníc a bibliografického systému
Slovenska - práca na budovaní spoločnej celoslovenskej databázy projektu KIS3G
bibliograficky spracovať záznamy titulov doplneného knižničného fondu,
bibliograficky registrovať slovenské patentové spisy a technické normy,
- zabezpečovať analytický rozpis vedeckých zborníkov,
- v rámci regionálnej bibliografie pokračovať v budovaní databázy Pamäť mesta Banská
Bystrica a realizovať konverziu záznamov do celoslovenskej databázy projektu
KIS3G, analyzovať možnosti pripájania plných textov k bibliografickým záznamom.
Plnenie:
V rámci plnenia uvedených úloh bolo v roku 2009 bibliograficky spracovaných 812
technických noriem, 401 nových patentových spisov a 102 bibliografických analytických
záznamov príspevkov vo vedeckých zborníkoch. Do databázy Pamäť mesta bolo uložených
254 záznamov. Všetky záznamy boli spracované vo formáte MARC 21 v súlade s pravidlami
AACR2.
Databáza Pamäť mesta Banská Bystrica (knihy a články) nebola ani v roku 2010
spojená s celoslovenskou databázou class 01, hoci od vyexportovania jej obsahu do SNK
v Martine ubehli už dva roky. Preto sme pristúpili k realizácii projektu vytvorenia a
sprístupnenia jej webovej formy čitateľom. Databáza Pamäť mesta Banská Bystrica bola
prekonvertovaná zo systému Virtua vo formáte ISO 2709 pod databázový a rešeršný systém
CDS/ISIS, ktorý vznikol na pôde UNESCO ako nekomerčný softvér pre malé a stredné
knižnice a na Slovensku a má status oficiálne odporúčaného softvéru v rámci Projektu
informatizácie knižníc Slovenskej republiky z roku 2005. Vystavenie databázy na internete
bolo vyriešené použitím nadstavbových aplikácií nad CDS/ISIS, propagáciu ktorých
zastrešuje UNESCO. Vytvorená aplikácia je prevádzkovaná na www serveri pod operačným
systémom Linux. Vyhľadávanie v databáze umožňuje používateľom vyhľadávať podľa
rôznych navzájom kombinovateľných kritérií, vyhľadávanie ulahčujú registre.
5.

Koordinovať, metodicky usmerňovať a školiť pracovníkov knižníc spolupracujúcich
na projekte KIS3G v oblasti správy seriálov v celoslovenskej databáze Virtua.

Plnenie:
V rámci projektu KIS3G pripravili a realizovali pracovníci knižnice 4 školenia
v oblasti správy seriálov v celoslovenskej databáze Virtua, na ktorých sa zúčastnilo 19
odborných pracovníkov zÚ K SAV v Bratislave, z Knižnice J. Fándlyho v Trnave, zo
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Záhorskej knižnice v Senici, z Galantskej knižnice v Galante, z SKN v Levoči a zo
Zemplínskej knižnice v Trebišove. Okrem toho priebežne poskytovali konzultácie k Správe
seriálov pre pracovníkov Podtatranskej knižnice v Poprade, Slovenskej knižnice pre
nevidiacich v Levoči, Záhorskej knižnice v Senici, Univerzitnej knižnice v Bratislave,
Knižnice J. Fándlyho v Tmavé, Homozemplínskej knižnice vo Vranove, Knižnice ÚĽUV v
Bratislave, Knižnice Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.
6.
Pokračovať v retrokatalogizácii periodík, ktoré sú uchovávané v mikrofilmovej forme.
Plnenie:
V oblasti spracovania periodík uchovávaných na mikromédiu bolo uskutočnené
previnutie mikrofilmov periodík na cievky, bibliografické záznamy boli doplnené údajmi z
tlačených bibliografií a boli vytvorené exemplárové záznamy v počte 266.
7.
Uviesť do prevádzky modul Akvizícia v celoslovenskej databáze systému Virtua.
Plnenie:
Za účelom uvedenia do prevádzky modulu Akvizícia boli v demo-produkčnej databáze
nastavené parametre a otestovaný modul Akvizícia. Vypracovaný pracovný manuál pre
akvizíciu v spoločnej databáze bol odoslaný na otestovanie do ďalších knižníc (SNK Martin,
ŠVK Prešov, AK AOS Liptovský Mikuláš, Zemplínska knižnica Michalovce) a na schválenie
do SNK v Martine. Po schválení manuálu sa 15. 12. 2010 uskutočnilo školenie pracovníkov
knižníc, ktoré majú záujem o prácu v module Akvizícia. Zúčastnilo sa na ňom 16 pracovníkov
z SKN v Levoči, SNK v Martine, Podtatranskej knižnice v Poprade, Ľubovnianskej knižnice
v Starej Ľubovni, Zemplínskej knižnice v Trebišove, Akadémie umení v Banskej Bystrici a
Zemplínskej knižnice G. Zvonického v Michalovciach.
8.
Realizovať absenčné výpožičky v systéme Virtua.
Plnenie:
Prostredníctvom požičovne sme realizovali 142.198 absenčných výpožičiek, je to
o 4.276 viac ako v roku 2009. K tomuto pozitívnemu výsledku prispela aj skutočnosť, že sa
podarilo (po viac ako roku od pripojenia našej knižnice do celoslovenskej databázy) opäť
umožniť rezervovanie dokumentov on-line. Čiastočne to zároveň spôsobilo mierne zníženie
počtu návštevníkov požičovne (o 3.215 menej ako v roku 2009), ktoré súvisí aj s možnosťou
on-line predlžovania výpožičnej lehoty a vracania kníh prostredníctvom biblioboxu.
9.

V rámci roku krest anskej kultúry prispieť k priblíženiu fenoménu kresťanskej kultúry
širokej verejnosti a poukázat na jeho význam v hodnotovom systéme súčasnej
spoločnosti prostredníctvom aktivít:

-

Beseda s benediktínmi z kláštora v Hronskom Beňadiku pri príležitosti 935.
výročia založenia najvýznamnejšieho benediktínskeho kláštora na Slovensku.
Deň otvorených dverí v študovni starých a vzácnych dokumentov ŠVK
s cieľom prezentácie a poznávania vzácnej zbierky kresťanského kultúrneho
dedičstva - Seminárnej knižnice rímskokatolíckeho Biskupského úradu
v Banskej Bystrici.
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Bibliothecae Slovacae Neosoliensis - vydať doplnený a prepracovaný edičný
titul — tlače 18. a 19. storočia zachované na území mesta Banská Bystrica
s dôrazom na spracovanie kresťanského kultúrneho dedičstva.
Plnenie:
Na záver Roku kresťanskej kultúry sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice
v Banskej Bystrici konalo podujatie s názvom Biblia —fenomén kresťanstva, ktoré usporiadala
knižnica v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou a Centrom pre štúdium
kresťanstva. Súčasťou podujatia bola beseda zameraná na význam Biblie pre rehoľné
spoločnosti s bratom Michalom Mária Kukučom z benediktínskeho kláštora Premenenia Pána
v Sampore (okres Zvolen). Odzneli odborné príspevky prof. PhDr. Jána Doruľu, DrSc. vedeckého pracovníka Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, SSDr. Blažeja Štrbu, PhD.
a vedúceho Katedry biblických vied na Teologickom inštitúte v Badíne Rímskokatolíckej
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Verejnosti sme prezentovali
faksimilné vydanie rukopisu prvého slovenského prekladu Svätého písma - Kamaldulskej
Biblie a faksimilné vydanie Leningradského kódexu (The Leningrad Codex, 1998), ktorého
originál je uložený v Ruskej národnej knižnici v Petrohrade (Leningrade) a je to zatiaľ
najstarší úplný text hebrejskej Biblie pochádzajúci z roku 1008. Leningradský kódex
predstavuje základ pre moderné vydania hebrejskej Biblie.
Sprievodným podujatím bola výstava Biblia včera, dnes a zajtra, v rámci ktorej mali
návštevníci možnosť zoznámiť sa s ďalšími viac ako 150 vydaniami Biblie pre dospelých,
mládež a deti.
V rámci Roku kresťanskej kultúry bola ako výstup vedeckovýskumnej činnosti vydaná
výberová bibliografia Sv. Vojtech - svätec, kult a doba, obsahujúca viac ako 2.600
bibliografických záznamov.
10.
V rámci Európskeho roku boja proti chudobe podporiť opatrenia sociálnej inklúzie
a uskutočniť:
- kurzy informačnej výchovy pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež,
- kurzy internetu pre seniorov.
Plnenie:
Oddelenie bibliografie realizovalo v júni 2010 dvojtýždňový kurz internetu pre
seniorov, ktorý absolvovalo 12 seniorov.
Počas celého roka prebiehali kurzy informačnej výchovy pre stredoškolskú mládež,
ktoré absolvovali na základe dohody o spolupráci študenti prvých a druhých ročníkov
Gymnázia J. G. Tajovského, Gymnázia A. Sládkoviča, Evanjelického gymnázia
a Katolíckeho gymnázia v Banskej Bystrici.
Pre študentov vysokých škôl boli realizované individuálne školenia zamerané na
rešeršovanie v databázach a metódy citovania.
11.

V oblasti vzdelávacích aktivít odborne a organizačne zabezpečiť:
- Vzdelávanie zamestnancov knižnice, vzdelávanie zamestnancov iných knižníc.
-

Realizovať semináre a konferencie podľa plánu.
Realizovať prednášky, besedy, koncerty, vyučovacie hodiny podľa plánu.
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Plnenie:
V roku 2010 bolo pre zamestnancov knižnice zorganizovaných viacero kurzov,
školení a seminárov, napr.: Inštruktáž k práci s registračnými pokladnicami (19. 1. 2010),
Školenie pre lektorov sprevádzajúcich exkurzie po knižnici (3. 3. 2010), Stáž v Študijní
avédecké knihovné v Hradci Králové - Česká republika (21. - 25. 6. 2010), školenie
Efektívna komunikácia v profesiovom prostredí (1.6. 2010), Kurz diplomatického protokolu
(29. 9.2010) a i.
Prehľad realizovaných seminárov a konferencií ako aj ďalších výchovno-vzdelávacích
podujatí je uvedený v prílohe č. 1 výročnej správy.
12.

V oblasti zabezpečenia ochrany knižničného fondu realizovať revízie, vyraďovanie
a ponukové konanie vyradených knižničných dokumentov a zabezpečiť väzbu
uchovávaných periodík, preväzbu a opravu (očista, reštaurovanie a pod.) poškodených
kníh, vrátane starých a vzácnych dokumentov, mikrofílmovanie periodík.
Plnenie:
Činnosti v oblasti ochrany boli realizované z finančných prostriedkov poskytnutých z
prioritných projektov Ministerstva kultúry SR (20.000 €). Na trvalé uchovávanie bolo
pripravených 1.790 zväzkov skompletizovaných ročníkov periodík za rok 2009.
Dodávateľsky v knihárstve Georg v Žiline bolo zviazaných 1874 zväzkov a 48 v rámci
knihárskeho pracoviska v knižnici. Na dočasné uchovávanie na 5 rokov bolo
skompletizovaných 275 knižničných jednotiek. V zmysle Vyhlášky č. 421 MK SR, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii
knižničného fondu v knižniciach a v zmysle internej smernice bolo vyradených 23.657 kn.j.
Revízia bola uskutočnená na čiastkovom fonde v rozsahu 6848 kn.j. Boli zakúpené 2 ks
zvlhčovačov pre potreby uchovávania starých a vzácnych dokumentov v zmysle platných
pokynov. V SNK v Martine bolo zreštaurovaných 8 vzácnych tlačí zo zbierok knižnice.
Vedeckovýskumná a pedagogická činnosť
1. Výskumná úloha: Bibliografický systém národného odboja a SNP - Slovenská republika
1939 — 1945: budovať elektronickú bibliograficko-informačnú databázu: Slovenská
republika 1939 - 1945, so zameraním na protifašistický odboj, SNP a holokaust.
Plnenie:
Do celoslovenskej databázy v classOl boli priebežne spracovávané nové záznamy k danej
problematike vo formáte MARC21.
2. Výskumná úloha: Dejiny knižnej kultúry
— Tlače 16. storočia na území mesta Banská Bystrica: pasportizácia, heuristika a výskum
tlačí 16. storočia v rôznych inštitúciách na území mesta Banská bystrica, obsahová
analýza, tvorba predmetových, topografických a personálnych autorít a ich
spracovanie v systéme Virtua.
Plnenie:
Výskum v rámci danej problematiky bol v roku 2010 pozastavený, pokračovať bude
v roku 2011.
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Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica - pokračovanie
výskumu.
Plnenie:

-

V rámci výskumu bolo do databázy uložených 194 bibliografických, holdingových
a exemplárových záznamov o dokumentoch z fondu ŠVK.
Dejiny Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 1926 - 2011.
Plnenie:
V roku 2010 prebiehala heuristická fáza výskumu ako aj základný archívny výskum
v Štátnom archíve —pobočka Banská Bystrica. Čiastkové výstupy budú publikované
v roku 2011 pri príležitosti 85. výročia knižnice.

3. Výskumná úloha: Biografický výskum osobností s väzbou na banskobystrický región.
Pokračovať v systematickej biografickej dokumentácii a aktualizácii databázy
biografických údajov o významných osobnostiach s väzbou na banskobystrický región.
Spracovať titul: Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia.
Plnenie:
Do databázy bolo spracovaných 270 biografických hesiel banskobystrických
osobností. Výstup z výskumu bol prezentovaný prostredníctvom biografického slovníka
Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia.
- Jozef Murgaš: heuristická fáza výskumu, koordinácia činností spolupracujúcich
organizácií a inštitúcií, spracovávanie personálnej bibliografie.
Plnenie:
Počas roku prebiehali rokovania s participujúcimi organizáciami o možnosti
spracovania a predloženia spoločného projektu Agentúre pre podporu vedy a výskumu
a prípravná fáza bibliografického prieskumu pre spracovanie personálnej bibliografie.
4. Výskumná úloha: Dejiny školských knižníc na Slovensku.
- 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.
Plnenie:
Výskum prebiehal súbežne splnením výskumnej úlohy Slovacikálne tlače 18. a 19.
storočia na území mesta Banská Bystrica
- do databázy uložených 194
bibliografických, záznamov.
Edičná činnosť
Plnenie:
Vydané edičné tituly sú uvedené v samostatnej kapitole na stranách 4 1 -4 3 .
Múzejná činnosť
1. Zabezpečiť nadobúdanie, odborné evidovanie, vyraďovanie a ochranu zbierkových
predmetov v rozsahu vymedzenom zriad ovacou listinou.
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Plnenie:
Zbierkový fond múzea bol obohatený o 948 jd (952 ks) nových zbierkových
predmetov zo všetkých oblastí dokumentácie (osobnosti, inštitúcie, súbory, divadlá, hudobné
telesá, podujatia a festivaly). Všetky zbierky získané na základe výskumnej činnosti a zberu
(vlastnej činnosti) pracovníkov, ako aj kúpou boli zaevidované v prvostupňovej klasickej aj
elektronickej evidencii. Kúpou boli získané predmety v sume 4.000 €.

2. V oblasti ochrany zbierkových predmetov pravidelne vykonať základné ošetrenie zbierok,
konzervovanie, reštaurovanie a ošetrenie ohrozených zbierkových predmetov
Plnenie:
V depozitároch bol pravidelne kontrolovaný stav zbierkových predmetov. Vo vlastnej
réžii bolo konzervovaných 32 zbierkových predmetov. V rámci prioritného projektu 11/2010
Ochrana zbierkových predmetov ŠVK - LHM bolo reštaurovaných 6 kníh (starých tlačí), 10
textilných zbierok, 3 plagáty a 5 bábok.
3. Skvalitniť elektronickú evidenciu zbierok v systéme ESEZ On-line a realizovať
retrospektívne spracovanie záznamov o zbierkových predmetoch
Plnenie:
V prvostupňovej evidencii boli zbierky spracované elektronicky v počte 948
prírastkových čísel. Retrospektívne bolo spracovaných 1.200 záznamov. Okrem týchto
záznamov bolo spracovaných v prvostupňovej evidencii v systéme ESEZ v rámci projektu PP
12/2010 (mimo pracovného času) celkovo 2500 záznamov V druhostupňovej evidencii bolo
elektronicky spracovaných 728 kusov zbierkových predmetov. Retrospektívne bolo v 2.
stupni evidencie v systéme ESEZ spracovaných 205 zbierkových predmetov, v rámci
prioritného projektu 12/2010 Retrospektívna elektronická evidencia zbierkových predmetov
ŠVK - LHM 1.000 evidenčných čísel.
4. Zintenzívniť obrazovú digitalizáciu zbierkových predmetov
Plnenie:
V priebehu roka 2010 bolo v múzeu digitalizovaných 214 ks magnetofónových záznamov
z fondu Pavla Tonkoviča v trvám 214 hodín. Obrazová digitálna fotodokumentácia zbierok
bola realizovaná v počte 3.230 jd.
5. Formou kultúrnych aktivít a publikačných výstupov pripomínať významné výročia
literárnych a hudobných osobností regiónu Slovenska, realizovať popularizačné
a prezentačné aktivity múzea, sústredit sa najmä na kultúrne aktivity a publikačné výstupy
k 40. výročiu vzniku Literárneho a hudobného múzea
Plnenie:
Príprava a realizácia odborných podujatí: Alexander Matuška —vedecký seminár pre
odbornú verejnosť v rámci 14. ročníka Literárnej Banskej Bystrice v spolupráci s FHV (24. 3.
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2010), workshop na tému Interpretačné možnosti sakrálnej vokálnej hudby v spolupráci
s Katedrou hudobnej výchovy PdF UMB a PKO v rámci 32. ročníka Festivalu zborového
spevu Viliama Figuša-Bystrého (22. 4. 2010), vedecká konferencia „Významné osobnosti
v dejinách Banskej Bystrice“ organizovaná ŠVK v Banskej Bystrici sa uskutočnila (28. - 29.
9. 2010), muzikologická konferencia s názvom Vývin umelej piesne na Slovensku od 19.
storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva
v spolupráci ŠVK-LHM a Akadémie umení v Banskej Bystrici (20. 10. 2010), medzinárodné
sympózium Cantus choralis Slovaca v spolupráci Štátnej vedeckej knižnice — Literárneho
a hudobného múzea a Univerzity Mateja Bela (21. - 23. 10. 2010).
Prezentácia výsledkov výskumu na odborných podujatiach: konferencia organizovaná
UNSS v Primaciálnom paláci v Bratislave - Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva ľuďom so
zrakovým postihnutím (16. 4. 2010), vedecká konferencia „Deň A. A. Baníka“ organizovaná
SNK - SNLM v Martine (18. 5. 2010), vedecká konferencia s názvom Tvorba slovenských
spisovateľov v zahraničí v SNK Martin (23. - 24. 9. 2010), vedecká konferencia „Významné
osobnosti v dejinách Banskej Bystrice“ organizovaná ŠVK v Banskej Bystrici (28. - 29. 9.
2010), medzinárodné sympózium o zborovom speve Cantus choralis Slovaca (22. 10. 2010).
V rámci popularizačných a prezentačných aktivít to boli prednášky, špecializované
vyučovacie hodiny, tvorivé dielne a ďalšie popularizačné formy pre žiakov, študentov a iné
skupiny návštevníkov (pre znevýhodnených, marginalizované skupiny). V rámci cyklu
Osobnosti zamestnanci múzea pripravili podujatia venované Miroslavovi Baranovi (22. 2.
2010), Alexandrovi Matuškovi (22. 3. 2010), Matúšovi Oľhovi (26. 4. 2010), Viere
Markovičovej-Zátureckej (27. 9. 2010), Viliamovi Marčokovi (25. 10. 2010), Ivete
Škripkovej a Bábkovému divadlu na Rázcestí (8. 11. 2010), beatovej skupine The Electric
(22. 11. 2010). V rámci 14. ročníka festivalu Literárna Banská Bystrica (22. - 26. 3. 2010):
beseda s Jozefom Banášom o knihe „Zastavte Dubčeka“ (22. 3. 2010), vedecký seminár
„Alexander Matuška“ v spolupráci s FHV UMB (24. 3. 2010), Burza literárnych talentov (25.
3. 2010), Kováčova Bystrica - súťaž v interpretácii poézie a prózy, literárnej tvorby žiakov
ZŠ a študentov stredných škôl (25. 3. 2010). Múzeum sa v spolupráci s Úniou žien Slovenska
podieľalo na 43. ročníku festivalu umeleckého prednesu Vansovej Lomnička (16. - 17. 4.
2010). Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí (18. 5. 2010) - Deň otvorených
dverí v expozíciách LHM, prezentácia publikácie Literárne a hudobné múzeum Banská
Bystrica, happening Múzeá sú tu pre vás VI. na Námestí SNP s témou Škola (29. 5. 2010),
v rámci projektu Noc múzeí a galérií vlastné podujatie „Noc s múzami (15. 5. 2010).
Múzeum realizovalo aj špecializované aktivity pre skupiny znevýhodnených návštevníkov
(špeciálne triedy). Celkovo sa uskutočnilo 6 tvorivých dielní: servítková technika (19. 1.
2010), servítková technika (16. 2. 2010), práca s hlinou (2. 3. 2010), výzdoba veľkonočných
vajíčok (30. 3. 2010), servítková technika (13. 4. 2010), práca s papierom (28. 4. 2010),
prezentačné aktivity pre študentov andragogiky UMB (19. 10. 2010). V závere roku bábkové
predstavenie Jána Haruštiaka „Škriatkoviny“ v priestoroch expozície LHM - (29. 12. 2010).
V rámci publikačnej činnosti pracovníci múzea vo forme monografií, zborníkov, štúdií
a referátov, recenzií, článkov v odbornej i popularizačnej tlači, ako aj príspevkov v rozhlase
a televízii propagovali literárne a hudobné osobnosti regiónu i bohaté prezentačné a kultúrne
aktivity inštitúcie.
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6 . Zabezpečovať prevádzku a propagáciu vo všetkých expozíciách múzea.

- Múzeum - domov múz
"
- Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
- Pamätná izba P. Tonkoviča, Podkonice
- Pamätný dom J. G. Tajovského, Tajov
Plnenie:
Expozície múzea navštívilo 6536 návštevníkov. Múzeum realizovalo z prioritného
projektu 10/2010 Doplnenie a modernizácia expozícií ŠVK - LHM tvorbu nového
Bábkarského salóna v priestoroch átria, čím vznikol predpoklad pre zvýšenie návštevnosti
v ďalších rokoch.
7. Prezentačné výstupy / výstavy:
Putovné výstavy propagovať a podľa požiadaviek poskytovať záujemcom doma
i v zahraničí.
-

Realizovať pravidelnú prezentačnú činnosť - krátkodobé výstavy v Galérii
v podkroví, v Átriu a ďalších výstavných priestoroch.

Plnenie:
Múzeum prezentovalo výstavy zo zbierkového fondu na pôde vlastnej inštitúcie,
v rámci Slovenska i v zahraničí: Žela Inovecká - 100. výročie narodenia, výstava zo
zbierkového fondu LHM, inštalovaná na II. poschodí (4. 3 .-1 5 . 7. 2010), Divadelné plagáty,
výstava zo zbierkového fondu LHM, inštalovaná na I. poschodí (7. 4 .- 2 3 . 4. 2010), Svetozár
Stračina - výstava ľudových hudobných nástrojov zo zbierkového fondu ŠVK-LHM pri
príležitosti 70. výročia narodenia, inštalovaná na I. poschodí (7. 7. - 9. 8. 2010), Bedŕich Šofr
- výstava k 120. výročiu narodenia, inštalovaná na I. poschodí (2. 9. - 30. 9. 2010),
Konvergencie - výstava z fondu LHM, inštalovaná v átriu (7. 9. - 28. 9. 2010), Osobnosti
Divadelného súboru Andreja Sládkoviča - výstava plagátov, inštalovaná na I. poschodí (7. 9.
- 30. 9. 2010), Viliam Marčok - výstava pri príležitosti 75. výročia narodenia, inštalovaná na
II. poschodí (1. 10. - 26. 10. 2010), Andrej Očenáš - výstava pri príležitosti 15. výročia
úmrtia, inštalovaná na I. poschodí (6. 10. - 16. 12. 2010), Daniel Gabriel Lichard, výstava
inštalovaná na II. poschodí (2. 1 1 .-3 0 . 11. 2010), Vyšívané múdrosti - výstava vyšívaných
násteniek, inštalovaná v átriu (1.12.2010 -7. 1. 2011), Vianoce v časopise Živena - výstava
vianočných vydaní časopisu Živena, inštalovaná na II. poschodí (1.12.2010-31.1.2011),
Ochotnícke bábkarské súbory na Slovensku - pohľad do histórie, Gašparkova galéria
Bratislava (10. 3. - 30. 5. 2010), Človečina podľa Zahradníka, 40 rokov LHM, SNK - SNLM
Martin (7. 7. - 9. 8. 2010), 40 rokov LHM v Banskej Bystrici - Agrokomplex 2010 Regióny Slovenska, Nitra (19. - 21. 8. 2010), Scénografia Jana Pogorielová-Dušová,
Slovenské vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec (4. 9 .-2 0 . 11. 2010).
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9.

HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV
V Ý S TU P O V ORGANIZÁCIE

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici poskytuje svoje služby vedeckej,
pedagogickej, odbornej i laickej verejnosti, študentom i širokému okruhu používateľov
z radov pracovníkov knižníc. Formou medziknižničnej výpožičnej služby knižnica
sprostredkováva dokumenty používateľom z celého územia Slovenska a prostredníctvom
Slovenskej národnej knižnice v Martine aj zo zahraničia.
Služby knižnice sú zamerané na používateľov od 15 rokov, na požiadanie a so
súhlasom zákonných zástupcov knižnica umožňuje zaregistrovať sa aj 14-ročným.
V roku 2010 mala knižnica 12.081 aktívnych čitateľov (ktorí využili služby knižnice
počas roka aspoň jedenkrát), do knižnice sa zaregistrovalo alebo obnovilo platnosť svojej
registrácie 7.748 používateľov. Je to o 193 menej ako v roku 2009. Nových používateľov bolo
2.919, čo je o 70 menej ako v roku 2009. Používatelia využili služby knižnice 102.536-krát,
ďalších približne 100.000 návštevníkov zaujali kultúmo-vzdelávacie podujatia na pôde
knižnice. Využívanie on-line prístupu k elektronickému katalógu knižnice prostredníctvom
webovej stránky knižnice sa pre používateľov stalo samozrejmosťou, pretože čitateľom
poskytuje komplexné informácie o knižničnom fonde i o žiadanom dokumente, vrátane
informácie o jeho dostupnosti. V roku 2010 navštívilo webovú stránku ŠVK 299.741
návštevníkov, čo je v porovnaní s rokom 2009 takmer 90% nárast.
Najpočetnejšiu skupinu používateľov - takmer 70 %, tvoria študenti vysokých škôl.
V Banskej Bystrici sídli Univerzita
Mateja Bela, Akadémia umení,
Fakulta zdravotníctva Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave,
Bankovní inštitút zahraničná
vysoká
škola,
stredné
školy
všeobecného,
odborného
aj
umeleckého
zamerania.
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.
Podpísanie zm lu vy o spolupráci medzi ŠVK
a U niverzitou M ateja Bela v Banskej Bystrici

Knižnica v roku 2010 venovala pozornosť najmä rozširovaniu spolupráce s vysokými
a strednými školami. Prostredníctvom úvodných prednášok do štúdia, workshopov, exkurzií,
kurzov informačnej výchovy a odborných seminárov k dejinám knižnej kultúry vychováva
potenciálnych
používateľov
knižnično-informačných služieb
Cielom
zriadenia
a prevádzkovania pultu prvého kontaktu je poskytnúť novým čitatelom pr, zap.se všetky
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potrebné informácie o poskytovaných službách a lokácii jednotlivých pracovísk. V roku 2010
bola podpísaná dohoda o spolupráci so ZŠ na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici, na základe
ktorej sa uskutočnia podujatia zamerané na informačnú výchovu žiakov 8. a 9. tried.
V roku 2010 sme v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc ponúkli
návštevníkom široké spektrum výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatí a umožnili im
bližšie spoznať prácu knižnično-informačných pracovníkov i priestory depozitov, kam bežne
nemajú čitatelia prístup.
Percentuálne vyjadrenie kategórií používateľov knižnice:
0,12
čitatelia s výnimkami
28,30
ostatní
študenti
68,95
kolektívni používatelia a MVS (organizácie)
1,63
zamestnanci knižnice
0,87
oddelenia knižnice
0,13
Činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici je dlhodobo zameraná na
implementáciu najnovších trendov v poskytovaní služieb čitateľom a snaží sa poskytnúť
svojim návštevníkom nielen svoje bohaté fondy, zbierky a knižnično-informačné služby, ale
i vytvoriť príjemné a kultivované miesto na trávenie voľného času. Neustále zvyšovanie
informačného komfortu používateľov, umožnenie vzdialeného prístupu k plnotextovým
zahraničným databázam, skvalitňovanie úrovne poskytovaných služieb a zavádzanie nových,
je hlavným cieľom našej činnosti.
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10.

ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL
VYKONANÝCH KONTROLNÝMI ORGÁNMI

V roku 2010 bola veľká pozornosť venovaná kontrole ako dôležitej súčasti riadenia.
V oblasti vonkajšej kontroly bola dňa 9. 8. 2010 vykonaná Odborom civilnej ochrany
a krízového riadenia Obvodného úradu v Banskej Bystrici kontrola plnenia úloh
vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov na úseku prevádzky, údržby a skladovania materiálu CO v ŠVK
v Banskej Bystrici. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných
právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. Z toho dôvodu nebol
o výsledku kontroly vypracovaný protokol.
Na oddelení ekonomiky neboli v roku 2010 uskutočnené žiadne vonkajšie kontroly.
V zmysle Smernice pre vykonávanie finančnej kontroly, poverení zamestnanci vykonávali
priebežnú, predbežnú a následnú kontrolu za účelom dodržiavania zásady hospodárnosti
a efektívnosti, ako aj zásady dodržiavania rozpočtu.
Vnútorné kontroly boli vykonávané v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2010,
podľa §11 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontroly boli zamerané najmä
na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými
a vlastnými prostriedkami. Vykonané boli 4 kontroly, z toho tri boli zamerané na kontrolu
pokladničnej disciplíny a jedna na výkon inventarizácie. Z kontrol boli vypracované správy
a zápisnice o prerokovaní správy, v rámci ktorých boli prijaté štyri opatrenia. Opatrenia boli
v priebehu roku 2010 splnené.
Kontrolná činnosť v roku 2010:
Oblasť ekonomicko-prevádzkových, personálnych a mzdových činností
- Kontrola pokladničnej knihy, správnosti, úplnosti a preukázatel nosti pokladničných
dokladov (vrátane cestovných náhrad) za rok 2008.
- Kontrola pokladničnej knihy, správnosti, úplnosti a preukázateľnosti pokladničných
dokladov (vrátane cestovných náhrad) za rok 2009.
- Kontrola pokladničnej knihy, správnosti, úplnosti a preukázateľnosti pokladničných
dokladov (vrátane cestovných náhrad) za január až apríl 2010.
- Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
vysporiadanie inventarizačných rozdielov.
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11.

HODNOTENIE A ANALÝZA V Ý V O JA
ORGANIZÁCIE V ROKU 2010

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je príspevkovou organizáciou, ktorej
zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR. Zákonom č. 183/2000 o knižniciach je definovaná
ako univerzálna vedecká knižnica. Rozsahom svojho fondu a škálou služieb poskytovaných
verejnosti patrí medzi najväčšie knižnice na Slovensku.
Rozvoj knižnice a dosiahnuté výsledky v roku 2010 možno z pohľadu knižnice
hodnotiť pozitívne. Splnené boli takmer všetky prioritné úlohy a úlohy z plánu činnosti na rok
2010.
V oblasti vedeckého výskumu bolo knižnici Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu SR udelené v akreditačnom konaní v zmysle Výnosu z 15. 5. 2009 č. CD-200920239/4722-1:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu
a vývoja Osvedčenie o spôsobilosti pracoviska vykonávať výskum a vyroj s platnosťou do
roku 2016. Získanie osvedčenia je výsledkom systematickej vedeckovýskumnej práce
odborných pracovníkov Oddelenia bibliografie a Literárneho a hudobného múzea, ktorí sa od
roku 2000 intenzívne zapájajú do plnenia vedeckovýskumných úloh rezortu, publikujú
v odborných a vedeckých časopisoch, aktívne sa zúčastňujú na odborných seminároch
a vedeckých konferenciách doma aj v zahraničí. Akreditácia oprávňuje našu inštitúciu
uchádzať sa so spracovanými vedeckovýskumnými projektmi o finančnú podporu grantových
agentúr na podporu vedy a výskumu (VEGA, KEGA a APVV) v zmysle zákona č. 172/2005
Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, jednotlivo, príp. ako spoluriešiteľská
organizácia s inými partnerskými organizáciami v oblasti vedy a výskumu.
Výstupy vedeckovýskumnej činnosti ŠVK v Banskej Bystrici v roku 2010 boli
prezentované na vedeckých podujatiach v SR i v zahraničí, publikované v odbornej tlači
a vydané vo forme edičných titulov (konferenčné zborníky príspevkov, bibliografické
a biografické práce). Aktívne sme sa zúčastnili na 17. medzinárodnej konferencii - Knižnice
a informačné zdroje v modernom svete vedy, kultúry, vzdelávania a biznisu (Sudak, Krymská
autonómna republika, Ukrajina), 5. Šanghajskom medzinárodnom knižničnom fóre - SILF
(Šanghaj, Čína), odbornom seminári Knihovnický tisk (Hradec Králové, Česká republika),
vedeckej konferencii Fontes adpontes - cirkevní dejiny ve svétle pomocných véd historických
(Brno, Česká republika).
Na pôde knižnice sme zorganizovali niekoľko odborných podujatí: Význam osobností
pre mestá a regióny - knižnice a budovanie regionálnych databáz (X. ročník odborného
seminára pre pracovníkov knižníc so zahraničnou účasťou), vedeckú konferenciu Preklad
a tlmočenie ako zdroj poznania kultúry národov a vedeckú konferenciu pri príležitosti
755. výročia vzniku mesta Banská Bystrica - pod záštitou primátora mesta s názvom
Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice a regiónu - fenomén osobnosti pri
skúmaní regionálnych dejín.
V galérii v podkroví, átriu a v ostatných priestoroch knižnice sa uskutočnili početné
výstavy prezentujúce výtvarné umenie, knižnú kultúru a históriu. Svoje diela vystavovali
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významní slovenskí aj zahraniční umelci. K výstavám, ktoré sme realizovali v Galérii v
podkroví boli vydané samostatné katalógy.
V oblasti riadenia sme veľkú pozornosť venovali
marketingu a prezentácii knižnice širokej verejnosti.
S ciel om zvýšiť záujem o služby knižnice sme iniciovali
vznik filmu prezentujúceho služby knižnice. Videofilm
Duch v kameni v réžii Jána Hábera získal 1. cenu
v kategórii videofilmov na tému: Moja knižnica všedné dni a sviatky v súťaži na 17. ročníku
medzinárodnej konferencie Krym 2010 - Knižnice
a informačné zdroje v modemom svete vedy, kultúry,
vzdelávania a biznisu.
Po rozsiahlej zmene prezentácie služieb a poskytovania informácií o knižnici na
webových stránkach (www.svkbb.eui je webové sídlo ŠVK v Banskej Bystrici dlhodobo
považované za kvalitné. Na základe výsledkov verejného hlasovania v celoslovenskej súťaži
TopWebLib 2009 získalo 2. miesto - Cenu sympatií a tiež Čestné uznanie za trvalo kvalitné
webové sídlo.
V oblasti medzinárodnej spolupráce bola v súlade so štátnou kultúrnou politikou
prostredníctvom jazykovýchcentier naďalej upevňovaná a prehlbovaná kultúrna spolupráca
s krajinami Európskej únie, najmä s Nemeckom, Českou republikou a Poľskom a tiež s USA,
RSFR, Ukrajinou a Čínou. Knižnicu v roku 2010 navštívil mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Axel Hartmann, veľvyslanec Ruskej federácie na
Slovensku Pavel Maratovič Kuznecov, veľvyslanec USA na Slovensku Theodor Sedgwick a
Jeho Excelencia Chen Jianfu - veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku.
V oblasti budovania knižničného fondu sa od roku 2008 počet dochádzajúcich
periodík zvýšil o 66 titulov odborného zamerania. Celkový prírastok knižničného fondu bol
o 1.678 kn. j. vyšší ako v roku 2009. Z toho formou daru knižnica získala 2.959 knižničných
jednotiek v hodnote 24.835,59 € - 397 dokumentov predstavoval dar Čínskeho
veľvyslanectva pri príležitosti otvorenia Window of Shanghai a 56 titulov monografií
darovala knižnici japonská nadácia The Nippon Foundation. Darom knižnica získala knihy aj
od Veľvyslanectva USA, Ukrajiny a Ruskej federácie. Bankovní inštitút - vysoká škola v
Banskej Bystrici darovala knižnici 133 odborných monografií. Na základe zmluvy
o spolupráci bezplatne knižnica získava tituly vydané Univerzitou Mateja Bela v Banskej
Bystrici.
Pre Literárne a hudobné múzeum bol rok 2010 úspešným predovšetkým z hľadiska
bohatých a mnohostranných prezentačných aktivít. S mimoriadnym ohlasom verejnosti
a záujmom médií sa stretlo najmä otvorenie nového Bábkarského salóna, podujatia v rámci
Medzinárodného dňa múzeí, happening Múzeá sú tu pre vás, Noc s múzami i ďalšie bohaté
prezentačné a kultúrne aktivity múzea.
V rámci akvizičnej činnosti, evidencie a odborného spracovania zbierkových
predmetov v elektronickej podobe, ich ochrany a dokumentácie pokračovalo múzeum v
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spracovaní údajov v systéme ESEZ on-line, čím prispelo k doplneniu celoslovenskej
Centrálnej evidencie múzejných zbierok.
Prínosom boli aktivity pre znevýhodnené skupiny občanov na pôde inštitúcie, bábkové
predstavenie v závere roka pozývajúce do nových priestorov ŠVK-LHM, ako aj pravidelné
stretnutia literárneho klubu LITERA 2 a prednášky pre dôchodcov v dennom centre seniorov
Harmónia.

V Banskej Bystrici 10.4. 2011
Schválila:
PhDr. Oľga Lauková, PhD.
riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici

podpis štatutárneho zástupcu

pečiatka
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PODUJATIA ORGANIZOVANÉ
PRE ODBORNÚ A LAICKÚ VEREJNOSŤ
Vedecké konferencie, odborné semináre
1 3 .-1 4 .4 . 2010
Význam osobností pre mestá a regióny —knižnice a budovanie regionálnych databáz
(10. ročník odborného seminára pre pracovníkov knižníc so zahraničnou účasťou).
Spoluorganizátori: Spolok slovenských knihovníkov, Národný biografický a Národný
bibliografický ústav SNK v Martine.
28.4. 2010
Preklad a tlmočenie ako zdroj poznania kultúry národov (vedecká konferencia).
Spoluorganizátor: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
2 8 .-2 9 . 9. 2010.
Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice a regiónu - fenomén osobnosti pri
skúmaní regionálnych dejín (vedecká konferencia pri príležitosti 755. výročia mesta Banská
Bystrica pod záštitou primátora mesta Mgr. Ivana Saktora,).
Spoluorganizátori: Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Národný bibliografický ústav Slovenskej národnej
knižnice v Martine.

Vzdelávacie aktivity pre verejnosť
12. 1.2010

Školenie pracovníkov kooperujúcich knižníc v projekte KIS3G —modul Seriály
20. 1.2010
Školenie pracovníkov kooperujúcich knižníc v projekte KIS3G —modul Seriály
27. 1.2010
Školenie pracovníkov kooperujúcich knižníc v projekte KIS3G —modul Seriály
17.3.2010
Školenie pracovníkov kooperujúcich knižníc v projekte KIS3G —modul Seriály
15. 12. 2010
Skolenie pracovníkov kooperujúcich knižníc v projekte KIS3G —modul Akvizícia
2 4 .-2 8 . 5.
Kurz informačnej výchovy pre stredoškolskú mládež
16.-25 . 6.
Kurz informačnej gramotnosti pre seniorov
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Prezentácie vydavateľstiev a kníh
23. 11.2010
Prezentácia regionálneho vydavateľstva DALI-BB, s. r. o.

Cyklus OSOBNOSTI
22 . 2 .
Miroslav Baran - folklorista
22.3.
Alexander Matuška - literárny vedec a kritik, esejista, publicista
(100. výročie narodenia rodáka z Vlkanovej)
26. 4.
Matúš Oľha - režisér, rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici
10.5.
PaedDr. Ivan Čierny plukovník v. v. —športovec, tréner, veliteľ, manažér
31. 5.
Jozef Kubiš - pedagóg, hudobník, zberateľ historických pohľadníc mesta Banská
Bystrica
(80. výročie narodenia)
4. 10.
Ing. arch. Stanislav Dúbravec, CSc. - architekt, pamiatkar, nositeľ Ceny Alžbety
Giinterovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany
pamiatkového fondu SR.
25.10
Viliam Marčok - literárny kritik
(stretnutie pri príležitosti prezentácie knižnej publikácie V poschodovom labyrinte).
8. 11.
Iveta Škripková - riaditeľka BDNR, autorka a režisérka a Bábkové divadlo na Rázcestí
15. 11.
Igor Túnyi - geofyzik, člen Predsedníctva Slovenskej akadémie vied
22. 11.
The Elektrík - prvá beatová skupina v Banskej Bystrici
20. 12.
Biblia fenomén kresťanstva (podujatie pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry)
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Besedy, prednášky, literárne súťaže
11. ročník Týždňa slovenských knižníc a 14. ročník Literárnej Banskej Bystrice
22.3.
Zastavte Dubčeka! —beseda s autorom knihy Jozefom Banášom, prozaikom, dramatikom,
scenáristom, diplomatom a politikom.
22.3.
Endgame —hra Samuela Becketta v podaní študentov Fakulty dramatických umení Akadémie
umení v Banskej Bystrici (Divadlo D44)
23. 3.
Ladislav Tazký v slovenskej literatúre a kultúre —beseda so spisovateľom a prezentácia
jeho personálnej bibliografie vydanej ŠVK
24.3.
Študenti študentom - Anton Pavlovič Čechov - prednáška k 150. výročiu narodenia
ruského spisoveteľa a dramatika
25. 3.
Informácie pre inovácie - stretnutie používateľov a záujemcov o služby systému Naviga
25.3.
Burza literárnych talentov - podujatie pre začínajúcich literárnych tvorcov, ktorí predstavili
ukážky svojej tvorby
25.3.
Kováčova Bystrica - 6. ročník celoslovenskej amatérskej literárnej a interpretačnej
umeleckej súťaže žiakov základných a stredných škôl
26.3.
Andrej Sládkovič a Banská Bystrica - prednáška k 190. výročiu narodenia venovaná
genealógii rodiny Braxatorisovcov
2 2 .-2 6 .3 .
Týždeň otvorených dverí v Študovni starých a vzácnych dokumentov —výstava vzácnych
tlačí 16. storočia zo zbierok ŠVK
22. a 26. 3.
Knižnica — známa neznáma — pútavá exkurzia za tajomstvami Župného domu
a dejinami knižnej kultúry v Banskej Bystrici
16. - ľ7. 4.
Vansovej Lomnická - 43. ročník festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze,
organizovaný v spolupráci s Úniou žien Slovenska
23. 11.2010
Beseda s RNDr. Františkom Kelem a jeho manželkou Ľudmilou Keleovou
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Výstavy
Galéria v podkroví
17. 12. 2 0 0 9 -8 . 1.2010
ZOOM - výstava textilných miniatúr - súťažných prác Galérie X, Bratislava
1 4 .1 .-4 . 2.
Insitné umenie z Kovačice a Padiny - výstava tradičnej insity z vojvodinskej Kovačice a
Padiny
1 1 .2 .-2 6 . 2.
Milan Štesko: Cykly života - výber z tvorby
4. 3 .-1 9 . 3.
Eva Hnatová: Dotknúť sa -- výstava kresieb a grafík
(v spolupráci s Občianskym združením Pro Bibliothecae)
25. 3 .-1 5 . 4.
Jozef Suchoža: My space - audio-vizuálna výstava
2 2 .5 .-1 2 .5 .
Ignác Bizmayer - Legenda slovenskej keramiky -- výstava keramickej tvorby
1 3 .5 .-2 4 . 5.
Stanislav Tropp: Grafika 1991 - 2000
(v spolupráci s Katedrou výtvarnej tvorby a edukácie PF UMB)
27. 5 .- 11.6.
Milan Ormandík: Obzretie - výstava z tvorby
1 .6 .- 2 . 7.
Diplom 2010 —výstava diplomových prác
(v spolupráci s Katedrou výtvarnej tvorby a edukácie PF UMB a občianskym združením Pro
Bibliothecae)
12. 7 .-2 3 . 7.
Ernest Svrček - koláže, Jozef Frtús - kariportréty - výstava fotografií a koláží
12. 8 .-2 8 . 8.
Elena Bellušová a Daniel Brogyányi: Slnečnice - výstava olejomalieb
23. 9 .- 8 . 10.
Veduty Banskej Bystrice
14. 10.-29. 10.
Sprítomnená minulosť - výstava sochárskych prác štukatérov ŠUP Kremnica
(v spolupráci s občianskym združením Pro Bibliothecae)
4. 1 1.-1 9 . 11.
Ján Kudlička: Miznúce znaky - výstava olejomalieb
25. 1 1 .- 10. 12.
Roman Opalinskij: Z mesta do mesta - výstava ukrajinského autora
(v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny)
10. 11.-1 6 . 11.
Oksana Begma: Rusko a Slovensko očami Oksany Begmy - výstava ruskej autorky
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16. 1 2 .-7 . 1.2011
Mosty —výstava kanadských a slovenských umelcov —študentov
Átrium
3. 12. 2 0 0 9 -8 . 1.2010
Čas vianočný v poštovom styku —výstava zo zbierok Michala Kiššimona v spolupráci
s Poštovým múzeom
9. 2 .- 1 .3 .
Women of a New Tribe - Fyzická a duševná krása afroamerických žien — výstava
fotografií amerického umelca Jerry Taliaferra
2. 3 .-1 9 . 3.
Príbeh Hudeca v Šanghaji - výstava o živote významného architekta Ladislava Hudeca
2 3 .3 .- 1 3 .4 .
Najkrajší kalendár Slovenska — výstava kalendárov v spolupráci so Slovenským
syndikátom novinárov
23. 3 . - 13.4.
Najkrajšia kniha o Slovensku - výstava kníh v spolupráci so Slovenským syndikátom
novinárov
14. 4 .- 3 0 .4 .
Deti z rómskych osád výstava fotografií v spolupráci s UNICEF Bratislava
21. 5 .- 9 . 6.
Osobnosti bulharského duchovného života - výstava fotografií v spolupráci s Bulharským
kultúrnym centrom v Bratislave
4. 5 .-2 0 . 6.
Všedný život Číny — výstava fotografií v spolupráci s Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej
republiky v Bratislave.
1 1 .6 .-2 3 .6 .
Yná sobota — exhibition —výstava a koncert v spolupráci s Mládežníckym parlamentom
Mesta Banská Bystrica
24. 6. - 9. 7.
Spoznajte nás —výstava v spolupráci s občianskym združením Nádej detom
1 3 .7 .-1 0 . 8.
Columbia —výstava reportážnych fotografií, autor Miro Vojtek.
13. 8 .- 3 . 9.
B. Obama: Človek-prezident - výstava fotografií.
9. 9 .-2 4 . 9.
Odkaz na pergamene - SNK Martin
27. 9 .-1 5 . 10.
Konvergencie - výstava plagátov
1 8 .1 0 .-9 .1 1 .
5 rokov InfoUSA v Banskej Bystrici - pri príležitosti osláv (Info USA).
11. 1 1 .-2 6 . 11.
Ta dala mamka, ta dala dcérku - výstava obyčají slovenskej svadby.
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I. 12. 2010-7. 1.2011
Vyšívané múdrosti - výstava vyšívaných násteniek zo zbierok LHM
Študovňa hudobnín a audiovizuálnych dokumentov
január - marec 2010
Jazz na Slovensku - audiovizuálna výstava mapujúca vývoj slovenského jazzu od jeho
počiatkov až po súčasnosť. Prezentácia jazzových publikácií, albumov, skladateľov,
interpretov, jazzových žánrov a hudobných nahrávok,
máj - jún 2010
Svet opery - audiovizuálna výstava mapujúca vývoj svetovej opery, prezentácia operných
diel, knižných publikácií s možnosťou zhliadnutia audiovizuálnych záznamov.
Iné priestory
4. 12.2009-5. 1.2010
Škótsko - Obrazy ulíc pre Jima Mesterharma - výstava fotografií Filipa Geláčika z ciest
po Škótsku (1. poschodie).
17. 12. 2 0 0 9 - 18. 1. 2010
Dedina roka - panelová výstava Slovenskej agentúry životného prostredia (1. poschodie).
II.1 .-4 .2 .
Dokumenty a fotografie z pôsobenia slovenských občanov v mierových
misiách (2. poschodie).
3. 2 .-2 6 . 2.
Juraj Slávik Neresnický - výstava o živote slovenského diplomata, politika spisovateľa
a prekladateľa (1. poschodie).
9. 3. - 9.4.
Žela Inovecká - výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia zo zbierok LHM
(2. poschodie).
22. 3 .-2 6 . 3.
Johann Sebastian Bach - výstava k 325. výročiu narodenia (prízemie).
2 2 .3 .-6 . 4.
USA jedna krajina mnohých obrazov/ U.S.A. - Land of many pictures - výstava obrazov
a spomienok absolventov Fulbrightovho a Humphreyho programu z pobytu v USA
(1. poschodie).
7 .4 .- 2 3 .4 .
Divadelný plagát - výstava zo zbierkového fondu LHM (1. poschodie).
23. 4 .- 3 . 5.
Černobyľ - výstava fotografií Antona Borodavku pri príležitosti 24. výročia tragédie
v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave (1. poschodie).
18. 6 .- 6 . 7.
Chcem sa dotknúť hviezd - výstava k odkazu M.R. Štefánika z tvorby žiakov škôl
s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, v spolupráci s Metodickým centrom pre
zahraničných Slovákov UMB (1.poschodie).
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1 2 .7 .-1 0 .8 .
Svetozár Stračina - výstava ludových hudobných nástrojov zo zbierkového fondu ŠVKLHM pri príležitosti 70. výročia narodenia - LHM.
2 1 .7 .-3 0 .8 .
Poľský filmový plagát - v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave (1. poschodie).
7. 9 .-2 8 . 9.
Osobnosti divadelného súboru A. Sládkoviča - výstava plagátov zo zbierok LHM
(1. poschodie).
29. 9 .-1 5 . 10.
Nemecko v obrazoch - výstava fotografií v spolupráci s Goethe inštitútom v Bratislave
(on- line katalógy).
1 .-1 5 . 10.
Satyrykon - výstava v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave (1. poschodie).
18. 1 0 .-5 . 11.
Detvianskym objektívom - výstava fotografií Detvianskeho fotoklubu (1. poschodie)
1 9 .-9 . 11.
Andrej Očenáš - výstava pri príležitosti 15. výročia úmrtia - ŠVK-LHM (1. poschodie)
1 0.-1 6 . 11.
Oksana Begma - Rusko a Slovensko očami Oksany Begmy - výstava ruskej autorky
(Spoločenská miestnosť)
18. 1 1 .-3 . 12.
Milan Rastislav Štefánik - život a dielo - panelová výstava - (1. poschodie)
1.-31. 12.
Výstavka kníh darovaných japonskou nadáciou The Nippon Foundation (prízemie).
1.-31. 12.
Výstavka Biblií a biblickej literatúry z fondu ŠVK v Banskej Bystrici k Roku
kresťanskej kultúry (1. poschodie).
7 .1 2 .2 0 1 0 -7 .1 .2 0 1 1
Fedor Fridrich Ruppeldt - výstava o prekladateľovi, kult. historikovi, ev. biskupovi
(1. poschodie).
Putovné výstavy
1 0 .3 .-3 0 .5 .2 0 1 0
Ochotnícke bábkarské súbory na Slovensku - pohľad do histórie
(Gašparkova galéria Bratislava).

Divadlo D44
V roku 2010 sa na pôde spoločného umeleckého priestoru ŠVK a Fakulty
dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici uskutočnilo 28 divadelných
predstavení.
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Príloha č. 2

PREDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÁ ČIN NO SŤ
ZAMESTNANCOV,
INFORMÁCIE O ŠVK V MÉDIÁCH
Prednášková činnosť zamestnancov
Zahraničné podujatia
Kniha v cirkevnom prostredí / Mária Bobová.
Prednesené na vedeckej konferencii: Pontes a fontes : cirkevné dejiny vo svetle pomocných
vied historických.
Brno, september 2010.
Knižnica ako multikultúrne centrum a zdroj informácií v znalostnej spoločnosti =
Library as a Multicultural Centre and a Source of Information in the Knowledge-Based
Society / Oľga Lauková.
Príspevok na 17. medzinárodnej konferencii Crimea 2010 - Knižnice a informačné zdroje
v modemom svete vedy, kultúry, vzdelávania a biznisu, sekcia 1 : Informačná spoločnosť
a celosvetová informačná infraštruktúra, národné informačné zdroje a národné knižnice,
projekty medzinárodnej spolupráce.
Sudak, Autonómna republika Krym, Ukrajina, 5. - 13. júna 2010.
Library - multifunctional Institution Promoting Multiculturalism and Interculturalism
in the Knowledge-based Society / Oľga Lauková.
Príspevok na 5. Šanghajskom medzinárodnom knižničnom fóre.
Šanghaj (Čína)
Domáce podujatia
Personálie v zrkadle banskobystrických kultúrnych inštitúcií / Soňa Šváčová.
Príspevok na Kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografov.
Trnava, 3. - 5. 10. 2010.
Knihovnícke periodiká na Slovensku / Jana Vranová.
Príspevok na seminári: Knihovnický tisk.
Hradec Králové, Česká republika, 24. 6. 2010.
Príspevky prednesené na vedeckej konferencii: Významné osobnosti v dejinách Banskej
Bystrice - Fenomén osobností vo výskume regionálnych dejín.
Banská Bystrica, september 2010:
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-

Banskobystrické pamätníky, pamätné tabule a cintoríny ako zdroj informácií
o pôsobení osobností v regióne / Jana Borguľová.
Banskobystrickí kníhkupci v 19. storočí / Mária Bobová.
Daniel Gabriel Lichard, popularizátor vedeckých poznatkov a ľudovýchovný
pracovník / Jana Kochlicová.
Najstarší banskobystrickí richtári —ich práva, povinnosti a význam pre mesto
Banská Bystrica / Henrieta Albertová.
Osobnostný prínos Bedŕicha Šofra pre školstvo a divadelníctvo / Zlata Troligová.
Prínos Jána Mikleša ku skúmaniu dejín banskobystrického školstva / Oľga
Lauková.
Stredoslovenské vydavateľstvo (1960 — 1971) a jeho protagonisti / Blanka
Snopková.
Webacces databázy Pamäť mesta a bibliografická prezentácia osobností / Blanka
Snopková.

Publikačná činnosť zamestnancov
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Ján Mikleš : vedec a pedagóg / Oľga Lauková, Mária Bobová ; recenzenti Július Alberty,
Pavol Martuliak ; jazyk, korektúra Zdenko Kasáč ; zodpoved. redaktor Oľga Lauková ; obálka
a grafická úprava Andrea Lapšanská.
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010 (Banská Bystrica : DALI-BB). - 165 s. :
fotogr., tab. - (Fenomén osobnosti ; zv. 2). - Bibliogr. odkazy. Lit. Res. angl. Zoznam
skratiek a značiek. - ISBN 978-80-89388-18-9
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Banskobystrické pamätníky, pamätné tabule a cintoríny ako zdroj informácií
o pôsobení osobností v regióne / Jana Borguľová.
In: Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice : fenomén osobnosti vo výskume
regionálnych dejín. —Banská Bystrica : ŠVK, 2010. - ISBN 978-80-89388-33-2
Banskobystrickí kníhkupci v 19. storočí / Mária Bobová. - Bibliogr. odkazy.
In: Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice : fenomén osobnosti vo výskume
regionálnych dejín. —Banská Bystrica : ŠVK, 2010. - ISBN 978-80-89388-33-2
Daniel Gabriel Lichard, popularizátor vedeckých poznatkov a ľudovýchovný pracovník
/ Jana Kochlicová.
In: Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice : fenomén osobnosti vo výskume
regionálnych dejín. —Banská Bystrica : ŠVK, 2010. - ISBN 978-80-89388-33-2
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Najstarší banskobystrickí richtári - ich práva, povinnosti a význam pre mesto Banská
Bystrica / Henrieta Albertová.
In: Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice : fenomén osobnosti vo výskume
regionálnych dejín. - Banská Bystrica: ŠVK, 2010. - ISBN 978-80-89388-33-2
(Ne)okultistická tvorba Pavla Hrúza / Soňa Šváčová. - Bibliogr. odkazy.
In: Literárne tradície Banskej Bystrice (80. roky 20. storočia) : zborník z vedeckej konferencie
Banská Bystrica 29. marca 2006 / edit. Július Lomenčík ; recenzenti Brigita Šimonová,
Zdenko Kasáč, Pavol Odaloš ; grafický návrh a sadzba Dušan Jarina ; fotografie Vladimír
Červený. - 1. vyd.
Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela : Štátna vedecká
knižnica : Spolok slovenských spisovateľov, 2009 (Poniky : Vydavateľstvo Janka ČižmárováPartner). - S. 69 - 75. - ISBN 978-80-89388-20-2 (Vyšlo v roku 2010).
Osobnostný prínos Bedŕicha Šofra pre školstvo a divadelníctvo / Zlata Troligová.
In: Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice : fenomén osobnosti vo výskume
regionálnych dejín. - Banská Bystrica : ŠVK, 2010. - ISBN 978-80-89388-33-2
Prínos Jána Mikleša ku skúmaniu dejín banskobystrického školstva / Oľga Lauková.
In: Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice : fenomén osobnosti vo výskume
regionálnych dejín. - Banská Bystrica : ŠVK, 2010. - ISBN 978-80-89388-33-2
Stredoslovenské vydavateľstvo (1960 -1971) a jeho protagonisti / Blanka Snopková.
In: Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice : fenomén osobnosti vo výskume
regionálnych dejín. - Banská Bystrica : ŠVK, 2010. - ISBN 978-80-89388-33-2
Webacces databázy Pamäť mesta a bibliografická prezentácia osobností / Blanka
Snopková.
In: Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice : fenomén osobnosti vo výskume
regionálnych dejín. - Banská Bystrica : ŠVK, 2010. - ISBN 978-80-89388-33-2
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
Literárna Banská Bystrica / Soňa Šváčová.
In: Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografii 2009 / red. Zostavil Jaromír
Kubíček. - Bmo : Združení knihoven České republiky, 2010. - S. 22 - 26. - ISBN 978-8086249-57-5
Dostupné aj na World Wide Web: http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/rocenka2010.pdf
AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Library - multifunctional Institution Promoting Multiculturalism and Interculturalism
in the Knowledge-based Society / Oľga Lauková. - Abstract, references.
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In: City Life and Library Service : the Proceedings of the Fiťth Shanghai (Hangzhou)
International Library Fórum. - Shanghai : Shanghai Scientific and Technological Literatúry
Publishing House, 2010. - P. 88 - 92. - Abstract, references. - ISBN 978-7-5439-4415-2
BAB —Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
Stredoslovenská odbočka Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici 1962 1990 / zost. Jana Borguľová, výtv. sprac, a sadzba Dušan Jarina, zodp. red. Oľga Lauková. 1. vyd. - Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum, 2010
(Banská Bystrica: Dali-BB). - 64 s. - ISBN 978-80-89388-35-6
BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Obzretie sa na konferenciu Krym 2010 = A Glance Back at the Crimea Conference 2010
/ Oľga Doktorová.
In: Bulletin slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 18, č. 4 (2010), s. 5 5 -5 7 .
Významné osobnosti v 755-ročnej histórii Banskej Bystrice / Blanka Snopková.
In: Bulletin slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 18, č. 4 (2010, s. 22 - 26.
Naša jubilantka PhDr. Oľga Lauková, PhD. / Oľga Doktorová.
In: Bulletin slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 18, č. 4 (2010), s. 6 2 -6 3 .
CAB - Umelecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Literárne a hudobné múzeum : publikácia k 40. výročiu vzniku múzea. / zost. Jana
Borguľová, výtvamo-grafický návrh Vladimír Červený, autor eseje Ladislav Ballek, resumé
v anglickom jazyku Helena Čikkelová, zodp. red. Oľga Lauková. - L vyd. - Banská
Bystrica: Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum, 2009 (Banská Bystrica:
Press group, s. r. o.). —ISBN 978-80-89388-22-6
CAH - Audiovizuálne diela
Duch v kameni [videofilm] / scenár Oľga Lauková, réžia Ján Háber. - Banská Bystrica :
Štátna vedecká knižnica, 2010. - 1 videodisk (DVD): stereo, DVD video.
Window od Shanghai [videofilm] / scenár Oľga Lauková, Zuzana Harachová ; réžia Ján
Háber.
Banská
Bystrica
Štátna
vedecká
knižnica,
2010.
videodisk (D V D ): stereo, fareb., DVD video.
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EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Dejiny mesta v pamätníkoch / Miloš Šípka.
In: Knižnica, Roč. 11, č. 5 (2010), s. 39.
Ťažký v neľahkých osídlach personalistov / Miloš Šípka.
In: Knižnica. - Roč. 11, č. 7 (2010), s. 38 - 39.
Kontinuita knižničnej biografie : edičné aktivity Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici / Miloslav Šípka. - Fotogr.
In: Národná osveta. - Roč. 20, č. 1 - 2 (2010), s. 49.
FAI - Redakčné a zostavovateľské práce
Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia / zost. Blanka Snopková, Anna
Klimová, Henrieta Albertová. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010. - 287 s. Register osobností. Register profesií. Zoznam skratiek. - ISBN 978-80-89388-34-9
Svätý Vojtech - svätec, doba a kult : výberová bibliografia / zost. Mária Bobová,
Michaela Tôrôková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
v spolupráci s Centrom pre štúdium kresťanstva, 2010. - CD-ROM
ISBN 978-80-89388-37-0
Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice : fenomén osobnosti vo výskume
regionálnych dejín / zost. Blanka Snopková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica,
2010. - ISBN 978-80-89388-33-2
Význam osobností pre mestá a regióny - knižnice a budovanie regionálnych databáz :
zborník príspevkov z 10. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý sa
konal v dňoch 13. - 14. apríla 2010 / zost. Blanka Snopková. - Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica, 2010 (Tajov : TWOR). - 167, [1] s. - (Fenomén osobnosti; zv. 3). - ISBN
978-80-89388-26-4.
GHG - Práce zverejnené na internete
Posledná rozlúčka so spisovateľkou Zlatou Solivajsovou v piatok / Soňa Šváčová.
In: BBonline.sk : najaktuálnejšie v Banskej Bystrici. - 5. 1. 2011. Dostupné na:
http://bbonline.sk/?s=solivaisov%C3%Al.
GII - Rôzne publikácie a dokumenty
Náš Peter Karvaš / Jana Borguľová.
In: Bystrický permon, Roč. VII., č.4 (2009), s. 10.
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Spomienka na folkloristu Miroslava Barana / Miloš Šípka.
In: Radničné noviny. - Roč. IV., č. 2 (2010), s. 14
Pribúdajú pamätné izby osobností / Jana Borguľová.
In. Literárny (dvoj)týždenník, Roč. 23, č. 19-20 (2010), s. 2
Ohlasy
5 - Recenzie v domácich publikáciách
Ján Mikleš : personálna bibliografia / zost. Michaela Garaiová, Anna Klimová, Oľga
Lauková ; zodp. red. Oľga Lauková. - Banská Bystrica : ŠVK, 2006. - 136 s. : fotogr., obr. (Osobnosti; zv. 12).
Rec.: Oľga Lauková, Mária Bobová: Ján Mikleš —vedec a pedagóg. Štátna vedecká
knižnica, Banská Bystrica 2010 / Milan Jurčo.
In: Slovenské pohľady. - ISSN 1335-7786. - Roč. IV. + 126, č. 12 (2010), s. 125 128.
Ján Mikleš (1911 - 1997) - významná osobnosť dejín pedagogiky : zborník z vedeckej
konferencie o živote a diele, uskutočnenej 17. 1. 2007 v Štátnej vedeckej knižnici v
Banskej Bystrici / editor PhDr. Oľga Lauková PhD. ; vedecký redaktor Dagmar Kováčiková
; recenzenti Július Alberty, Milan Jurčo. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica,
2007. - 93 s. - Bibliogr. odkazy. Pozn. - Cudzojazyč. res. - ISBN 978-80-85169-89-8
Rec.: Oľga Lauková, Mária Bobová: Ján Mikleš - vedec a pedagóg. Štátna vedecká
knižnica, Banská Bystrica 2010 / Milan Jurčo.
In: Slovenské pohľady. - ISSN 1335-7786. - Roč. IV. + 126, č. 12 (2010), s. 125 128.
Ján Mikleš - vedec a pedagóg / Oľga Lauková, Mária Bobová ; recenzenti Július Alberty,
Pavol Martuliak ; jazyková korektúra Zdenko Kasáč ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková ;
obálka a grafická úprava Andrea Lapšanská ; fotografie archív Štátnej vedeckej knižnice v
Banskej Bystrici, osobný archív Pavla Martuliaka. — Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2010). - 165, [1] s. - (Fenomén osobnosti; zv. 2). —ISBN 978-80-89388-18-9
Rec.: Oľga Lauková, Mária Bobová: Ján Mikleš - vedec a pedagóg. Štátna vedecká
knižnica, Banská Bystrica 2010 / Milan Jurčo.
In: Slovenské pohľady. —ISSN 1335-7786. —Roč. IV. + 126, č. 12 (2010), s. 125 —
128.
Ladislav Ťažký : personálna bibliografia / Soňa Šváčová , prisp. Kristína Kmová, Július
Lomenčík, Jana Borguľová, Anna Klimová. —Banská Bystrica . Štátna vedecká knižnica,
2009. - 169, [1] s . : fotogr. - (Osobnosti; zv. 15). - ISBN 978-80-89388-19-6
Rec.: Ťažký v neľahkých osídlach personalistov / Miloš Šípka.
In: Knižnica. - Roč. 11, č. 7 (2010), s. 38 - 39.
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Čím by bola Banská Bystrica a región bez nich / Henrieta Albertová, Mária Bobová, Július
Alberty ; zodp. redaktorka Oľga Lauková ; jazyková korektúra Zdenko Kasáč. - 1. vyd.
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2009. - 153 s . : fotogr. - (Fenomén osobnosti; zv.
1). Reg. profesií. Zoznam skratiek. - ISBN 978-80-89388-17-2
Rec.: Kontinuita knižničnej biografie : edičné aktivity Štátnej vedeckej knižnice
v Banskej Bystrici / Miloslav Šípka. - Fotogr.
In: Národná osveta. - Roč. 20, č. 1 - 2 (2010), s. 49.
PRÍSPEVKY O ŠVK V BANSKEJ BYSTRICI V MÉDIÁCH
Veteráni mierových misií aktívni na poli kultúry [on-line] / Pavel Marko.
Dostupné na World Wide Web: <http://www.un-veteran.sk/oznamv.phtml?id3=43095>.
Pocta histórií.
In: Zvon. - Roč. XIV, č. 209 (2010), s. 3.
Osobnosti oslavovali.
In: Zvon. - Roč. XIV, č. 209 (2010), s. 3.
V ŠVK možno obdivovať fotografie afroamerických žien [on-line] / TASR.
Dostupné na World Wide Web: <http://www.tasr.sk/200.axd?k=20100209TBB00802>.
V banskobystrickej ŠVK možno obdivovať fotografie afroamerických žien [on-line] /
TASR.
Dostupné na World Wide Web:
<http://www.metoo.sk/l 1561/v-banskobvstrickei-svk-mozno-obdivovat-fotografíeafroamerickvch-zien>.
Veterán Slovakia a umenie [on-line] / Senček, Richard.
Dostupné na World Wide Web:
<http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=l&stationID=Q&page=showNews&id
=79525&searchText=kni%C5%BEnici+bvstrici>.
Volebné valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc [on-line] / Daniela Gondová.
In: Bulletin SAK. - Roč. 17, č. 4 (2009), s. 4 - 9.
Edičná činnosť v regionálnych a vedeckých knižniciach na Slovensku v roku 2008 [online] / Ivana Poláková.
In: Bulletin SAK. - Roč. 17, č. 4 (2009), s. 34.
Kalendáre SR mali v 18. ročníku súťaže tradične modernistickú príchuť [on-line] /
TASR.
Dostupné na World Wide Web: http://bvstrica.sme.sk/clanok tlac.asp?cl=5298824.
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Najkrajšie kalendáre Slovenska [on-line].
Dostupné na World Wide Web: <http://www.naikalendar.sk/medialne-info-201Q.htm>.
Najkrajšie knihy súťažili, tlačová správa [on-line].
Najkrajšie kalendáre a knihy na Slovensku, tlačová správa [on-line].
Dostupné na World Wide Web: <http://www.naikraisieknihv.sk/medialne-info.html >.
Najkrajšie kalendáre 2010 a knihy o Slovensku 2009 [on-line] / Marián Minarovič.
Dostupné na World Wide Web:
<http://www.zivotPQ.sk/portal/?c=l 2&id= 18428 >.
Historické mestá Slovenska najkrajšou knihou [on-line] / SITA.
Dostupné na World Wide Web: <http://www.webnovinv.sk/slovensko/historicke-mestaslovenska-naikraisou/100006-tlac.html>.
Písomné dedičstvo nechránime dostatočne [on-line] / SITA.
Dostupné na World Wide Web: <http://www.obnova.sk/clanok-3144.html>.
Ministerstvo chce modernizovať archívy a vedecké knižnice [on-line] / SITA.
Dostupné na World Wide Web: <http://www.sme.sk/clanok tlac.asp?cl=5244329>
Dostupné na World Wide Web: <http://www.itapa.sk/index.php?ID=9970 >.
Počas Týždňa knižníc si pripomenú Alexandra Matušku [on-line] / SITA.
Dostupné na World Wide Web: <http://bvstrica.sme.sk/clanok tlac.asp?cl=5289569>.
Storočnica Alexandra Matušku [on-line] / Zuzana Bukovenová.
Dostupné na World Wide Web:
<http://www.matica.sk/index. php?D=1262&L=2&lang=sk>.
Pre čitateľov prichystali knižnice v Banskej Bystrici pestré aktivity[on-line] / TASR.
Dostupné na World Wide Web:
<htto://l 95.46.72.16/free/isp/search/view/ViewerPure.isp?Document=..%2F..%2FInput audio
%2Fonline%2F 10%2F03%2FS20100317 13362Q.ntm%40Audio&QueryText=>.
Knižnice tento týždeň lákajú nových čitateľov / Miroslav Pejko.
In: My Banskobystrické noviny, Roč. 19, č. 11 (2010), s. 5.
Banská Bystrica: Záujem o rešeršné služby ŠVK neustále stúpa [on-line] / TASR, mb pa.
Dostupné na World Wide Web:
<http ://www. slo vaci vosvete. sk/3 38/sprava-tasr.php?sprava—320262>,
<http://www.piesmnskvdennik.sk/tasr-detail/7tx kiostasr pil%5Bdetail%5D=l 1997>.
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Čitatelia môžu knihy vrátiť aj vložením do biblioboxu [on-line] / TASR.
Dostupné na World Wide Web:
<http://bvstrica.sme.sk/c/5337964/citatelia-mozu-knihv-vratit-ai-vlozenim-dobiblioboxu.html#ixz7.QmItvOAIX>.
Čitatelia môžu knihy vrátiť aj vložením do biblioboxu [on-line] / TASR; Blanka
Snopkova. Dostupné na World Wide Web:
<http://l95.46.72.16/free/isp/search/view/ViewerPure.isp?Document=..%2F..%2FInput audio
%2Fonline%2F 10%2F04%2FS20100420 145401. ntm%40Audio&QuervText= >:
<http://www.slovacivosvete.sk/338/sprava-tasr.php?sprava=320649 >.
Do ŠVK prišlo vlani viac ako 110.000 návštevníkov : Blanka Snopková o ochrane
knižničného fondu ŠVK [on-line] / TASR.
Dostupné na World Wide Web:
<http://l95.46.72.16/free/isp/search/view/ViewerPure.isp?Document=..%2F..%2FInput audio
%2Fonline%2F 10%2F04%2FS20100415 142402.ntm%40Audio&QuervText
VLÁDA: Písomné dedičstvo budeme viac chrániť [on-line] / SITA.
Dostupné na World Wide Web:
<http://spravv.czin.sk/vlada-pisomne-dedicstvo-budeme-viac-chranit>
<http://www.financnik.sk/financie.php?did=277&sprava= 12261 >
<http://www.skg.sk/sk/detail-28-34015.html>
<http://www.24hod.sk/vlada-pisomne-dedicstvo-budeme-viac-chranit-cll08283.html>
<http://www.lifestvler.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&DocumentID=17
083>
http://www.aktualitv.sk/clanok/158559/vlada-pisomne-dedicstvo-budeme-viac-chranit/>
<http://www.webnovinv.sk/ostatne/vlada-pisomne-dedicstvo-budeme-viac/85601clanok.html>
<http://www.aktualitv.sk/clanok/158559/vlada-pisomne-dedicstvo-budeme-viac-chranit/>
http://www.monitoruiem.sk/z-domova/396188/vlada-pisomne-dedicstvo-budeme-viacchranit>
Najkrajšie kalendáre a knihy o Slovensku! [on-line].
Dostupné na World Wide Web:
<http://www.gregi.net/vl/article/Naikraisie kalendáre a knihy o Slovensku 34632/ >
Vansovej Lomnička tohto roku s tridsiatkou najúspešnejších recitátoriek
Alica Bartková. Dostupné na World Wide Web:
<http://www.dobos.revuca.net/foto/bblomnicka.htm>.

[on-line] /

Recitátorka Antónia Muchová sa stala celkovou Iaureátkou Vansovej Lomnicky [online] / Alica Bartková. Dostupné na World Wide Web:
<http://www.maigemer.sk/spravv-z-gemera/134-bb-lomnicka>
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Vansovej Lomnická 2010 [on-line] / Ľudmila Berediová-Stupavská.
Dostupné na World Wide Web: <http://www.slovacki7avod.org.rs/vesti/vid/3043 >;
<http://rada.org.rs/spravv/vansovei-lomnika-201Q.html>.
Vansovej Lomnická v Banskej Bystrici [on-line] / Zlata Troligová.
Dostupné na World Wide Web:
<http://www.ecav.sk/?p=spravodaistvo/SPRkultura/vansovei lomnická v banskej bvstrici>
Novinky Únie žien Slovenska: Čaro umeleckého prednesu Vansovej Lomnicky [on-line]
Dostupné na World Wide Web: <http://www.prezenv.virtue.sk/novinkv.htm>.
43. ročník Vansovej Lomnicky [on-line].
Dostupné na World Wide Web:
<http://www.uzs.sk/in.php?SID=043aea35ccpscspogms2vlid64&pid=21&l=42&mid=2 >.

Window of Shanghai Centrum čínskej kultúry / Eva Lauková.
In: Radničné noviny, Roč. IV., č. 6 (2010), s. 12.
Kováčova Bystrica 2010 / Ľubica Danková.
In: Radničné noviny, Roč. IV., č. 5 (2010), s. 13.
Vo vedeckej knižnici otvorili okno do Číny [on-line] / Lenka Schmidtová.
Dostupné na World Wide Web: <http://nitra24.sk/news.php7extend.51572>.
Dážď ľudí od návštevy múzeí neodradil [on-line] / eta.
Dostupné na World Wide Web:
<http://bvstrica.sme.Sk/c/5377113/dazd-ludi-od-navstew-muzei-neodradil.html>,

Štartuje spolupráca s mestom Charleston (USA) [on-line] / Peter Pavlík.
Dostupné na World Wide Web:
<http://www.bvstricovinv.sk/spravv/odstartuie-spolupraca-s-mestom-charleston>,
Andrej Sládkovič -1 9 0 rokov od narodenia [on-line] / Zlata Troligová.
Dostupné na World Wide Web:
<http://www-ecav.sk/index.php?p=spravodaistvo/SPRkultura/andrei sladkovic_;
190 rokov od narodenia>.
Výsledky súťaže TopWebLib sú známe [on-line].
Dostupné na World Wide Web:
<h«n-//www infolih.gwin'í'»vfrtnristranka.php?id=28&idm=0&typ='3&pmil=3&prm2=l&pnn
3=3229>
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32. Festival zborového spevu V. Figuša Bystrého [on-line].
Dostupné na World Wide Web:
<http://www.poduiatie.sk/poduiatia/detail/32.-festival-zboroveho-spevu-v.-figusa-bvstreho518.html>
Stretnutie so sviežim sedemdesiatnikom plk. Dr. Ivanom Čiernym [on-line].
Dostupné na World Wide Web: <http://www.bvstricovinv.sk/spravv/stretnutie-so-sviezimsedemdesiatnikom-plk-dr-ivanom-ciemvm>.
Máj - mesiac bulharskej kultúry a osvety a slovenského písomníctva.
In: Bulharský kultúrny inštitút: spravodaj (28. 5. 2010), s. 1.
Yní víkend [on-line] / JČ.
Dostupné na World Wide Web: <http://bvstrica.sme.sk/clanok tlac.asp?cl=5428138>.
Yní víkend 2010 [on-line].
Dostupné na World Wide Web:
<http://www.birdz.sk/hudba/vni-vikend-2010-festival-mladvch/18018-clanok.html>
Jazyková študovňa InfoUSA ŠVK funguje päť rokov / TASR [online].
Dostupné na internete: <http://bvstrica.sme.sk/c/5602549/iazvkova-studovna-infousa-svkfúnguie-pat-rokov.html> .
Päť rokov InfoUSA / SITA [online].
Dostupné na internete: <http://bvstrica.sme.Sk/c/5597849/pat-rokov-infousa.html>.
Jazyková študovňa InfoUSA funguje už 5 rokov / Monika Obrtalová, TASR [online].
Dostupné na internete:< http://www.bvstrica24.sk/news.php7cat.34.340>.
5. výročie centra InfoUSA v ŠVK BB za účasti Veľvyslanca USA a zástupcov MKCR SR
/ InfoLIB [online].
Dostupné na internete:
<http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=51&idm= 1&prm 1=3&prm2=1& prm 3-3619
5. výročie InfoUSA v Banskej Bystrici / bystricoviny.sk [online].
Dostupné na internete: http://www.bvstricovinv.sk/spravv/5-vvrocie-infousa-v-banskeibvstrici.
InfoUSA Banska Bystrica Celebrates 5th Anniversary [online].
Dostupné na internete: http://slovakia.usembassv.gov/2010-headlines-and-highlights/infousabanska-bvstrica-celebrates-5th-anniversarv-october-18-2010.html.
Päť rokov InfoUSA v Banskej Bystrici / (na).
In: Bystricko - Brezniansko. - Č. 41 (15. 10. 2010), s. 13.
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„Window of Shanghai“ Opened in State Scientifíc [on-line].
Dostupné na World Wide Web:
<http://www.library.sh.cn/windowofshanghai/news content.aspx?id=l 166>.
Stretnutie so sviežim sedemdesiatnikom plk. Dr. Ivanom Čiernym [on-line].
Dostupné na World Wide Web:
<http.//www.bystrico viny.sk/spravv/stretnutie-so-sviezim-sedemdesiatnikom-Dlk-dr-ivanom-

ciernvm> .
Bystrica podpísala zmluvu o spolupráci s mestom Charleston [on-line].
Dostupné na World Wide Web:

<http://www.bvstricovinv.sk/spravv/banska-bvstrica-podpisala-7mluvu-o-spolupraci-samerickvm-charlestonom>.
Tandem S+F mal premiéru v podkroví / Alžbeta Kyselová.
In: My Banskobystrické noviny, Roč. 19, č. 19 (2010), s. 5.
Kam za kultúrou: Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica. - AMERICAN CORNERS
(do 15. 10.). Výstava k 5. výročiu otvorenia Info USA v ŠVK.
In: MY Banskobystrické noviny. - ISSN 1335-8367. - Roč. 19, č. 39 (2010), s. 11.
Kam za kultúrou: Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica. - Výstavy: FIVE YEARS OF
INFO USA IN Banská Bystrica (do 9. 11.); Detvianskym objektívom - výstava fotografií
Detvianskeho fotoklubu (do 5. 11.); Andrej Očenáš - Výstava pri príležitosti 15. výročia
úmrtia (do 9.11.).
In: MY Banskobystrické noviny. - ISSN 1335-8367. - Roč. 19, č. 43 (2010), s. 13.
Nemecká študovňa chce umocniť spoluprácu so školami / TASR [online].
Dostupné na internete: <http://www.skolskyportal.sk/clankv/nemecka-studo vna-s vk-chceumocnit-spolupracu-so-skolami>.
Nemecký veľvyslanec navštívil ŠVK v Banskej Bystrici / [online].
Dostupné na internete: <http://www.bystricoviny.sk/spravy/nemecky-velvyslanec-navstivilstatnu-vedecku-kniznicu-v-banskej-bystrici>.
Nemecká študovňa funguje už 15 rokov / TASR [online].
Dostupné na internete: <http://www.bvstrica24.sk/news.php7extend.68868.34>.
Nemecká študovňa funguje už 15 rokov / TASR [online].
Dostupné na internete: <http://www.novezamkv24.sk/news.php7extend.68868.34>.
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Nemecká študovňa Štátnej vedeckej knižnice funguje už 15 rokov / TASR [online].
Dostupné
na
internete:
<http://bystrica.sme.sk/c/5579003/nemecka-studovna-statnejvedeckej-kniznice-fúnguje-uz-15-rokov.html>.
Vedecká knižnica oslavuje výročie nemeckej študovne / SITA [online].
Dostupné na internete: <http://bystrica.sme.sk/c/5581612/vedecka-kniznica-oslavuje-vyrocienemeckej-studovne.html>.
Nemecké študovne [online].
Dostupné na internete: <http://www.goethe.de/ins/sk/bra/net/les/skindex.htm>.
Do you sprichst Denglis(c)h? / Natália Ďumíková. - Fotogr. [online].
Dostupné na internete: <http://bbonline.sk/do-you-sprichst-denglisch/>.
Seminár o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva / (na). - In: Bystricko Brezniansko. - Č. 42 (22. 10. 2010), s. [11]. - Seminár pracovníkov Colného riaditeľstva SR
v priestoroch ŠVK Banská Bystrica.
Edičná činnosť v regionálnych a vedeckých knižniciach na Slovensku za rok 2009 / Ivana
Poláková. - Fotogr., tab.
In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 11, č. 9 (2010), s. 46 - 54. - ŠVK v BB uvedená na
stranách 4 7 -4 8 .
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2010 / Darina Kráľová. Fotogr. - 13. ročník medzinárodného stretnutia českých, slovenských a moravských
knihovníkov - bibliografov 3. - 5. októbra v Trnave.
In: Knižnica.-ISSN 1335-7026.-R o č. 11,č. 10(2010), s. 1 8 -2 0 .
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografu 2010 / Darina Kráľová. Fotogr.
In: Čtenár. - ISSN 0011-2321. - Roč. 62, č. 12 (2010), s. 446 - 448.
Namiesto úvodu k Manifestu IFLA/UNESCO o multikultúrnej knižnici / Silvia
Stasselová. - Fotogr. + fotogr. vnútorná strana prednej obálky. - Príhovor predsedníčky SSK,
tajomníčky sekcie IFLA MLAS v Banskej Bystrici dňa 18. októbra 2010 na pôde ŠVK
v Banskej Bystrici pri príležitosti 5. výročia InfoUSA.
In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 11, č. 10 (2010), s. 6.
Nemecký veľvyslanec navštívil ŠVK v Banskej Bystrici. - Fotogr.
In: Bystricoviny. - (12. 10. 2010).
Vedecká knižnica oslavuje výročie nemeckej študovne ...
Dostupné na internete: <bystrica.sme.sk/.../vedecka-kniznica-oslavuje-vyrocie-nemeckejstudovne.html>
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Štátna vedecká knižnica.
In: Radničné noviny. - Roč. IV, č. 11 (2010), s. 15.
Štátna vedecká knižnica.
In: Kam do mesta. - Roč. VIII, č. 11 (2010), s. 48, 50.
Štátna vedecká knižnica. - In: Radničné noviny. - Roč. IV, č. 12 (2010), s. 15.
Skvost Banskej Bystrice / Emília Grúňová. - Fotogr. - Dojmy učiteľky Mgr. Emílie
Grúňovej s exkurziou žiakov ZŠ Tatranská v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. In: Radničné noviny. - Roč. IV, č. 12 (2010), s. 10.
Štátna vedecká knižnica. - In: Kam do mesta. - Roč. VIII, č. 9 (2010), s. 33, 37.
Štátna vedecká knižnica. - In: Kam do mesta. - Roč. VIII, č. 12 (2010), s. 49.
Obetavé knihovníčky : týždeň slovenských knižníc vyvrcholil Dňom knihovníkov /(kur).
- Fotogr.
In: Náš kraj. — Roč. IV, č. 2 (2010), s. 2. - Slávnostné ocenenie knihovníkov
Banskobystrického kraja v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc. Ocenenie získala
aj Mária Bobová z ŠVK Banská Bystrica.
Od stretnutia kultúr k stretnutiu ľudí / Bystricoviny [online]. Dostupné na internete:
http://www.bystricoviny.sk/spravy/od-stretnutia-kultur-k-stretnutiu-ludi
Ľudové bábkové divadlo v historických a estetických kontextoch / Juraj Hamar. - Fotogr.
In: Homo Felix. - ISSN 1338-2258. - Roč. 1, č. 2 (2010), s. 6 - 13.
Kam za kultúrou a športom: Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica. In: MY Banskobystrické noviny. - ISSN 1335-8367. - Roč. 19, č. 50-51 (21. 12. - 10. 1.
2011), s. 43.
Pocta človeku, ktorý zachránil Mäsiarsku baštu : Stanislav Dúbravec ochraňoval
pamiatky / Kvetá Fajčíková. - Fotogr.
In: MY Banskobystrické noviny. - ISSN 1335-8367. - Roč. 19, č. 44 (2010), s. 5.
Sedem výstupov Františka Keleho na Mount Everest. [online]. Dostupné na internete:
http://www.bvstricovinv.sk/spravv/sedem-vvstupov-frantiska-keleho-na-mount-everest
ROZHLAS. TELEVÍZIA. TLAČOVÉ AGENTÚRY
Fotografie afro-amerických žien / Zuzana Harachová.
Rádio Lumen - 9. 2. 2010
Slovenský rozhlas - 9. 2. 2010.
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Nemecká študovňa funguje už 15 rokov - záznam zo slávnostnej akadémie.
Rádio Lumen - 3. 10. 2010 o 14,00 h.
4.10. 2010 o 7,30 h.
Rádio Regina - 6.10. 2010 o 14,00 h.
AZTV - regionálna televízia - spravodajská relácia 5. 10. 2010,6. 10. 2010
Verejný odpočet ŠVKBB / B. Snopková.
Rozhovor pre TASR - 15. 4. 2010
Týždeň slovenských knižníc / red. Mário Hanzel. - Rozhovor s PhDr. O. Laukovou, PhD.
Vysielanie regionálnej televízie TV 13, relácia Kaleidoskop (22. 3. - 26. 3. 2010).
Dostupné na World Wide Web: <http://www.tvl 3.sk/live2.html>.
Začal sa Týždeň slovenských knižníc / Katarína Gogoľová.
Vysielanie Rádia Regina, 22. 3. 2010, 15.25 hod.
Dostupné
na
World
Wide
Web:
<http://www.slovakradio.sk/inetportal/web/index.php?lang=l&stationID=Q&page=showNew
s&id=82610>.
Začína sa Literárna Banská Bystrica / Blanka Snopková.
Vysielanie Rádia Regina, Seriál, 22. 3. 2010, 7.40 hod.
Dostupné na World Wide Web:
<http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=l&stationID=:0&page=showNews&id
=82548>.
„Window of Shanghai“ / red. Mário Hanzel.
Vysielanie regionálnej televízie TV 13, relácia Kaleidoskop, 5. 5. - 9. 5. 2010.
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Príloha č. 3

Ú Č A S Ť PRACOVNÍKOV NA VZDELÁVACÍCH
A INÝCH ODBORNÝCH PODUJATIACH
AJ Zahraničné pracovné cesty
Dátum
Podujatie
7 .-1 4 . 6.

------- f

Účastník

17. medzinárodná konferencia —Knižnice a informačné PhDr. 0. Lauková,
zdroje v modernom svete vedy, kultúry, vzdelávania PhD.
a biznisu
Sudak, Krymská autonómna republika, PhDr. 0 . Doktorová
Ukrajina
—

2 1 .-2 5 .6 .

Stáž v Študijní a védecké knihovne v Hradci Králové Česká republika

24. 6.

Seminár Knihovnický tisk - Hradec Králové, Česká
republika

23. 8 .- 9 . 9.
5. Šanghajské medzinárodné knižničné fórum (SILF)_
Šanghaj, Čína
14.-16 . 9.
18.-22 . 10.

Knihovny součastnosti 20J 0 - Seč u Chrudimi, Česká
republika
Pracovná návšteva v rámci Mesiaca česko-slovenskej
vzájomnosti - Hradec Králové, Česká republika

B/ Domáce odborné a vzdelávacie podujatia
Dátum
Podujatie
Pracovné stretnutie administrátorov systému ORES 5.2.
MK SR, Bratislava.
Pracovné stretnutie informatikov rezortu MK SR 5.2.
Bratislava.
Pracovné stretnutia ku kultúrnym aktivitám 10. 2.
Veľvyslanectvo Ukrajiny, Veľvyslanectvo Čínskej
ľudovej republiky, Bulharské kultúrne centrum, Poľský
inštitút, Ruské centrum vedy a kultúry, Unicef,
Bratislava.
Pracovné
stretnutie zástupcov
bibliografických
19. 2.
pracovísk - ŠVK, Košice.
Účasť na odbornom seminári na tému marketing
9.3.
knižníc pod názvom Nájdime knižnice - SNK, Martin.
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Bc. J. Vranová
Mgr. P. Majling
Bc. J. Vranová
PhDr. 0. Lauková,
PhD.
Mgr. Z. Harachová
R. Potocký,
Mgr. T. Albert
PhDr. B. Snopková,
Mgr. J. Kochlicová,
Miroslav Kapusta,
Pavol Dédič

Účastník
R. Potocký
Mgr. J. Debnár
PhDr. 0 . Lauková,
PhD.
PhDr. 0. Doktorová

PhDr. B. Snopková
Mgr. M. Bobová
Bc. A. Bartková
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9.3.
15.3.
1 6 .-1 7 .3 .
2 9 .-3 0 .3 .
7. 4.

14.4.

21.4.
6.5.
7. 5.
1 0 .- 11. 5.

12.5.
13.5.
20. - 22. 5.
1 .- 2 . 6.
10. 6.
16. 6.
29. 6.
20. 8.

Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc SNK, Martin.
Seminár OCLC - Univerzitná knižnica, Bratislava.
Školenie bezpečnostných správcov - MK SR,
Bratislava.
Príprava osláv 15. výročia Nemeckej študovne v ŠVK
- Goethe-Institut, Bratislava.
Pracovné stretnutia ku kultúrnym aktivitám, Bratislava
-Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky, Ruské
centrum vedy a kultúry v Bratislave, Unicef.
Diskusné fórum Postavenie múzeí a úloha múzejníkov
v našej spoločnosti - SNM, Bratislava.
Školenie Práca s databázami ScienceDirect a Scopus Univerzitná knižnica, B. Bystrica.
Odborný seminár Súčasná slovenská literatúra Mestská knižnica, Bratislava.
Rokovanie k webovej verzii databázy Pamäť mesta
- CVTI, Bratislava.
Dni regionálnej bibliografie - SNK, Martin.

Dni slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie —
SNK, Martin
Rokovanie k webovej verzii databázy Pamäť mesta CVTI, Bratislava.
Múzejná pedagogika II - školenie v rámci projektu
Múzeá tretej generácie, Martin.
Zasadanie Národnej komisie pre služby - Liptovský
Mikuláš.
Zasadnutie pracovnej skupiny pre katalogizáciu
a akvizíciu KIS3G - SNK, Martin.
Zasadnutie Koordinačnej rady SNK pre bibliografickú
činnosť v SR - SNK, Martin.
Zasadnutie pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS
systému Virtua - SNK, Martin.
Deň nezávislosti Ukrajiny - Bratislava.
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PhDr. B. Snopková
Ing. P. Macko
Mgr. J. Debnár

1

Mgr. K. Šmelková
PhDr. O. Lauková,
PhD.
PhDr. O. Doktorová
Mgr. S. Zabková,
PhD.
Mgr. I. Šimig
Mgr. M. Meleková
Mgr. S. Šváčová
PhDr. B. Snopková,
Ing. Peter Macko
Mgr. T. Albert,
PhDr. H. Albertová,
PhD., A. Hríbiková,
M. Jablonovská,
E. Kamzíková,
Ing. J. Teremová,
Mgr. S. Šváčová,
Mgr. M. Bobová
PhDr. B. Snopková
Ing. P. Macko
Mgr. S. Žabková
Mgr. P. Majling
Bc. J. Vranová
PhDr. B. Snopková
PhDr. B. Snopková
Mgr. P. Majling
PhDr. B. Snopková
PhDr. O. Doktorová

9. 9.

2 8 .-2 9 . 9.
30. 9.

3 .- 5 . 10.
7. 10.
26.10.
3 .- 4 . 11.
4. 11.

11. 11.
18. 11.
24. 11.
1. 12.
6. 12.
13.-15. 12.
14.12.
16. 12.

Stretnutie pri príležitosti menovania do funkcie
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej
ľudovej republiky J. E. Gu Zipinga - Bratislava.
Seminár hudobných knihovníkov - zasadnutie
Slovenskej národnej skupiny IAML - Žilina.
Pracovné stretnutia k spolupráci v roku 2011
Bratislava, Bulharské kultúrne centrum, Ruské centrum
vedy a kultúry v Bratislave, Mestská knižnica
Bratislava, Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu
SR, Veľvyslanectvo ČĽR.
Kolokvium českých, moravských a slovenských
bibliografov 2010 - Trnava.
Pracovné stretnutie projektového tímu na CSO Bratislava.
Zasadanie Národnej komisie pre služby - SNK, Martin.
3. stretnutie používateľov elektronických služieb Úrad priemyselného vlastníctva, Banská Bystrica.
Academia - prezentácia e-books zahraničných
vydavateľov a zástupcov vydavateľstva De Gruyter Ústredná knižnica SAV, Bratislava.
2. stredoslovenský KatWork - SNK, Martin.
Výročná konferencia o elektronických zdrojoch pre
výskum a vývoj - projekt NISPEZ - CVTI, Bratislava.
Zasadnutie Koordinačnej rady pre bibliografickú
činnosť v SR - SNK, Martin.
Pracovná porada riaditeľov a metodikov slovenských
knižníc - SNK, Martin.
Pracovné stretnutie riaditeľov organizácií v gescii MK
SR - MK SR, Bratislava.
Školenie konzultantov centier InfoUSA na
Slovensku - Veľvyslanectvo USA, Bratislava.
Rokovanie - Slavistický ústav SAV, Bratislava.
Valné zhromaždenie členov Združenia SANET
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PhDr. O. Lauková,
PhD.
PhDr. O. Doktorová
Bc. I. Guzmická
PhDr. O. Lauková,
PhD.
PhDr. O. Doktorová

Mgr. Soňa Šváčová
Mgr. J. Debnár
Mgr. P. Majling
Ing. J. Teremová
Mgr. D. Ničová,
Bc. J. Vranová
E. Kamzíková,
Bc. J. Vranová
Mgr. M. Meleková
PhDr. B. Snopková
PhDr. B. Snopková
PhDr. B. Snopková
Mgr. Z. Kopčanová
PhDr. B. Snopková
Mgr. J. Debnár
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