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1.2 Hlavné činnosti organizácie

Hlavné činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici so špecializovaným organizačným útvarom Literárnym a 
hudobným múzeom určuje zákon Slovenskej národnej rady č. 183/2000 Z. z. (§ 7) a rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o vydaní 
Zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici z 1. apríla 2002 a zákon 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.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici:
-  je koordinačným, metodickým, vedeckovýskumným, vzdelávacím, informačným a štatistickým pracoviskom knižničného 

systému,
-  je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. a jeho doplnení zákonom č. 182/2000 Z. z. 

a 535/2003 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií,
-  zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, predovšetkým domáce a 

zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty a špeciálne technické dokumenty,

-  podieľa sa na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc a na tvorbe slovenskej národnej bibliografie,
-  poskytuje knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky, kultúry a vzdelávania,

-  je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,

-  je multifunkčným kultúrnym centrom.

Knižnica v súlade so Zriaďovacou listinou, ako aj na základe Úpravy MK SR pre koordináciu bibliografickej činnosti v SR a 
dohodami so Slovenskou národnou knižnicou v Martine (ďalej SNK) plní súčasne nasledovné úlohy:

-  podieľa sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie bibliografickým spracovaním príspevkov publikovaných vo vedeckých 
zborníkoch,

-  pôsobí ako celoslovenské koordinačné pracovisko pre bibliografiu vedných odborov: národnooslobodzovací odboj a SNP,
stavebníctvo, architektúra a cestovný ruch, buduje a sprístupňuje špecializované bibliografické databázy zamerané na uvedené
oblasti,

-  plní úlohy v oblasti regionálnej bibliografie,
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je pracoviskom zabezpečujúcim bibliografickú registráciu slovenských patentových spisov a technických noriem, 
vytvára biografickú databázu osobností, spracováva a vydáva biografické slovníky a personálne bibliografie osobností, 
vykonáva výskumnú, dokumentačnú a poradenskú činnosť v oblasti záchrany fondov starých a vzácnych tlačí, podieľa sa na 
zabezpečovaní úloh celoštátneho charakteru,
koordinuje a metodicky usmerňuje správu seriálov v celoslovenskej databáze projektu KIS3G, 
metodicky usmerňuje činnosť knižníc v module akvizícia v celoslovenskej databáze projektu KIS3G,
v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje profilové knižničné a informačné 
fondy a zabezpečuje kultúmo-prezentačné aktivity v :
1. Nemeckej študovni na základe dohody a v súčinnosti s Goethe inštitútom na Slovensku,
2. Britskom centre na základe memoranda o porozumení s British Council na Slovensku,
3. Centre ruských štúdií na základe spolupráce s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku a Ruským centrom

vedy a kultúry v Bratislave,
4. Informačnom centre USA na základe memoranda o porozumení s Veľvyslanectvom USA na Slovensku,
5. Window of Shanghai na základe Memoranda o výmene a spolupráci medzi Šanghajskou knižnicou a Štátnou vedeckou 

knižnicou v Banskej Bystrici
spracováva knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné a poradenské služby 
v rámci:
1. Regionálneho strediska špeciálnych technických dokumentov,
2. Strediska patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR,
3. Partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

výsledky odbornej a vedeckovýskumnej činnosti prezentuje prostredníctvom vlastnej edičnej, publikačnej a propagačnej 
činnosti,
realizuje výmenu publikácií s partnerskými knižnicami na Slovensku aj v zahraničí,
realizuje vedecké, odborné, vzdelávacie a kultúmo-výchovné podujatia súvisiace s predmetom jej činnosti.
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Literárne a hudobné múzeum zabezpečuje nasledovné úlohy :
-  na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, zhodnocuje a odborne spracováva zbierkové predmety ako súčasť 

kultúrneho dedičstva z oblasti literárneho a hudobného života na Slovensku,
-  dokumentuje výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov na Slovensku,
-  popularizačnými podujatiami a stálymi expozíciami prezentuje výsledky svojej práce verejnosti,
-  expozičnou a výstavnou činnosťou prezentuje múzejné zbierkové predmety a fondy na Slovensku a v zahraničí,
-  v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave sa podieľa na budovaní elektronického katalógu CEMUZ 

muzeálnych zbierkových predmetov na Slovensku,
-  spravuje Pamätný dom J. G. Tajovského a Pamätnú izbu J. Murgaša v Tajove a Pamätnú izbu P. Tonkoviča v Podkoniciach.
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2. POSLANIE A  S TR ED N O D O B Ý  V Ý H ĽA D  O R G A N IZÁ C IE

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 č. 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 1 695 852 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 15 špecializovaných študovní a centrum poézie. Ročne knižnica realizuje viac ako 300.000 
výpožičiek a navštívi ju  okolo 120.000 návštevníkov. Prostredníctvom maximálneho využívania najnovších informačných technológií 
ponúkame používateľom komfort pri využívaní knižnično-informačných služieb.

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.
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Tab. č. 1: Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2011
Stav knižničného fondu k 31. 12. 2011 1 695 852
Prírastok knižničného fondu spolu 11 946
-  z toho

-knihy 8.611
-  periodiká 1.732
-norm y 578
-  patenty 354
-  hudobniny 256
-m apy 87
-  CD ROM 104
-  mikrofilmy 0
-  video a audio dokumenty 224

Úbytky knižničného fondu 445
Počet dochádzajúcich titulov periodík 1.211
-  z toho zahraničné periodiká 189
Aktívni čitatelia 8.836
Počet návštevníkov spolu 115.047

-  z toho návštevníci
kultúmo-vzdelávacích podujatí

19.550

Počet vzdelávacích a kultúmo-výchovných 
podujatí

391

Výpožičky spolu 304.093
-  z toho

-  prezenčné výpožičky 155.761
-  MVS a MMVS spolu 1.958

Počet vypracovaných rešerší 6.715
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Počet vstupov do elektronického katalógu 147.939
Počet vyhľadávaní v licencovaných EIZ 4 166
Počet návštev www stránky 330.806
Počet študovní a čitární 16

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 
špecializovaných jazykových študovní, vzdelávacieho centra a priestorov na kultúmo-spoločenské 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.
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2.2 Strednodobý výhľad organizácie

Knižnica je knižnično-informačná a pamäťová inštitúcia, ktorá sa súčasne profiluje ako otvorená multifunkčná a multikultúma 
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 oblasti
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 elektronizácie 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...44 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 „Digitálna knižnica a digitálny archív44, ktorý zastrešuje Slovenská 
národná knižnica v Martine, budovanie a sprístupňovanie digitálnych zbierok knižničných dokumentov, vrátane regionálnych 
dokumentov.
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b/ Úlohy vo vedeckovýskumnej a projektovej oblasti
na základe získaného osvedčenia o spôsobilosti pracoviska vykonávať výskum a vývoj udeleného Ministerstvom školstva SR 
v roku 2010 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, v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, 
riešiť čiastkové výskumné úlohy rezortnej výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry na Slovensku pasportizáciou starých 
a vzácnych tlačí 16 .-19 . storočia na území mesta Banská Bystrica,
riešiť ústavné vedeckovýskumné úlohy v zmysle plánu do roku 2013, výsledky výskumu prezentovať na domácich 
a zahraničných vedeckých podujatiach a publikovať ich v odbornej tlači,

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

c/ Úlohy v oblasti kultúrno-vzdelávacej
- rozvíjanie aktivít vzdelávacieho centra knižnice,
- 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 fonnou interného vzdelávania zameraného na nové formy knižnično-infonnačnej 
činnosti, komunikáciu, kreativitu a jazykové zručnosti.

d/ Úlohy v oblasti elektronizácie a automatizácie
postupné využívanie všetkých funkcií, ktoré poskytuje komplexný knižnično-informačný systém V1RTUA, spolupráca na jeho 
ďalšom rozvoji o nové funkcionality,
zvyšovanie komfortu elektronických služieb pre používateľov aplikáciou systémov a technológií 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,

-  1 3 - Výročná správa za rok 2011



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 funkcionality, napr. o prístup k rozmnožovacím zariadeniam -  
kopírkam, skenerom, tlačiarňam a pod.
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,
- spracovanie novej koncepcie expozície Múzeum -  domov múz a jej realizácia,
- 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 2012 a strednodobý rozpočtový výhľad

Rozpočet na činnosť knižnice v roku 2012 predstavuje 935.900 € z toho na mzdové náklady 504.892 €. V porovnaní s rokom 
2011 je rozpočet na tej istej úrovni. Vlastné príjmy na rok 2012 sú schválené vo výške 89. 627 € a tvoria ich príjmy z prenájmu 
nebytových priestorov, príjmy z vlastnej činnosti a administratívnych poplatkov za služby.
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3. K O N T R A K T  O R G A N IZÁCIE SO ZR IA Ď O V A TEĽO M

V roku 2011 bol medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici 
uzatvorený Kontrakt č. MK -  264/2010 -  103/17246.

3.1. Č IN N O S TI / P R O D U K TY  O R G AN IZÁCIE A  ICH N Á K LA D Y

Činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2011 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 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 aktivít, ktoré boli stanovené v ročnom pláne činnosti.

3.1.1. Knižničný fond

K 31. 12. 2011 Štátna vedecká knižnica evidovala vo svojom knižničnom fonde 1,695.852 knižničných jednotiek.
Do knižničného fondu bolo v priebehu roka zaradených 11.946 spracovaných knižničných jednotiek, vyradených bolo 445 
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 akvizície zahraničnej literatúry 
a získavania duplicitných exemplárov boli akceptované potreby a požiadavky používateľského zázemia knižnice, najmä jednotlivých 
fakúlt Univerzity Mateja Bela, Akadémie umení, Bankového inštitútu -  zahraničnej vysokej školy, Fakulty zdravotníctva Slovenskej 
zdravotníckej univerzity, stredných škôl a vedeckovýskumných pracovísk.
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3.1.1.1 Doplňovanie knižničného fondu

Do knižničného fondu bolo získaných a spracovaných 11.946 knižničných jednotiek, z toho 8.611 kníh, 1.732 zväzkov 
viazaných periodík, 578 noriem, 354 patentov a 671 knižničných jednotiek špeciálnych typov dokumentov ako sú CD, hudobniny, 
mapy, CD-ROM a DVD.

V akvizícii sme sa zamerali najmä na literatúru odporúčanú pre študentov vysokých škôl (Stále objednávky máme na 21 
vysokých školách a univerzitách. Študijné plány, zoznamy predpísanej literatúry a webové stránky škôl patrili medzi prioritné 
informačné zdroje). Akvizičná komisia zodpovedne pristupovala k posudzovaniu akvizičných návrhov čitateľov podaných 
prostredníctvom internetu -  zrealizovaných bolo o 5,1 % viac návrhov čitateľov ako v roku 2010. Fond knižnice bol doplnený aj 
kúpou zahraničnej literatúry slovacikálneho charakteru a tiež kúpou dokumentov starých historických tlačí (napr. mapa s vedutou 
bystrického okolia slovenského polyhistora Samuela Mikovínyho z druhej polovice 18. st.).

Obr. 1: Kniha o Ladislavovi Hudecovi, 
slovenskom architektovi svetového mena

Zur Geschichte 
und Entwicklung 
der slowakischen 
Literatur im 19. und 
20. Jahrhundert

Obr. 2: Dejiny slovenskej 
literatúry z vydavateľstva Peter

Obr. 3: Mapa s vedutou Samuela M ikovínyho z polovice 18. st.
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Darom sme získali 2.322 knižničných jednotiek. K najvýznamnejším darcom patrili: Slovák Ventures Nitra, ktoré pre Britské 
centrum darovalo 74 titulov, fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na základe zmluvy o spolupráci a dohode o výmene 
dokumentov darovali knižnici 524 exemplárov odbornej literatúry, Trnavská univerzita 8 titulov a 10 CD (zborníky vydané v nízkom 
náklade). Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Bratislave darovalo 33 titulov literatúry so špeciálnym zameraním, Štátna 
vedecká knižnica vPrešove 10 titulov, Medzinárodná organizácia pre migráciu v Bratislave 8 titulov, Slovenské vydavateľské 
centrum v Báčskom Petrovci darovalo 13 kníh a 9 čísiel časopisov, Veľvyslanectvo USA 99 titulov, Metodicko-pedagogické centrum 
v Bratislave 20 titulov, SNM Múzeum kultúry Karpatských Nemcov 22 titulov. V decembri sme získali darom zo Shanghajskej 
knižnice 122 kníh pre študovňu Window of Shanghai. Knihy darovali aj súkromné osoby -  RNDr. Milan Jozefík 22 titulov do 
historického fondu, doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. z Katedry gennanistiky UMB darovala pre Nemeckú študovňu 64 
zahraničných kníh.

Tab. č. 2: Prírastok knižničného fondu
Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011
Prírastky celkom 12.804 12.740 13.393 15.071 11.946
- z toho : knihy 8.100 8.499 9.758 10.246 8.611

periodiká 1.637 2.061 1.544 2.339 1.732
normy 887 672 857 865 578
patenty 1.015 515 579 406 354
CD platne 312 193 95 164 157
mg pásky 99 2 0 3 0
hudobniny 355 415 118 493 256
mapy 45 102 280 203 87
videokazety 3 5 0 2 0
DVD 278 110 81 88 67
CD ROM 73 69 81 224 104
mikrofilmy 0 97 0 38 0

Prírastky : - kúpou 3.937 4.748 5.307 5.688 4.491
- povin. výtlačkom 4.823 5.138 5.793 6.139 5.011
- darom 3.432 2.795 2.219 2.959 2.322
- výmenou 26 47 36 226 86
- bezodpl. prevod 544 4 24 51 23
- vlastnou

publik. činnosťou
12 8 14 8 13
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H Knihy

■ Periodiká

□  Normy

□  Patenty

■  CD

□  Hudobniny

■ Mapy

□  DVD

■ CD ROM

□  Kúpa
■  Povinný výtlačok
□  Dar
□  Bezodplatný prevod
■  Výmena
□  V lastná činnosť

Obr. 4: Prírastok knižničného fondu podľa typu dokumentu Obr. 5: Prírastok knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia

H Knihy 

o  Periodiká

□  Staré tlače

□  Normy

■  Patenty

□  CD

■  Hudobniny
□  Mapy

■  DVD

■  CD-ROM

Obr. 6: Finančná hodnota prírastku podľa typu dokumentu
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Finančné prostriedky vynaložené na nákup dokumentov boli použité vo výške 59.212,52 €. Hodnota dokumentov získaných 
ako povinný výtlačok bola 56.744,29 €, darom sme získali fond v hodnote 21.934,91 € a výmenou v hodnote 1456,67 €. Celková 
hodnota prírastku za rok je 139.782,78 €.

Tab. č. 3: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa typu dokumentu
Druh dokumentu Počet knižničných jednotiek Finančná hodnota

2008 2009 2010 2011 2008 (v Sk) 2009 2010 2011
Knihy 8.499 9.758 10.246 8.611 2,389.959,33 96.796,65 99.225,33 94.610,92
Periodiká 2.061 1.544 2.339 1.732 1,119.725,70 31.389,53 58.772,90 33.424,63
Špeciálne dokumenty 993 655 1215 671 394.656,59 3.004,42 9.238,66 4.052,08
Normy 672 857 865 578 214.102,50 11.577,17 10.793,95 7578,33
Patenty 515 579 406 354 5.150,00 191,07 179,46 116,82
Spolu 12.740 13.393 15.071 11.946 4,123.594,12 142.958,84 178.210,30 139.782,78

Tab. č. 4: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia
Druh
dokumentu

Počet knižničných jednotiek Finančná hodnota
2008 2009 2010 2011 2008 (v Sk) 2009 2010 2011

Kúpa 4.748 5.307 5.688 4.491 1,907.905,60 66.420,73 67.386,47 59.212,52
Povinný
výtlačok

5.138 5.793 6.139 5.011 1,556.488,30 59.649,49 83.493,73 56.744,29

Dar 2.795 2.219 2.959 2.322 650.675,90 16.271,48 24.835,59 21.934,91
Bezodplatný
prevod

4 24 51 23 195,00 130,06 283,91 396,59

Výmena 47 36 226 86 7.799,30 406,05 2.165,50 1456,67
Vlastná
činnosť

8 14 8 13 530,00 81,03 45,10 37,80

Spolu 12.740 13.393 15.071 11.946 4,123.594,10 142.958,84 178.210,30 139.782,78
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Obnovené bolo predplatné na databázy BiblioMedica, EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek a 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 sprístupňujú databázy vydavateľov : Elsevier (17 kategórií 
na vyhľadávanie), Springer (18 kategórií), SÁGE Premiere (11 kategórií), EBSCO (8 kategórií), Emerald (25 kategórií), Wiley (5 
kategórií), IET Digital Library (3 kategórie), Engineering Village (6 kategórií). Na základe dohody o spolupráci s Úradom 
priemyselného vlastníctva je k dispozícii prístup do patentovej databázy ESPACE a tiež je čitateľom k dispozícii databáza Gale 
Military & Intelligence Database.

Pre rozšírenie moderných služieb a informačných prostriedkov boli zakúpené ďalšie 3 čítačky elektronických kníh. Jedna je 
čitateľom k dispozícii prezenčne v študovni, ostatné sú určené na požičiavanie. Všetky sú dopĺňané najmä literatúrou povinného 
čítania s cieľom poskytnúť študentom zaujímavejšie formy čítania.

3.1.1.2 Spracovanie knižničného fondu

Spracovávanie novozískaných dokumentov

Tab. č. 5: Hlavné ukazovatele v oblasti spracovania knižničného fondu
Ukazovateľ 2008 2009 2010 2011
Bibliografické spracovanie 
dokumentov

8.644 7.789 6.843 6.495

- z toho : knihy 6.429 5.682 4.586 4.759
periodiká 193 156 161 198
normy 672 838 812 573
patenty 515 577 401 354
CD platne 173 85 148 170
hudobniny 386 121 392 229
mapy 95 173 161 68
videokazety 5 0 2 0
DVD 109 80 83 55
MG pásky 2 0 0 0
CD ROM 65 77 97 89

Autoritovc záznamy 2.386 2.573 154 94
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Záznamy o exemplároch 12.740 13.428 14.760 12.077
- z toho : knihy 8.499 9.692 9.930 9.742

periodiká 2.061 1.618 2.339 1.732
normy 672 878 865 578
patenty 515 583 406 354
CD platne 193 95 164 157
hudobniny 415 120 493 256
mapy 102 280 203 87
videokazety 5 0 2 0
DVD 110 81 88 67
mg pásky 2 0 3 0
CD ROM 69 81 229 104
mikrofilmy 97 0 38 0

Spracovanie všetkých 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.

Menne bolo skatalogizovaných 6.495 dokumentov a 1.988 minimálnych záznamov bolo doplnených potrebnými údajmi, vecne 
bolo skatalogizovaných 7.276 dokumentov a spolu bolo vytvorených 12.077 záznamov o exemplároch nových dokumentov.

Po ukončení obsahovej previerky a vyradení multiplicitných a zastaraných titulov monografií boli za účelom aktuálnosti 
databázy vymazávané záznamy z databázy (1.789 bibliografických záznamov, 1.751 holdingových a 2.843 záznamov o exemplároch, 
z toho 881 záznamov o exemplároch bolo vymazaných na oddelení správy fondov).

Záujemcom z radov čitateľov boli v počte 3.361 záznamov e-mailom zasielané informácie o novinkách vo fonde.

Tab. č. 6: Štatistika zo systému Virtua -  produktivita katalogizácie
Nové Upravené Vymazané Spolu

Bibliografické záznamy 5969 36844 1789 44602
Holdingové záznamy 37952 4907 1751 44610
Záznamy o exemplároch 49169 49786 2843 101798
Záznamy autorít 94 93 0 187
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Retrospektívne spracovanie fondu

V rámci retrospektívneho spracovávania bolo vytvorených 583 bibliografických záznamov a 13.160 záznamov o exemplároch.
Na základe formou prioritného projektu získaných finančných prostriedkov od zriaďovateľa boli vytvorené možnosti na 

retrospektívne spracovanie fondu mimo pracovného času. Odborní pracovníci sa sústredili na tvorbu holdingových a exemplárových 
záznamov k už existujúcim bibliografickým záznamom, ktoré boli prekonvertované z clas03. V rámci projektu bolo vytvorených
11.900 holdingových záznamov kníh a noriem a 13.432 záznamov o exemplároch kníh a noriem a 10.500 záznamov o exemplároch 
periodík.

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011
Retrospektívne spracovanie 
- bibliografické záznamy

20.340 12.528 8.077 1.586 583

v rámci plánu činnosti 15.553 10.063 8.077 1.586 583
interný grant 4.787 2.465 - - -

Retrospektívne spracovanie 
-  holdingové záznamy

- - - 15.328 23.978

- v rámci plánu činnosti - - - 5.328 12.078
prioritný projekt - - - 10.000 11.900

Retrospektívne spracovanie 
-  záznamy o exemplároch

27.569 24.875 18.466 22.945 37.092

v rámci plánu činnosti 21.078 21.778 18.466 5.416 13.160
- interný grant 6.491 3.097 - -
- prioritný projekt - - - 17.529 23.932

Práca s periodikami

Evidencia dochádzajúcich titulov a čísiel periodík (1.224 exemplárov, z toho 189 je zahraničných) sa realizuje denne 
prostredníctvom modulu Správa seriálov systému Virtua. Menne aj vecne bolo skatalogizovaných 198 nových titulov. Za účelom 
spropagovania historických periodík uchovávaných vo fonde LHM bolo do databázy projektu KIS3G vytvorených 37 holdingových
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záznamov s lokáciou múzea. Ukončené ročníky boli kompletizované, pripravené na väzbu (1284 zväzkov, z toho 585 na OF) 
a následne prírastkované. Vytvorené boli záznamy o exemplároch. Prírastok v roku 2011 je 1.732 exemplárov.

Priebežne sa plnili 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 (27 bibliografických záznamov). Priebežne boli zlučované duplicity bibliografických 
záznamov (567). V priebehu roka sa uskutočnili školenia modulu Správa seriálov systému Virtua pre zamestnancov knižníc 
participujúcich na projekte K1S3G (2 školenia, preškolených bolo 7 pracovníčok z 5 knižníc). Konzultácie k spracovaniu a evidencii 
periodík boli poskytnuté pracovníkom Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči, Knižnice ÚĽUV v Bratislave, 
knižnice Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Záhorskej knižnice v Senici, Zemplínskej 
knižnice v Trebišove, Ústrednej knižnice SAV v Bratislave, Zemplínskej knižnice v Michalovciach, Akademickej knižnice Akadémie 
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Popradskej knižnice v Poprade

Pokračovala spolupráca na budovaní súborného katalógu periodík v databáze clas02, ktorú spravuje Univerzitná knižnica 
v Bratislave. Do databázy bolo vytvorených 79 nových bibliografických záznamov, upravených 61 existujúcich bibliografických 
záznamov, vytvorených 217 nových a aktualizovaných 1052 holdingových záznamov. Zároveň bolo aj do tejto bázy vytvorených 37 
holdingových záznamov periodík s lokáciou LHM.

Tab, č. 8: Prehľad počtu odoberaných periodík v rokoch 2008 — 2011 _________
Ukazovateľ 2008 2009 2010 2011
Periodiká celkom -  tit. 1.227 1.291 1.293 1.224
Z toho : domáce 988 987 1.024 1.035

zahraničné 239 280 269 189
Podľa spôsobu nadobudnutia: 
- kúpa 167 193 208 212
-PV 988 981 1.013 973
- dar 69 89 69 59
- výmena 2 3 2 2
- vlastná činnosť 1 1 1 1
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Ochrana knižničného fondu

Na trvalé uchovávanie bolo pripravených 1.177 zväzkov skompletizovaných ročníkov periodík za rok 2010. Na dočasné 
uchovávanie na 5 rokov bolo skompletizovaných 107 knižničných jednotiek.

Čipmi RFID boli označované všetky novozískané knihy a viazané periodiká adjustované do Študovne viazaných periodík, 
spolu v počte 8.772. Počas letných mesiacov na retrospektívnom označovaní dokumentov čipmi pracovali aj pracovníci požičovne, 
študovní a skladov. Čipmi bolo retrospektívne označených v roku 2011 23.000 kníh.

3.1.1.3 Práca v systéme Virtua

Podľa potreby boli (denne, týždenne, mesačne) generované a tlačené výstupy zo systému Virtua pre odborné oddelenia 
knižnice -  upomienky, oznamy o dostupnosti dokumentov, prírastkové zoznamy kníh, periodík a špeciálnych typov dokumentov, 
mesačné štatistiky produktivity katalogizácie podľa jednotlivých užívateľov a štatistiky výpožičiek.

Boli vytvárané a upravované kontá používateľov podľa požiadaviek vedúcich oddelení a podľa absolvovaných školení 
pracovníkov.

V spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine boli riešené problémy systému Virtua -  zobrazovanie statusu
„V prenose“ pri vracaní dokumentov v študovniach, zobrazenia hlášok v Opacu, rušenie rezervácií čitateľmi v Opacu, problémy 
s odpájaním Virtua Clienta.

V auguste sa uskutočnil upgrade systému Virtua na novú verziu 2010 3 a v decembri na verziu 2 0 1 1 1 3 .  Podľa pokynov zo 
SNK v Martine bolo zabezpečené testovanie v demo-verzii a zistené chyby a požiadavky na úpravy boli zaslané do SNK. Po prechode 
na novú verziu boli nastavené parametre a preložené texty v Infostation. Testovaný bol aj nový skin on-line katalógu, vytvorený 
pracovníkmi SNK. Po nastavení požadovaných parametrov bol skin sfunkčnený.

V októbri bola vypracovaná Smernica upravujúca pravidlá prác v knižnično-informačnom systéme Virtua 
v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

- 2 4 - Výročná správa za rok 2011



3.1.1.4 Ochrana, revízie, vyraďovanie a obsahové previerky knižničného fondu

Revízie, obsahové previerky, vyraďovanie knižničného fondu
Oddelenie správy fondov zabezpečuje od roku 2009 práce na úseku skladov, úseku revízií knižničného fondu a v knihárskej 

dielni. K jeho hlavným úlohám patrí ochrana knižničného fondu v skladoch a ochrana jednotlivých typov informačných dokumentov, 
ktoré sprístupňuje knižnica používateľom absenčne a prezenčne v študovniach knižnice.

V roku 2011 bola vykonaná revízia knižničného fondu sign. A 1 -  A 59 999 s celkovým počtom 67 455 odrevidovaných 
knižničných jednotiek, knižničného fondu sign. C 40000 -  C 49 999 s počtom 15 072 odrevidovaných knižničných jednotiek 
a mimoriadne revízie fondov odborných študovní -  Centra ruských štúdií s 1900 knižničnými jednotkami a InfoUSA 
s odrevidovanými 1 354 knižničnými jednotkami. Celkom bolo v roku 2011 odrevidovaných 85 781 knižničných jednotiek.

Ako podklad k revízii bol použitý revízny katalóg a prírastkový zoznam, revízia bola vykonaná fyzicky, t. j. každá kn. j. bola 
porovnaná s revíznym katalógom, so záznamom o lm. j. v súbornom katalógu a označená dátumom revízie.

Tab. č. 9: Štatistika výkonov v oblasti revízií a vyraďovania knižničného fondu
Ukazovateľ 2008 2009 2010 2011
Zrevidovaný knižničný fond 26.757 kn.j. 80.534 kn.j. 6.848 kn.j. 85.781 kn.j.
Vyradené dokumenty 7.137 kn.j. 343 kn.j. 23.657 kn.j. 445 kn.j.
z toho knihy: 0 0 0 397 kn.j.

periodiká 0 0 0 342 titl.
špeciálne
dokumenty

0 3 0 48 ( MG, CD )

V druhej polovici roku 2011 bola vykonaná Komisiou pre obsahovú previerku knižničného fondu obsahová previerka 
signatúry A 1 -  A 19996 a z knižničného fondu bolo vyradených 397 knižničných jednotiek z dôvodu poškodenia, zastaranosti 
a duplicity v celkovej hodnote 1025,35 €. Vyradené kn. j. budú v zmysle smernice o evidencii, revízii a vyraďovaní knižničného 
fondu ponúknuté knižniciam na Slovensku, ich zoznam bude zverejnený na portáli Infolib. Vyradené boli aj odborné neviazané 
periodiká a neviazané periodiká uchovávané na 5 rokov v počte 342 titl., špeciálne dokumenty v počte 10 CD a 38 MG.
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Úsek knižničných skladov
Z dôvodu ochrany knižničného fondu bola realizovaná obnova náterov skladov, úprava skladov na prízemí a prvom poschodí. 

Pracovníci daného úseku uskutočnili presun približne 10 000 kn. j. Pripravovali dokumenty na retrospektívne spracovanie, označovali 
kn. j. čiarovými kódmi, RFID-mi, preraďovali kn. j. podľa potreby z odborných študovní do skladu, kódovali odborné periodiká atď. 
Vďaka sprísneným opatreniam v oblasti osobnej zodpovednosti pracovníkov skladu za uloženie knižničného fondu v sklade, sa 
podarilo znížiť počet nevybavených žiadaniek čitateľov na minimum (z 1.349 v roku 2008 na 100 v roku 2011). 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 2.441. V roku 2011 sme opätovne 
zaznamenali nárast počtu čitateľmi objednaných, ale nevyzdvihnutých kníh. Ich počet predstavuje 2.624 len. j.

Knihárske práce
Knihárske práce sa realizovali na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a pracovníkov skladov, ktorí v priebehu roka 

pravidelne pripravovali poškodené dokumenty a viazané periodiká z fondu knižnice na opravu väzby. Opravu dokumentov vo veľkej 
miere urýchlilo používanie prístroja na živicovú tepelnú väzbu.

Ochrana fondu starých a vzácnych tlačí
V roku 2011 neboli z finančných dôvodov reštaurované žiadne staré a vzácne tlače. V knižničnej knihárskej dielni bola 

realizovaná preväzba 30 tlačí z prelomu 19. a 20. storočia. Fond starých a vzácnych tlačí bol uchovávaný v súlade s internou 
smernicou, skladové podmienky v depozite boli pravidelne monitorované.

Tab. č. 10: Štatistika výkonov v oblasti knihárskych prác v rokoch 2007 -  2011
Mäkká a špirálová 
väzba

Tvrdá
väzba

Spolu Iné
(rezanie,strihanie)

2011 441 362 803 95.118
2010 189 225 414 243.897
2009 1.415 206 1.621 183.422
2008 355 0 355 229.181
2007 1.695 0 1.695 79.124
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3,1.2. Knižničné služby

V roku 2011 zabezpečovali knižnično-informačné avýpožičné služby tri oddelenia: oddelenie služieb, oddelenie jazykových 
študovní a oddelenie bibliografie.

Oddelenie služieb zabezpečovalo prevádzku pultu prvého kontaktu, registráciu používateľov, službu v čitateľských katalógoch 
spolu so službou Spýtajte sa knižnice, absenčné vypožičiavanie dokumentov, prevádzku 7 študovní a reprografického strediska.

Výsledky, ktoré boli v roku 2011 dosiahnuté, sú v porovnaní s rokom 2010 nižšie. Počet registrovaných používateľov klesol 
o 547 v porovnaní s rokom predchádzajúcim. Poklesol najmä počet používateľov, ktorí si členstvo obnovili. Tých bolo o 382 menej 
ako v roku 2010. Nových používateľov sme zaevidovali 2.757, čo je o 162 menej ako v roku 2010. Takýto vývoj pokračoval aj 
napriek propagácii knižnice rôznymi formami (exkurzie pre študentov, pozývanie na podujatia knižnice a pod.). Celkove mala 
knižnica 11.690 používateľov s platným preukazom (v roku 2010 to bolo 12.081, pokles predstavuje 391 používateľov).

Príčinou poklesu počtu registrovaných čitateľov je do určitej miery aj možnosť jednorazového vstupu používateľov do 
študovní (za poplatok 1 euro), čo čitatelia v snahe ušetriť finančné prostriedky vo veľkej miere využívajú. Počet používateľov, ktorí 
v roku 2011 využili služby knižnice za jednorazový poplatok bol približne 800, čo je viac ako predstavuje úbytok počtu 
registrovaných používateľov. Webovú stránku knižnice v roku 2011 navštívilo 330.806 návštevníkov, čo je v porovnaní s rokom 
2010 nárast o viac ako 10%.

Tab. č. 11: Používatelia a návštevníci knižnice -  prehľad za roky 2009 -  2011
Ukazovateľ 2009 2010 2011
Registrovaní používatelia 
(s platným čitateľ, preukazom)

12.150 12.081 11.690

Používatelia zaregistrovaní 
v roku 2011

7.941 7.748 7.201

- z toho do 15 rokov 4 3 1
Návštevníci knižnice spolu 110.106 102.536 95.497
- z toho: návštevníci požičovne 58.483 55.268 50.928
návštevníci študovní 38.553 36.601 35.448
- z toho odd. služieb 25.801 23.308 22.928
- z toho odd. jazyk, študovní 7.185 8.247 8.086
- z toho odd. bibliografie 5.567 5.046 4.434
Návštevníci katalógov 13.070 10.667 9.121
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Tab. č. 12: Výpožičky -  prehľad za roky 2009 -  2011
Ukazovateľ 2009 2010 2011
Výpožičky spolu 317.089 306.497 304.093
- z toho absenčné 144.529 160.351 148.332

- Odd. služieb - 152.834 137.017
- Odd. jazyk, študovní - 7.517 11.315

- z toho prezenčné 170.643 143.773 155.761
- Odd. služieb - 121.798 133.294
- Odd. jazyk, študovní - 19.673 19.502
- Odd. bibliografie 3.453 2.289 2.965

- z toho MVS -  iným knižniciam 1.315 1.700 1.526
- z toho MVS -  z iných knižníc 479 500 335
- z toho MMVS iným knižniciam 1 0 0
- z toho MMVS z iných knižníc 86 153 97
- z toho cirkulačná výpožičná 
služba

36 20 0

3.1.2.1. Absenčné služby

Požičovňa, pult prvého kontaktu, čitateľské katalógy

Noví používatelia sa registrovali hneď pri vstupe do knižnice pri pulte prvého kontaktu. Knižnica akceptuje študentské čipové 
karty ISIC aj karty ITIC. Ostatným používateľom vystavuje knižničné čipové karty. V roku 2011 prešli niektoré vysoké školy na 
vydávanie čipových kariet typu DESFire. Z tohto dôvodu musela knižnica pristúpiť k inovácii svojich zariadení a softvéru, aby mohla 
nové karty akceptovať. Preregistráciu používateľov sme realizovali v požičovni kníh pri všetkých obslužných pultoch. Pri pulte 
prvého kontaktu boli používateľom poskytované informácie o knižnici a o jej službách (približne 3.800 informácií, z toho 1.300 
telefonických). Pracovníčka na tomto pracovisku plnila aj ďalšie úlohy súvisiace s prevádzkou knižnice.
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V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov podpisovali používatelia prehlásenie o poskytnutí svojich osobných údajov 
knižnici. Podľa ustanovenia rovnakého zákona bolo z databázy vymazaných 2.808 neplatných záznamov o používateľoch. Prihlášky 
týchto používateľov boli skartované.

Noví používatelia využívali možnosť vyhľadania a objednania kníh v priestoroch čitateľských katalógov. V roku 2011 
navštívilo čitateľské katalógy 9.121 používateľov, čo je o 1.546 menej ako v roku 2010. Táto skutočnosť vyplynula najmä z väčšieho 
záujmu čitateľov o on-line objednávanie a rezervovanie kníh z domu ako aj on-line predlžovanie výpožičnej lehoty. Pre používateľov 
sme na základe ich telefonických ae-mailových požiadaviek vyhľadali a pripravili na požičanie 341 dokumentov a na expresné 
požičanie sme objednali 1.914 dokumentov. 58 používateľov sa na knižnicu obrátilo prostredníctvom služby „Spýtajte sa knižnice“.

Elektronické objednávanie a rezervovanie dokumentov ako aj on-line predlžovanie výpožičnej lehoty používatelia 
permanentne využívali a oceňovali. Personálu výpožičných služieb aj používateľom však prekážali občasné výpadky systému Virtua, 
resp. dvojnásobný upgrade systému v priebehu jedného roka, čo prinieslo so sebou aj niektoré chyby a nedostatky. Napriek tomu 
výrazne stúpol počet rezervácií na knihy a teda aj počet odoslaných elektronických oznamov, ktorých bolo 4.158 (o 1.772 viac ako 
v roku 2010).

Používateľom boli odosielané upozornenia o prekročení výpožičnej lehoty, na ktoré väčšinou reagovali e-mailovými alebo 
telefonickými požiadavkami o predĺženie výpožičnej lehoty. Podstatná časť z 1.294 prijatých a 1.316 odoslaných mailových správ sa 
týkala práve tejto problematiky. Žiaľ, aj v tejto oblasti sa vyskytli nedostatky po upgrade systému v letných mesiacoch, čo 
samozrejme ovplyvnilo v negatívnom smere spokojnosť používateľov s výpožičnými službami. Používateľom, ktorí nereagovali na 
elektronické upozornenie o prekročení výpožičnej lehoty, bolo odoslaných 197 riaditeľských upomienok a 23 predžalobných 
upomienok. 174 riaditeľských upomienok bolo vybavených kompletne. Zvyšné sa riešia ako predžalobné upomienky, alebo od 
používateľov vymáhame ešte poplatky za upomínanie a omeškanie. Z 23 odoslaných predžalobných upomienok bolo v roku 2011 
kompletne vybavených 12. Ostatní používatelia buď nereagovali na upomínanie, ani na ďalšie odoslané výzvy. Niektorí knihy vrátili, 
ale poplatky neuhradili.

V marci 2011 sme čitateľom poskytli novú službu -  v univerzálnej študovni bola prezenčne sprístupnená čítačka 
elektronických dokumentov (e-čítačka). Uskutočnili sa 4 výpožičky. Po zistení záujmu o túto službu bola v apríli 2011 čitateľom 
ponúknutá možnosť absenčného vypožičania dvoch e-čítačiek. Do konca roku bolo realizovaných 5 výpožičiek. Jedna z čítačiek bola 
používateľom poškodená a zaplatená.

K rýchlejšiemu vybavovaniu používateľov prispelo rutinné používanie registračných pokladní na pracoviskách služieb. 
Používatelia kladne hodnotili a intenzívne využívali bibliobox. V roku 2011 vrátili prostredníctvom neho 14.509 kníh (o 6.510 viac
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ako v roku 2010). Niektorí používatelia vracali do biblioboxu aj knihy upomínané riaditeľskými alebo advokátskymi upomienkami. 
V takých prípadoch im boli odosielané výzvy na uhradenie poplatkov za upomínanie a omeškanie. Prevažná časť používateľov tieto 
poplatky uhradila. V roku 2011 používatelia nahradili 36 stratených kníh (o 5 menej ako v roku 2010).

Opravu kníh sme zabezpečovali v knižničnej knihárskej dielni. Opravených bolo 255 kníh (z knižničného skladu aj 
z univerzálnej študovne), čo je o 735 kn. j. menej ako v roku 2010, keď bolo vďaka finančným prostriedkom z prioritného projektu 
MK SR opravených až 990 kníh.

Obr. 7: Čítačka e-book - nová služba

Novinka v Štátnej vedeckej knižnici
Chceme byť moderní, chceme ísť s dobou

Ponúkame alternatívu k tlačeným knihám

Pre čitateľov

Využite pjiÍGŽjtíKsi a oboznámte sa 
s čítačkou elektronických kníh

Čítačka elektronických kníh Evolve Celí
- na absenčné požičanie domov
- k dispozícii u konzultanta v katalógoch na 
prízemí ŠVK

Čítačka Sony PRS 600
- na výpožičku v Univerzálnej
študovni na 2. poschodí ŠVK

Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná MVS

Oddelenie služieb realizovalo v roku 2011 medziknižničnú výpožičnú službu a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú 
službu. Vybavili sme 335 z 360 požiadaviek používateľov našej knižnice na dokumenty z iných knižníc na Slovensku, čo je o 165
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menej ako v roku 2010. Vybavili sme 1.526 z 1.604 požiadaviek iných knižníc na dokumenty z fondu našej knižnice (o 174 menej 
ako v roku 2010). Pre našich používateľov sme v rámci MMVS zapožičali 97 dokumentov ( o 56 menej ako v roku 2010).

3 .1 .2.2. Prezenčné služby

Prezenčné služby poskytovalo oddelenie služieb v siedmich študovniach, oddelenie jazykových študovní v piatich a oddelenie 
bibliografie v troch špecializovaných študovniach.

V študovniach Oddelenia služieb bol zaznamenaný mierny pokles návštevnosti (o 380 menej ako v roku 2010) a zároveň nárast 
počtu prezenčných výpožičiek (o 11.496 viac ako v roku 2010).

Študovňa odborných periodík
Okrem bežnej činnosti zabezpečovala kompletizáciu a prípravu periodík na väzbu a monitoring tlače.

Študovňa hudobnín a audiovizuálnych dokumentov
Realizovala štyri výstavky dokumentov z fondu študovne: Zašlá sláva rockovej scény (máj -  jún 2011), Ján Cikker -  100. výročie 
(september), Jazzové návraty (október -  november), John Lennon and The Beatles (december).

Univerzálna študovňa
Na základe obsahovej previerky uskutočnenej v letných mesiacoch pracovníčkami študovne bolo z fondu preradených do skladov 390 
kníh a fond študovne bol doplnený o 96 kníh s aktuálnou tematikou. Nové knihy vo fonde študovne boli pravidelne prezentované 
používateľom formou malých aktuálnych výstaviek.

Študovňa viazaných periodíkf Študovňa digitálnych dokumentov a Študovňa technických a legislatívnych dokumentov
V Študovni viazaných periodík tiež prebehla aktualizácia fondu. Do skladu bolo presunutých 240 exemplárov zo študovne a fond 
študovne bol doplnený o 157 exemplárov viazaných periodík. Pracovník študovne sa podieľal aj na úprave záznamov v databáze. 
Návštevníci študovne vo veľkej miere využívali čítacie zariadenie na mikrofilmy a mikrofiše a skener. Zhotovených bolo 2.292 
skenov.
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Tab. č. 13: Návštevníci a výpožičky v študovniach

Študovňa
Návštevníci Výpožičky

2010 2011 2010 2011

Univerzálna študovňa 10.661 10.476 49.197 54.261
Študovňa odborných periodík 6.442 6.807 41.363 46.600
Čítacie a intemetové pracovisko pre 
nevidiacich 14 18 25 16
Multimediálna študovňa 342 407 64 792
Študovňa viazaných periodík 4.542 3.806 26.127 26.665
Študovňa špec. tech. a legisl.dok. 232 351 1.028 1.167
Študovňa hudobnín a AV dok. 1.075 1.063 4.007 3.793
Nemecká študovňa 4.008 4.232 15.674 13.855
Centrum ruských štúdií 196 142 892 468
InfoUSA 1.384 1.018 3.958 1.448
Britské centrum 2.463 2.406 6.008 9.369
Window of Shanghai 196 288 658 1.076
Bibliograficko-informačné 
a databázové centrum

4.803 4.099 1.618 1.929

Študovňa starých a vzácnych 
dokumentov

217 312 624 986

Študovňa knihovníckej literatúry 26 23 47 50
SPOLU 36.601 35.448 151.290 162.475

- 3 2 - Výročná správa za rok 2011



Služby Oddelenia jazykových študovní poskytovalo 5 jazykových študovní, ktoré predstavovali informačné zázemie pre 
štúdium cudzích jazykov, reálií o jednotlivých krajinách a zabezpečovali početné výchovné a populámo-vzdelávacie podujatia a tiež 
kultúrne aktivity v spolupráci so strednými a vysokými školami.

Nemecká študovňa
Pravidelnými podujatiami v Nemeckej študovni boli podujatia pre študentov stredných a vysokých škôl, ako aj pre záujemcov 

z radov verejnosti, prezentujúce nemeckú filmovú produkciu. Podujatie Beisammensein am Video (Spolu pri videu) zahrnulo hrané 
a dokumentárne filmy nemeckej proveniencie v pôvodnom znení. V roku 2011 sa počas 13 filmových stretnutí premietlo 11 
nemeckých filmov. Medzi pravidelné činnosti patrili tiež interaktívne hodiny, na ktorých sa v spolupráci s vyučujúcim nemeckého 
jazyka využíval informačný fond študovne na témy: Človek, Zdravie, Návšteva lekára, Deutsche Nobelpreisträger, Ortszeit local time, 
Das Niebelungenlied. V spolupráci s Goethe-inštitútom, Katedrou germanistiky UMB v Banskej Bystrici a Katedrou germanistiky 
Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutočnili workshopy: Wir spielen Deutsch (Nemčina hrou), Kreatives Schreiben (Kreatívne 
písanie, Zaubern mit Worter (Čarovanie so slovami) a kreatívna hodina s doc. PhDr. Ivicou Lenčovou, PhD. pre žiakov základných 
a stredných škôl. Verejnosti boli predstavené detektívne romány od nemecky píšucich autorov na výstave pripravenej v spolupráci 
s Goethe-inštitútom v Bratislave Prípad pre literatúru -  aktuálne detektívky z Nemecka a Rakúska a výstavka Heinrich von Kleist vo 
fonde ŠVK, venovaná nemeckému dramatikovi, básnikovi a publicistovi. V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom sa uskutočnila 
beseda s rakúskou spisovateľkou a pedagogičkou Inge Pfeiffer: Die Hintertiir. Medzi zaujímavé akcie patrili autorské čítania 
v nemeckom jazyku Martin Leidenfrost a Petra Hartlieb, Claus Ulrich Bielefeld, celosvetové čítanie z diela Heinricha von Kleista, 
pódiová diskusia Prečo sa učiť cudzie jazyky a dvojdňový seminár pre učiteľov Ako sa uchádzať o zamestnanie v Nemecku. V rámci 
propagácie nemeckej kultúry a života Nemcov v ich každodennej realite bolo pripravené pre žiakov ZS a SS podujatie Veľkonočné 
zvyky v nemecky hovoriacich krajinách prostredníctvom DVD a ukážok z literatúry. V rámci propagácie študovne sa uskutočnilo 35 
exkurzií, ktorých sa zúčastnilo 945 návštevníkov. Konzultantka študovne sa podieľala na zabezpečení účasti zahraničného 
prednášajúceho Marcusa Rahma z Nemecka na odbornom seminári Virtuálna knižnica -  knižnica tretieho tisícročia, ako aj na 
zabezpečení odborného prekladu jeho príspevku z nemeckého jazyka do slovenčiny, spolupracovala s rôznymi typmi škôl pri akvizícii 
nových dokumentov a spracovávala bibliografické záznamy nových dokumentov a holdingových záznamov, zabezpečovala preklady 
z a do nemeckého jazyka.
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Centrum ruských štúdií
Aktivity centra sa sústreďovali na konzultačné a výpožičné služby, počas júna sa konzultantka podieľala aj na označovaní kníh 

čipmi RFID (v počte 2800 kn. j.) a čiarovými kódmi. V snahe získať finančné prostriedky na dobudovanie knižničného fondu 
a vybavenia študovne modernou technikou boli zaslané dva projekty na fond Russkij mir a v spolupráci s Úradom práce a sociálnych 
vecí bol podaný projekt Podpora spoločného slovensko-ruského trhu práce (Propagácia spoločenských sociálnych služieb a podpora 
práce v Ruskej federácii) tiež na fond Russkij mir. Centrum sa spolupodieľalo na organizácii podujatia na tému Ruskom a Čínou za 
zatmením Slnka. V spolupráci s Katedrou európskych kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied UMB sa uskutočnila interaktívna 
hodina Vybrané kapitoly z ruského umenia a kultúry pre študentov 1. ročníka, na ktorej sa zúčastnilo 30 študentov. Pre nízku 
návštevnosť Centra ruských štúdií boli od septembra služby študovne zabezpečované v špeciálnom režime konzultantkou Nemeckej 
študovne.

InfoUSA
Počas roka 2011 zorganizovala jazyková študovňa InfoUSA pre čitateľov a návštevníkov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej 

Bystrici niekoľko podujatí, ktoré boli pripravované v spolupráci s veľvyslanectvom USA v Bratislave, s Euroatlantickým centrom pri 
UMB a s Fulbrightovou nadáciou. V rámci Speaker s programu Veľvyslanectva USA na Slovensku sa vo februári uskutočnila diskusia 
s Chaseom Beamerom, tlačovým atašé Veľvyslanectva USA na Slovensku a stretnutie so študentmi Športového gymnázia v Banskej 
Bystrici, na ktorom boli prezentované možnosti získania športových štipendií na univerzitách v Spojených štátoch amerických. Pre 
študentov Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici pripravilo InfoUSA v marci diskusnú hodinu s americkou lektorkou Jennifer, 
účastníčkou Fulbrightovho programu. Témou diskusie bolo American Pop Culture: Music and Teenagers.

V spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku bola 15. marca v priestoroch átria sprístupnená výstava 100. výročie 
narodenia Ronalda Reagana. V rámci Dňa jazykov na Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici pripravilo 
InfoUSA pre žiakov 5. a 7. ročníka interaktívnu hodinu anglického jazyka s tematickým zameraním na americké rozprávky pod 
názvom From Fairy Tale To Fairy Tal (Z rozprávky do rozprávky). Výsledkom spolupráce InfoUSA, Veľvyslanectva USA na 
Slovensku a Ekonomickej fakulty UMB bola prednáška Williama R. Taliaferra, vedúceho Politicko-ekonomického oddelenia 
Veľvyslanectva USA na Slovensku. Témou prednášky v rámci Speakers programu bolo Communicating Between Cultures: 
A Diplomat9s Personál Perspective a bola určená pre študentov manažmentu a cestovného ruchu v spolupráci s Katedrou odbornej 
jazykovej komunikácie Ekonomickej fakulty UMB.
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V apríli vzbudila najväčší záujem používateľov a širokej verejnosti beseda s Timmym O ’Neillom, americkým skalolezcom, 
povrazolezcom a extrémnym alpinistom, ktorý knižnicu navštívil v rámci festivalu Hory a mesto a s podporou Veľvyslanectva USA 
na Slovensku.

18. apríla sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti osláv 50. výročia založenia Peace Corps (Mierové zbory) na 
Slovensku a osláv dobrovoľníctva, na ktorej sa zúčastnil aj veľvyslanec USA na Slovensku J. E. Theodore Sedgwick s manželkou -  
pani Kate Sedgwickovou. Pre záujemcov z radov vysokoškolských študentov, výskumných pracovníkov a vysokoškolských 
pedagógov pripravilo InfoUSA konzultačný seminár pod názvom Štipendiá do celého sveta prostredníctvom Národného štipendijného 
programu. Seminár sa konal 19. apríla pod vedením Bc. Jorgy Hanesovej, koordinátorky akademických programov z agentúry SAIA.

S americkými veľkonočnými tradíciami a zvykmi sa prišli v rámci interaktívnej hodiny 20. apríla oboznámiť žiaci 5. ročníka 
ZS na Triede SNP 20 v Banskej Bystrici. 27. apríla navštívila InfoUSA americká lektorka Jennifer Johnsonová spolu so svojimi 
študentmi. Pri tejto príležitosti si pre nich pripravila prednášku v rámci svojich konverzačných hodín Advanced Conversation Class 
with Miss J. J.

Nosným podujatím v mesiaci máj bol koncert kapely Amerického vojenského letectva v Európe a jeho príprava. Koncert sa 
uskutočnil 7. mája v Športovej hale Dukla v Banskej Bystrici. Organizačne sa ňom podieľala aj študovňa InfoUSA spolu 
s Veľvyslanectvom USA na Slovensku a PKO v Banskej Bystrici.

Dňa 11. mája navštívila Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici pani Róberta Stevensová, prezidentka Americkej asociácie 
knižníc (ALA) a pani Cynthia Borysová, regionálna riaditeľka úradu IRO pre Strednú a Východnú Európu z Veľvyslanectva USA 
v Rakúsku.

Študenti Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici absolvovali v študovni hodinu anglického jazyka, v rámci ktorej si pozreli 
aj filmové spracovanie slávneho amerického muzikálu West Side Story. Hodina bola venovaná prezentácii amerických muzikálov. 
Študenti stredných škôl mali možnosť oboznámiť sa s hovorenou americkou angličtinou a pozrieť si ukážky z populárneho sitcomu 
F.R.I.E.N.D.S. (Priatelia) v rámci interaktívnej hodiny anglického jazyka zameranej na hovorenú a slangovú angličtinu. Letné mesiace 
júl a august boli poznačené zníženou návštevnosťou jazykovej študovne, čo umožnilo zrealizovať jej renováciu. V dňoch 16. -  17. 
augusta 2011 sa na Veľvyslanectve USA v Bratislave konalo stretnutie konzultantov centier za účelom školenia k spusteniu novej 
webovej stránky pre centrá InfoUSA na Slovensku, pozornosť účastníkov sa zamerala aj na akvizíciu a nákup potrebnej techniky. Dňa 
25. augusta 2011 bolo v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici podpísané obnovené Memorandum o porozumení 
medzi Kultúrnym a tlačovým oddelením Veľvyslanectva USA na Slovensku a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici na dobu
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troch rokov. Pri príležitosti návštevy získala knižnica od zástupcov veľvyslanectva knižný dar a výpočtovú techniku (2 notebooky, 1 
PC zostavu, 1 externý HDD).

V septembri si študenti 3. ročníka Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici spolu s vyučujúcim Mgr. Matejom Žilákom 
pozreli filmové spracovanie muzikálu Hair a diskutovali o živote hippies, ich kultúre, hodnotách, užívaní drog a vplyve 60. rokov na 
dnešnú kultúru.

12. októbra 2011 jazykové centrum navštívila PhDr. Paula Holotňáková, riaditeľka Amerického referenčného centra pri 
Veľvyslanectve USA na Slovensku. Cieľom návštevy bolo odovzdanie knižného daru pre študovňu. Dňa 13. októbra 2011 sa 
v priestoroch InfoUSA uskutočnil informačný seminár s konzultáciami pre študentov posledného ročníka bakalárskeho štúdia, oboch 
ročníkov magisterského a doktorandského štúdia, výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov pod názvom Štipendiá do 
celého sveta (prostredníctvom Národného štipendijného programu). Seminár sa uskutočnil v spolupráci s banskobystrickou pobočkou 
agentúry SAIA, n.o.

V septembri, októbri a novembri bola prevádzka študovne obmedzená z dôvodu účasti konzultantky na prvej a druhej časti 
rekvalifikačného kurzu Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť’, ktorý organizovala Slovenská národná 
knižnica v Martine a účasti na medzinárodnom programe Insights on America: An OverView o f U.S. Politics, Society, Culture and 
History, ktorý prebiehal v Spojených štátoch amerických od 29. októbra do 20. novembra 2011. To bolo príčinou nižšej návštevnosti 
a výpožičiek. V uvedenom období knižnično-informačné a výpožičné služby zabezpečovalo Britské centrum. 9. decembra usporiadala 
jazyková študovňa interaktívnu hodinu anglického jazyka s tematikou Vianoc a vianočných zvykov v USA pre študentov 3. ročníka 
Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici.

Britské centrum
V priebehu roka sa uskutočnili interaktívne hodiny na témy: Životné prostredie, Londýn, Britské reálie, Vzdelávací systém 

Veľkej Británie, na ktorých sa zúčastnilo 250 študentov z 13 škôl, diskusný klub s Johnom Skeltonom o filme Mincemeat operation
a beseda Remmemerance Day, premietanie filmu Harry Potter, dve prezentácie distribútora anglických kníh Slovák Ventures,. 
Podujatí sa zúčastnilo spolu 196 návštevníkov, 24 exkurzií do Britského centra absolvovalo 716 návštevníkov zo 17 škôl (ZŠ, SŠ, 
VŠ). Činnosť študovne bola podporená nákupom literatúry a čerpaním grantu British Council v sume 1700 eur. Konzultantka sa 
podieľala na sprevádzaní zahraničných turistov a študentov v knižnici i Literárnom a hudobnom múzeu v anglickom jazyku.

Pri príležitosti osláv 5. výročia Britského centra sa uskutočnilo 4. októbra 2011 slávnostné stretnutie, ktorého sa zúčastnila 
veľvyslankyňa Jej Veličenstva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného írska na Slovensku Susannah Montgomery
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a riaditeľka British Council na Slovensku Alena Rebrová. Súčasťou osláv bolo stretnutie s Alisiou Domanovou s názvom Cudzinec na 
Slovensku a výstava fotografií autora Ivana Janka s názvom Kráľovská svadba, ktorá prezentovala momenty zo svadby princa 
Williama a Kate Middleton. V rámci dňa otvorených dverí (5. októbra) sa uskutočnil interaktívny seminár Kto si myslíme, že sme? 
Porovnanie stereotypov Británie a Slovenska pre učiteľov a študentov anglického jazyka a workshop určený pre učiteľov základných 
a stredných škôl Zdroje na vyučovanie angličtiny. Počas osláv využili návštevníci príležitosť oboznámiť sa s novými knihami 
z distribúcie Slovák Ventures

Window of Shanghai
Činnosti centra sa sústreďovali na kultúrne aktivity pre používateľskú verejnosť venované čínskej kultúre, životnému štýlu, 

medzinárodnému postaveniu a súčasnému rozvoju Číny, cestovaniu, filozofii a podobne. Odštartoval cyklus podujatí Poklady Cíny 
k 1. výročiu centra, v ktorých sa postupne prezentovali zaujímavosti o Číne z oblasti filozofie, čínskej medicíny, písma, feng shui. 
Bola nadviazaná spolupráca s jazykovou školou Albion, ktorá ako jediná v Banskej Bystrici vyučuje čínsky jazyk s cieľom sprístupniť 
fond pre používateľov, ktorí sa venujú štúdiu čínskeho jazyka. Priebežne boli poskytované informačné podklady pre Šanghajskú 
knižnicu na uverejnenie profilu centra na www stránke projektu Window of Shanghai. V roku 2011 bolo zorganizovaných 12 podujatí 
(v tom 7 prednášok a besied, 3 výstavy kníh z fondu Window of Shanghai, 2 výstavy) ako napr. Čajové popoludnie -  rozprávanie 
s RNDr. Alenou Ondejčíkovou a RNDr. Vladimírom Ondejčíkom o čaji spojené s ukážou čínskeho čajového obradu, ochutnávka čaju, 
prezentácia fotografií z Číny a čajových plantáží, rozprávanie o Číne, Sviatok jari -  výstava kníh k čínskemu Novému roku, výstava 
Nové knihy vo fonde Window o f Shanghai z oblasti medzinárodných vzťahov a životného štýlu, Čína a Kórea -  beseda zameraná na 
porovnanie spôsobu života apolitickej situácie z pohľadu Mgr. Lucie Husenicovej, PhD. z Katedry bezpečnostných štúdií Fakulty 
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prednáška Taoizmus ako fúozofický smer 
a náboženská tradícia pre študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, pedagógov 
a študentov Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského, z cyklu Poklady Číny prednáška Sila čchi a vnútorných bojových umení, výstava 
kníh zameraná na čínsky jazyk, písmo, kaligrafiu, slovníky, prednáška Mgr. Henriety Hatalovej, PhD. z Oddelenia orientalistiky 
SAV v Bratislave zameraná na podobnosti a rozdiely dvoch kultúr Čínske a slovenské príslovia a porekadlá -  podobnosť a rozdiely 
dvoch vzdialených kultúr, Strategické myslenie súčasnej Číny -  prednáška Mgr. Lucie Husenicovej, PhD. z Katedry bezpečnostných 
štúdií, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. 22. 2. 2011 sa uskutočnila návšteva čínskej delegácie zložená zo 
zástupcov Šanghajskej ľudovej asociácie pre priateľstvo so zahraničím, Šanghajskej knižnice (Shanghai Library) a čínskych 
podnikateľov, ktorá bola základom pre prípravu Memoranda o výmene a spolupráci medzi Šanghajskou knižnicou a Štátnou
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vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici na obdobie do roku 2013. Memorandum bolo podpísané v máji 2011. Tento dokument si 
kladie za cieľ podporovať vzájomné porozumenie a spoluprácu medzi Šanghajskou knižnicou a Štátnou vedeckou knižnicou 
v Banskej Bystrici. Šanghajská knižnica každoročne doplní fond v študovni Window of Shanghai o 100 nových titulov. Štátna 
vedecká knižnica bude 4x do roka posielať časopis Slovensko. Memorandum sa týka výmeny časopisov, regionálnych publikácií 
podľa vzájomnej dohody a dokumentov týkajúcich sa Ladislava E. Hudeca, architekta narodeného v Banskej Bystrici, ktorý svojimi 
architektonickými dielami ovplyvnil Šanghaj. Obe strany sa dohodli na vyslaní jedného svojho pracovníka na jednomesačný študijný 
alebo výskumný pobyt striedavo ročne po dobu trvania Memoranda a na účasti 2 pracovníkov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej 
Bystrici na 6. ročníku konferencie SILF, ktorá sa bude konať v Šanghaji v roku 2012. 2 pracovníci Šanghajskej knižnice sa zúčastnia 
na vedeckej konferencii Tlače 16. storočia -  výskum, spracovanie, digitalizácia, ktorú organizuje Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici 6 .-8 .  novembra 2012.

V septembri a októbri bola prevádzka študovne obmedzená z dôvodu účasti konzultantky na rekvalifikačnom kurze 
Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť’, ktorý organizovala Slovenská národná knižnica v Martine. To 
bolo dôvodom nižšej návštevnosti a zníženého počtu výpožičiek.
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Reprografické služby pre používateľov knižnice poskytovalo reprografické pracovisko a jednotlivé študovne, v ktorých sú 
umiestnené kopírovacie zariadenia.

3.1.2.3. Reprografické služby

Tab. č. 14: Štatistika výkonov v oblasti reprografických služieb
Ukazovateľ 2008 2009 2010 2011
Ciemo-biele fotokópie -  spolu

118.899 129.499 111.240 103.592
- pre používateľov (kopírovacie 

stredisko) 35.673 47.354 52.082 46.981
pre používateľov (študovne) 64.453 61.254 59.158 46.855

- pre potreby knižnice 18.773 14.855 16.922 9.756

Farebné fotokópie -  spolu 22.466 3.897 3.747 2.324

pre potreby používateľov 226 324 277 227

- pre potreby knižnice 22.240 3.573 3.470 2.097

Skenovanie (študovňa viazaných periodík) - - 1.782 2.292
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3.1.2.4. Bibliografická činnosť a rešeršné služby

3.1.2.4.1. Celoštátne a nadregionálne úlohy

Participácia na budovaní registrujúcej SNB -  séria články na základe dohody so Slovenskou národnou knižnicou v Martine
V zmysle platnej dohody bolo do celoslovenskej databázy spracovaných 235 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 20 l l  plnilo 
úlohy v zmysle uznesení Koordinačnej rady SNK pre bibliografickú činnosť v SR, ktorá na svojich zasadnutiach vytyčovala úlohy 
jednotlivých pracovísk na ďalšie obdobie.

3.1.2.4.2. Regionálne úlohy

V rámci plnenia regionálnych úloh bolo do databázy „Pamäť mesta Banská Bystrica“, obsahujúcej viac ako 15.000 
bibliografických záznamov, uložených 215 záznamov.

Databáza 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 a preto sme v roku 2010, na základe požiadaviek čitateľov o sprístupnenie tohto 
významného informačného zdroja prostredníctvom internetu, 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. Webová aplikácia Pamäť mesta Banská Bystrica sa po prezentácii odbornej 
verejnosti v roku 2010 stala vyhľadávaným zdrojom biobibliografických údajov o osobnostiach s väzbou na banskobystrický región 
ako aj sprostredkovateľom výsledkov historickej vedy pre záujemcov na rôznom stupni vzdelania a poznania zo sféry spoločenských,
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prírodných a technických vied, priaznivcov umenia a kultúry i vyznávačov športu. V roku 2011 sme zaznamenali 88 on-line prístupov 
používateľov do databázy, spolu od sprístupnenia webaccesu v roku 2010 databázu využilo 229 čitateľov .

#  Internet | Chránený reiim: Zapnutý * **100% *

Obr. 8: Úvodná stránka databázy Pamäť mesta Banská Bystrica
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3.1.2.4.3. Úsek súbežnej bibliografie

V oblasti súbežnej bibliografie bola činnosť zameraná na excerpovanie informačných zdrojov, dokumentáciu a získavanie obrazového 
materiálu pre pripravované edičné tituly (Viliam Marčok — personálna bibliografia a 85 rokov činnosti ŠVK v Banskej Bystrici), ako 
aj na plnenie úloh na budovaní registrujúcej SNB -  séria články na základe dohody so Slovenskou národnou knižnicou v Martine.

Spracovaná personálna bibliografia Viliam Marčok vyšla na CD (elektronický zdroj). Obsahuje 1198 bibliografických 
záznamov

Tab. č. 15: Bibliografická činnosť a budovanie databáz
Ukazovateľ 2010 2011

Bibliogr.
záznamy

Holdingové
záznamy

Záznamy 
o exempl.

Bibliogr.
záznamy

Holdingové
záznamy

Záznamy 
o exempl.

Excerpované záznamy 
Pamäť mesta 
Banská Bystrica

254 215

analyt. rozpis 
zborníkov -  SNB 
články

102 235

Slovenská 
republika 1939- 
1945

22 51

Bibliografie 
vydané tlačou

950 ■ - 1.198 - -

Spracovanie historického 
fondu

194 194 194 97 2.077 2.090

- Z toho v rámci 
prioritného 
projektu

194 194 194 2.000 2000
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3.1.2.4.4. Bibliograficko-informačné a databázové centrum

V roku 2011 pokračovala spolupráca so strednými a vysokými školami v oblasti realizácie kurzov a školení informačnej 
gramotnosti, ako aj prednášok na tému: „Citovanie a tvorba bibliografických odkazov“ pre študentov prvých a druhých ročníkov 
gymnázií. V spolupráci s Gymnáziom J. G. Tajovského bol realizovaný Kurz informačnej výchovy pre stredoškolskú mládež, ktorý bol 
ukončený študentskou konferenciou Literárne diela v prameňoch (využívanie knižničných fondov pri tvorbe projektov).

Záujem o kurzy prejavili najmä jednotlivé katedry Fakulty humanitných vied a Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja 
Bela, Gymnázium J. G. Tajovského, Evanjelické gymnázium a Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici. Z celkového počtu 391 
podujatí realizovaných v ŠVK bolo 177 zameraných na informačnú výchovu (exkurzie spojené s inštruktážou k vyhľadávaniu 
v online-katalógu, kurzy a školenia zamerané na zvyšovanie informačnej gramotnosti).

V júni sme na základe požiadavky zo strany používateľov realizovali dvojtýždňový Kurz informačnej gramotnosti pre 
seniorov, ktorý úspešne ukončilo 15 absolventov v kategórii začiatočníci a 15 absolventov v kategórii pokročilí.

Obr. 9: Účastníci Kurzu informačnej gramotnosti pre seniorov Obr. 10: Najúspešnejší absolventi Kurzu internetu pre pokročilých

Súčasťou Bibliograficko-informačného a databázového centra je Infonnačno-vedecké 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
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hlavným poslaním je poskytovanie knižnično-informačných a špecializovaných služieb realizovaných na báze elektronických 
informačných zdrojov prostredníctvom systému Naviga. V roku 2011 bolo v rámci systému Naviga spracovaných 3.619 rešerší 
z databáz.

Konzultanti Bibliograficko-informačného a databázového centra využívali pri poskytovaní rešeršných služieb register rešerší 
spracovaných v ŠVK v Banskej Bystrici, budovaný od roku 2007. V súčasnosti register obsahuje 765 rešerší z rôznych vedných 
odborov, prístupných prostredníctvom intranetu. Využívanie tejto databázy znamená skrátenie času vybavenia žiadosti o spracovanie 
rešerše a tým aj skvalitnenie poskytovania rešeršných služieb.

Obr. 11 : Výkony v rámci jednotlivých mesiacov roku 2011 v oblasti rešeršných služieb
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Tab. č. 16: Rešeršné a informačné služby -  porovnanie za roky 2008 -  2011
Ukazovateľ 2008 2009 2010 2011
Spracované rešerše spolu 3.880 4.572 7.790 6.715
Z toho:
- bibliografické automatizované

3.098 3.169 2.518 1.247

- bibliografické klasické 15 1 2 5
- faktografické 767 972 916 1.844
- systém NAVIGA - 430 4.374 3.619
Používatelia internetu 1.853 1.458 1.255 930
Exkurzie 76 107 105 177

Tab. č. 17: Počet vyhľadávaní používateľov z jednotlivých knižníc v roku 2012 (podľa údajov z SNK v Martine)
Lokácia knižnice 2010 2011
SNK MARTIN 4.113 4.321
ŠVK KOŠICE 2.945 5.234
ŠVK PREŠOV 1.520 1.417
ŠVK BAN. BYSTRICA 4.374 3.619
SAV BRATISLAVA - KLEMENSOVA 652 660
ŽILINA 2.591 3.054
TRNAVA 3.384 4.456
SLDK ZVOLEN 2.384 1.704
TRENČÍN 3.087 1.486
NITRA 1.687 1.757
BRATISLAVA - RADLINSKÉHO - 118
SPOLU 26.737 27.708
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3.1.3. Vedecko-výskum ná činnosť

Odborní pracovníci Štátnej vedeckej knižnice vykonávali výskumnú činnosť na základe Osvedčenie o spôsobilosti pracoviska 
vykonávať výskum a vývoj, ktoré bolo ŠVK udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2010 v rámci 
akreditačného konania (v zmysle Výnosu z 15. 5. 2009 č. CD-2009-20239/4722-l:l 1 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti 
osôb na vykonávanie výskumu a vývoja).

Vedeckovýskumná činnosť oddelenia bibliografie bola v roku 2011 zameraná na plnenie úloh v zmysle spracovaného plánu 
vedeckovýskumnej činnosti na roky 2009 -  2013. Oddelenie sa podieľalo na riešení nasledovných úloh:

Bibliografický systém protifašistického hnutia a Slovenského národného povstania
V rámci celoslovenskej úlohy sme pokračovali v budovaní bibliograficko-informačnej databázy: Slovenská republika 1939 -  1945, 
so zameraním na protifašistický odboj, Slovenské národné povstanie (SNP) a holokaust.
Výstupy: Do databázy bolo uložených 51 záznamov.
Riešiteľka: PhDr. B. Snopková

Dejiny knižnej kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie mesta.
Čiastková úloha : Tlače 18. -  19. storočia na území mesta Banská Bystrica.
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 výskumom vo fonde 
Seminárnej knižnice v Banskej Bystrici. Do databázy bolo uložených 97 bibliografických záznamov, 2.077 holdingových záznamov 
a 2.077 záznamov o exemplári. Ďalších 2. 000 bibliografických záznamov bolo upravených v zmysle platných štandardov.
Výstupy: štúdie publikované v recenzovanom zborníku.

- Banskobystrický kníhkupec Samuel Eisert / Mária Bobová. In: Studia bibliográfica posoniensia. Bratislava : Univerzitná 
knižnica, 2011.

- Budovanie knižničnej zbierky prvej slovenskej knižnice v Revúcej / Barbora Skubachová. In: Studia bibliográfica posoniensia. 
Bratislava : Univerzitná knižnica, 2011.
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Riešiteľky: Mgr. Mária Bobová, Mgr. Barbora Skubachová.

Čiastková úloha : Tlače 16. storočia na území mesta Banská Bystrica.
Úloha zameraná v rámci celoslovenského výskumu Dejín knižnej kultúry na Slovensku na pasportizáciu, heuristiku a výskum tlačí 16. 
storočia na území mesta Banská Bystrica pokračovala spracovávaním edičného titulu, ktorý vyjde tlačou v roku 2012.
Výstupy: Do databázy bolo uložených 97 bibliografických záznamov tlačí 16 stor.
Riešiteľky: Mgr. M. Bobová, Mgr. B. Skubachová

Čiastková úloha: Jozef Murgaš -  vedec, kňaz, umelec
V roku 2011 pokračovala v spolupráci s participujúcimi inštitúciami príprava projektu spracovania pamiatok a dokumentov 
súvisiacich so životom a dielom Jozefa Murgaša s predpokladanými výstupmi v roku 2014, pri 150. výročí narodenia J. Murgaša. 
Riešiteľka: Mgr. Soňa Šváčová, PhD.

Knižničná a informačná veda (sociálne súvislosti)
Čiastková úloha : Virtuálna knižnica -  knižnica 3. tisícročia
Výstupy:

• odborný seminár (Dňa 22. marca 2011 sa uskutočnil odborný seminár pre pracovníkov knižníc pod názvom Virtuálna knižnica 
-  knižnica 3. tisícročia. Odznelo na ňom 10 odborných príspevkov, z toho 6 od zahraničných účastníkov z Čiech, Poľska, 
Nemecka a USA. Spoluorganizátori: Spolok slovenských knihovníkov, Goethe-Institut, Slovenská národná knižnica v 
Martine.)

• zborník príspevkov (Príspevky, ktoré odzneli na podujatí, boli publikované v elektronickom zborníku na CD.)
Riešiteľka: PhDr. Blanka Snopková

Čiastková úloha: Využitie fondov knižníc vo vyučovaní slovenskej literatúry
Výskum sa zaoberal problematikou literárneho vzdelávania organizovaného vo vzájomnom prepojení školského a mimoškolského 
prostredia v záujme skvalitnenia poznávacieho procesu mladých ľudí. Zisťoval možnosti nadväzovania na školské vyučovanie 
literatúry v prostredí knižnice s využitím primárnych dokumentov z fondov knižnice a vplyvy netradičných foriem práce s literatúrou 
na výsledky práce študentov. Výskum v teoretickej rovine vychádzal z koncepcií vzdelávania založených na skúsenostnom učení

- 4 7 - Výročná správa za rok 2011



a z princípov projektového vyučovania, v praktickej časti sa realizoval prostredníctvom aplikácie konkrétneho, pre účely výskumu 
zostaveného, vzdelávacieho programu. Bol použitý evaluačný výskum na zisťovanie efektivity intervencie s desingnom kvalitatívneho 
výskumu - prípadovej štúdie podľa Yina a v rámci neho kombinácia kvalitatívnych a kvantitatívnych výskumných metód na 
spracovanie získaných údajov.
Cieľom výskumu bolo prostredníctvom aplikácie zostaveného logického modelu vzdelávacieho programu zameraného na tvorbu 
projektov z literatúry realizovaného paralelne v knižnici a škole vytvoriť podmienky pre samostatnú bádateľskú prácu študentov 
s využitím informačných zdrojov vo fonde knižnice a prispieť tak k zefektívneniu a skvalitneniu poznávacieho procesu i jeho 
výsledkov.
Účastníci výskumu: Hlavnými účastníkmi evaluačného výskumu boli študenti dvoch tried tretieho ročníka gymnázia, škola 
zastupovaná vo výskume dvoma učiteľkami vyučujúcimi vo vybraných výskumných triedach predmet slovenský jazyk a literatúra 
a knižnica ako miesto realizácie podstatnej časti výskumného programu.
Závery výskumu: Cieľ výskumu bol naplnený vo všetkých čiastkových zložkách. Výučba podľa zostaveného vzdelávacieho programu 
výrazne zlepšila schopnosť študentov použiť získané vedomosti v praxi. Samostatná aktívna práca študentov v reálnych podmienkach 
s reálnymi primárnymi informačnými zdrojmi mala vplyv na lepšie spracovanie a následne aj hodnotenie projektov z literatúry. 
Výskum potvrdil významnú funkciu knižníc v systéme vzdelávacích inštitúcií.
Výstupy:

• študentská konferencia Literárne diela v prameňoch (využívanie knižničných fondov pri tvorbe projektov), ktorá sa uskutočnila
13.5.2011

• výskumná správa (dizertačná práca)
Riešiteľka: Mgr. S. Šváčová, PhD.

Publikačná činnosť zamestnancov

AED -  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Banskobystrický kníhkupec Samuel Eisert / Mária Bobová. - Bibliogr. odkazy. Res. angl. In: Studia bibliographica Posoniensia 
2011 / zost. Miriam Poriezová ; lektori Viliam Čičaj, Ivona Kollárová. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2011. - S. 49 - 54. 
- ISBN 978-80-89303-30-4
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Budovanie knižničnej zbierky prvej slovenskej knižnice v Revúcej / Barbora Skubachová. In: Studia bibliographica Posoniensia 
2011 / zost. Miriam Poriezová ; lektori Viliam Čičaj, Ivona Kollárová. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2011.- ISBN 978- 
80-89303-30-4

AFD -  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Helvetica aus dem 16. Jahrhundert in Neusohl / Mária Bobová. - Bibliogr. odkazy. - V rubrike Schweizer Bíicher in historischen 
Buchbeständen. In: Orbis helveticorum : das schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt / ed. Viliam Čičaj, Jan-Andrea 
Bemhard ; lektorant Tunde Lengyelová, Anna Fundárková. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2011. - S. 273 - 276. - 
ISBN 978-80-970648-2-2
Quo vadis bibliografia : bibliograf a/alebo tvorca metadát / Blanka Snopková. In: Bibliografický zborník z 12. slovenskej 
bibliografickej konferencie. - Martin : SNK, 2012.

BDF -  Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Skúsenosti z partnerskej spolupráce obohacujú/ Oľga Doktorová.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. -  Roč. 19, č. 2 (2011), s. 56 -58.
[online]. Dostupné na internete: http://www.sakba.slc/bulletin/2010/bull4/doktorova.pdf 
Naša jubilantka PhDr. Oľga Lauková,PhD. / Oľga Doktorová.
In: Knižnica. -  Roč. 12, č. 1 (2011), s. 93.

FAI -  Redakčné a zostavovateľské práce

Virtuálna knižnica -  knižnica 3. tisícročia : zborník príspevkov z 11. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc, 
ktorý sa konal dňa 22. marca 2011 [elektronický zdroj] / zost. Blanka Snopková ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková. -  Banská 
Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2011. -  ISBN 978-80- 89388-40-0.
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Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia / zost. Ľubica Nechalová, Milan Pazúrik; 
ved. red. Milan Pazúrik. -  1. vyd. -  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -  Pedagogická fakulta, Štátna vedecká knižnica -  
Literárne a hudobné múzeum, 2011. -  ISBN 978-80-557-0104-2

Viliam Marčok : personálna bibliografia [elektronický zdroj] /  Soňa Šváčová, Miroslav Bielik ; fotografie Ján Kuchta, archív 
Literárneho informačného centra v Bratislave, archív Vladimíra Kyseľa ; obálka a grafická úprava Peter Valach ; zodpovedná 
redaktorka Oľga Lauková. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2011 (Tajov : TWOR). -  1 elektronický optický disk (DVD- 
ROM) : fotogr. -  (Osobnosti ; zv. 16). -  Reg. personálny. -  Obsahuje text publikácie vo formáte PDF, fotografie a súbor videoklipov. 
-  ISBN 978-80-89388-38-7.

Štyri ročné obdobia : zborník literárneho klubu LITERA 2 / zost. Jana Kochlicová; ved. red. Oľga Lauková. -  1. vyd. -  Banská 
Bystrica : Štátna vedecká knižnica-Literárne a hudobné múzeum, 2011. -  ISBN 978-80-89388-41-7.

GII -  Rôzne publikácie a dokumenty

Príspevok k bibliografickému výskumu banskobystrických osobností, ŠVK Banská Bystrica, 28. - 29. september 2010 / Mária 
Bobová. - V rubrike Správy, kronika. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. / ed. MarcelaDomenová ; lektoroval 
Michal Socha, Viktor Szabó ; recenzent Patrik Derfmák, Mária Ňachajová. - 1. vyd. - Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2011 (Prešov : 
Cofin). - (Historické fondy). - S. 195 - 196. - ISBN 978-80-85734-89-8
Čaro starých kníh : kalendár 2012 / zostavovatelia Dušan Jarina, Mária Bobová ; foto Dušan Jarina ; zodpovedná redaktorka Oľga 
Lauková. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica : DALI-BB), 2011. -  38 s.
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3.1.4. Edičná činnosť

V roku 2011 boli vydané 4 edičné tituly, tri bibliofílie, kalendár na rok 2012 a štyrikrát vyšlo periodikum Knižničné noviny :
 ...... .......... Virtuálna knižnica -  knižnica 3. tisícročia : zborník príspevkov z 11. ročníka odborného

seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal dňa 22 . marca 2011 [elektronický zdroj] / zost. 
Blanka Snopková ; autori Dušan Katuščák, Denisa Kraj číro vá, Kryzstof Kutyla, Lenka Málková, 
Sheila McAlister, Katarína Pekaŕová, Marcus Rahm, Kateŕina Vojíŕová, Martin Vojnar, Danica 
Zendulková ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica,
2011. -  ISBN 978-80- 89388-40-0.

Viliam Marčok :
zdroj] / Soňa Šváčová, 
archív Literárneho
Vladimíra Kyseľa ; obálka a 
redaktorka Oľga Lauková. -  
2011 (Tajov : TWOR). -  1 
fotogr. -  (Osobnosti ; zv. 
fotografie a súbor 
pripravená k 7 5 .
pedagóga a editora.

Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. 
výročiu narodenia / zost. Ľubica Nechalová, Milan Pazúrik; ved. red. 
Milan Pazúrik. -  1. vyd. -  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -  
Pedagogická fakulta, Štátna vedecká knižnica -  Literárne a hudobné 

múzeum, 2011. -  ISBN 978-80-557-0104-2. 
-(Náklad. 150 ks).

personálna bibliografia [elektronický Zdenko
Miroslav Bielik ; fotografie Ján Kuchta, M I K U L A  S " '
informačného centra v Bratislave, archív 
grafická úprava Peter Valach ; zodpovedná ~ r ,.
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 
elektronický optický disk (DVD-ROM) :
16). -  Reg. personálny. -  Obsahuje text publikácie vo formáte PDF, 
videoklipov. -  ISBN 978-80-89388-38-7. -  Personálna bibliografia 
narodeninám slovenského literárneho vedca, básnika, vysokoškolského
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ROČNé OBDOBía
ZíoRtfjtC litetáifNcHO ICH»« LITERA l 
v BaasreJ iYJíRÍCi

Štyri ročné obdobia : zborník literárneho klubu LITERA 2 / zost. Jana Kochlicová; ved. red. Oľga 
Lauková. -  1. vyd. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica-Literárne a hudobné múzeum, 2011. 
ISBN 978-80-89388-41-7. -  Náklad 75 ks. O S O B N O STI

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystríc

Bibliofílie:

Osobnosti: Milan Lapin / zostavili Mária Gallová, Blanka Snopková; obálka 
a grafická úprava Dušan Jarina; fotografie a tlačové podklady Milan Lapin.
-M alé bibliofílie 1/2011.

OSOBNOSTI
Osobnosti: RNDr. Olga Zibrinová / štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

zostavili Blanka Snopková, Mária

OSOBNOSTI Gallova; obálka a grafička úprava Dušan
Štátna vedecká knižnica v Banskei Bystrici Janila  ̂ fotografie a tlačové podklady Olga

Zibrinová. -  Malé bibliofílie 2/2011.

Osobnosti: Branislav Sitár / zostavili 
Blanka Snopková,
Mária Gallová; obálka a grafická úprava 
Dušan Jarina; fotografie a tlačové 
podklady Branislav Sitár. -  Malé 
bibliofílie 3/2011.

R NDr. Oleja Z ibrinová, C S c .

n iž n u č n é
\ « V I N Y *

■’IM

Branislav Sitár
Periodikum:
Knižničné noviny : občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej 
Bystrici. -  Č. 1 -  4/2011

k?»
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3.1.5. Múzejná činnosť

3.1.5.1. 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 a Prahe.

Výskum

Kurátori sa riešeniu výskumných úloh venovali popri plnení aktuálnych úloh najmä v prezentačnej oblasti. Celkove pracovali 
na 7 výskumných úlohách. Čiastkovými výstupmi boli publikované príspevky v médiách, výstavy a akvizícia nových zbierok:

Tradície výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov na Slovensku (riešiteľ M. Šípka)
Podiel rodiny Štollmanovcov 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)
Podiel Krajského symfonického orchestra na hudobnej kultúre Banskej Bystrice v rokoch 1953 -  1990 (riešiteľ Mgr. I. Šimig) 
Karol Ivan Kiszely -  významný múzejník, knihovník, bibliofil, pedagóg, zberateľ a jeho prínos pre región Banská Bystrica 
(riešiteľka Mgr. J. Kochlicová)
Dokumentácia súčasnej zborovej kultúry Banskej Bystrice (riešiteľka PaedDr. Ľ. Nechalová)

Akvizícia

Zbierkový fond LHM sa v priebehu roka rozrástol o 425 jednotiek (425 kusov) zo všetkých oblastí dokumentácie. Osobitne 
možno spomenúť fonické nahrávky a texty z gramoplatní z výskumu Svetozára Stračinu na Liptove, osobné predmety Zlatý 
Solivajsovej, Juraja Sarvaša, Zdenka Mikulu, Vojtecha Didiho, Branislava Vargica, Dagmar Gregorovej-Prášilovej a iné. Zbierkové 
predmety boli získavané na základe výskumnej činnosti a zberu (vlastnej činnosti) pracovníkov. Kúpou bolo získaných 212 
zbierkových predmetov.
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Tab. č. 20: Stav všetkých zbierkových predmetov z hľadiska evidencie zbierok k 31.12. 2011
V knihách prírastkov zaevidované

Všetky zbierky 
k 31. 12. 2011 spolu

prír. č. evid. č. kusov

35657 40005 56334
Úbytok zbierok 
v roku 2011

Tab. č. 21: Akvizícia za rok 2011
Odbor prír. č. j d. ks
H udba 226 226 226
Literatúra 176 176 176
Knižnica -  lit. zbierky 17 17 17
Knižnica -  hud. zbierky 6 6 6

Súčet 425 425 425

Tab. č. 22: Akvizícia za rok 2011 podľa spôsobu nadobudnutia
Kúpa Dar Vlastnou činn. Prevod Cena v €

pr.č. jd- ks pr.č. jd. ks pr.č. jd. ks pr.č. jd. ks u zbierok kúpou
Hudba 70 70 70 - - - 156 156 156 - - - 3550,50
Literatúra 132 132 132 - - - 44 44 44 - - - 2292,00
K -  lit. zb. 8 8 8 - - - 9 9 9 - - - 137,50
K -  hud. zb. 2 2 2 - - - 4 4 4 - - - 20 ,00

Súčet 212 212 212 - - - 213 213 213 - - - 6000,00
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3.1.5.2. Správa, evidencia a ochrana zbierok

Prvostupňová evidencia zbierok

Komisia na tvorbu zbierok rokovala trikrát. Všetky zbierky boli spracované v elektronickej prvostupňovej evidencii v počte 
425 prírastkových čísel. Dokumentátorky počas roka spracovávali zbierky v prvostupňovej evidencii elektronickým spôsobom 
v systéme ESEZ. Retrospektívne bolo do systému ESEZ spracovaných 1.154 jd. Plán prvostupňovej elektronickej evidencie bol 
splnený.

Tab. č. 23: Štatistika spracovania zbierok v systéme ESEZ

Rok 2010 Rok 2011
Prvostupňová 

evidencia zbierok
Počet (jd) Počet (jd)

Novospracované zbierky 948 425

Retrospektíva 1200 1154

SPOLU: 2148 1579

Druhostupňová 
evidencia zbierok

Počet (jd) Počet (jd)

Novospracované zbierky 728 1209

Retrospektíva 205 608

SPOLU: 933 1817
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Kategorizácia zbierkového fondu
Kategorizácia zbierkových predmetov z literatúry a hudby sa neuskutočnila, nakoľko platná legislatíva kategorizáciu 

nevyžaduje.

Druhostupňová evidencia zbierok
Na druhostupňovej evidencii sa podieľali štyria kurátori. Bolo spracovaných 1.209 jd / 1.209 ks zbierkových predmetov (plán 

800 jd). V rámci druhostupňovej retrospektívnej elektronickej evidencie zbierok kurátori spracovali 608 jd  zbierkových predmetov 
(plán 400 jd). Plán druhostupňovej elektronickej evidencie bol splnený.

Práca v depozitároch a s fondom iných predmetov
Kustódka novozískané zbierky ukladala v depozitári, prideľovala im signatúry uloženia, spracovávala súpisy uloženia, 

zbierkam zabezpečila napísanie evidenčného čísla. Celkom bolo za rok 2011 pridelených 912 signatúr uloženia. Uskutočňoval sa 
príjem a výdaj zbierok v počte 3.318 jd / 3.698 ks, príjem v počte 3.112 jd / 3.498 ks zbierok. Bola realizovaná revízia zbierok 
zapožičaných v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici: 3 zbierky, 51 kníh z príručnej knižnice 92 jd / 96 ks.

Konzervátorské a fotografické práce
Konzervovaných bolo 42 zbierkových predmetov. Realizoval sa popis zbierok v počte 88  jd, fotodokumentácia zbierok 

v počte 1015 jd, fotografické práce pre výstavné účely, bádateľov a fotografovanie podujatí (9 5 7  ks), skeny do tlače, pre bádateľské 
účely (198 ks). Do novín, kníh a časopisov bolo poskytnutých 19 fotografií.

Ústavná knižnica
Knihovníčka vybavovala agendu v súvislosti s povinnými výtlačkami, od začiatku roka spracovala 120 kníh, zabezpečila 

príjem 899 ks kníh, výdaj 901 ks kníh, základné ošetrenie 63 ks kníh, ako aj vyhľadávanie citácií, portrétov, podpisov a pod. z 87 
kníh podľa potrieb zamestnancov a bádateľov.

Dokumentačná činnosť
Zo všetkých podujatí a výstav LHM boli zhromažd ované propagačné a dokumentačné materiály, ktoré boli odoslané po 

jednom exemplári do Muzeologického kabinetu SNM v Bratislave. Archívne a elektronicky bola spracovaná dokumentácia vlastných 
podujatí. Bola vedená evidencia publikačnej činnosti zamestnancov LHM i cudzích autorov o múzeu, uskutočnených podujatiach,
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výstavách 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
Pracovná pozícia dokumentátora bola obsadená 3 mesiace (od 1. 9. 2011). Za toto obdobie bolo na pracovisku 

zdigitalizovaných 12 audionahrávok a 18 videonahrávok.

3.1.5.3. Prezentačná činnosť

Expozície

Priebežne sme zabezpečovali prevádzku a propagáciu v expozíciách múzea:
- 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

Od januára 20ll  bola daná do prevádzky novootvorená expozícia Bábkarského salóna v priestoroch átria ŠVK, ktorej pútavé 
priestory a príťažlivosť samostatnej expozície výrazne prispeli k celkovému zvýšeniu návštevnosti v expozíciách LHM. Do konca 
decembra 2010 bol Bábkarský salón súčasťou expozície Múzeum -  domov múz.
S príchodom novej lektorky do Pamätného domu J. G. Tajovského v Tajove došlo k nárastu návštevnosti i v tejto expozícii.
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Obr. 12: Porovnanie návštevnosti v expozíciách (za roky 2010 a 2011)

Tajov Podkonice Múzeum Ľudové HN Bábkarský 
DM salón

Tab. č. 24: Návštevnosť v expozíciách v rokoch 2007 -  2011

Por.
č.

Druh 2007 2008 2009 2010 2011

1 . Expozície v Tajove -  PD JGT a PI J. 
Murgaša

4352 3823 2401 1506 1883

2 . PI Pavla Tonkoviča v Podkoniciach 250 255 270 291 303
3. Múzeum -  domov múz

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

3053 3872 5324 2853 2968

4. Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 1398 803 1137 1166 1408
5. Bábkarský salón

(Pozn. prevádzka nového salóna od januára 
2011)

2712

SPOLU: 9053 8753 9132 6536 9274

Výstm
1 . 2 . -
21.3.
21.3.
3 .5 .-
1. 6 . -
4. 7 .-  
6 . 7 .-  
5 .9 .-
19. 9. 
26. 9. 
3. 10. 
10. 1C
5. 12.
20. 12

Putov 
10. 1.
2 . 2 . -  

15.2.
15.4.
3 .5 .-
22.5.
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Tab. č. 25:Výstavná činnosť v roku 2011
rok 2010 rok 2011

Výstavy 11 14
Putovné výstavy 4 6

Výstavy
1. 2. -  1. 4. 2011 Zlata Solivajsová -  spomíname
2 1 .3 .-3 1 .5 . 2011 Mikuláš Kováč
2 1 .3 .-3 1 .5 .2 0 1 1  Ladislav Ballek
3. 5. -  5. 9. 2011 Kožúšky od majstra Jurášeka
1 .6 .-3 0 .6 .2 0 1 1  Pavol Hrúz
4 .7 .-3 1 .8 .2 0 1 1  Štefan Žáry
6 . 7. -  16. 8 . 2011 Galéria talentov
5. 9. -  7. 10. 2011 Bábkarské súbory na Slovensku
19. 9. -  30. 9. 2011 Ján Ciklcer -  skladateľ a človek
2 6 .9 .-  10. 10.2011 LITERA 2
3. 10 .-30. 11. 2011 Artefakty zo škôl a školské pomôcky, vysvedčenia významných osobností
10. 10. -  30. 12. 2011 Juraj Sarvaš
5. 12. 2011 -  5. 1. 2012 Krása Betlehemov
20. 12. 2011 -  9. 1.2012 Vianočný a novoročný plagát

Putovné výstavy
10. 1. -  31. 3. 2011 Andrej Očenáš -  výstava k 100. výročiu narodenia (Selce)
2. 2. -  30. 12. 2011 Scénografia Jana Pogorielová-Dušová (Chrudim, ČR)
15. 2. -  31. 5. 2011 Ján Levoslav Bella -  život a dielo (Miestny odbor MS Kremnica)
15. 4 .-3 1 . 5. 2011 Ján Cikker -  skladateľ a človek (Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica)
3. 5. -  31. 5. 2011 Ján Cikker (ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica)
22. 5. -  30. 6 . 2011 Ján Cikker -  legenda slovenskej hudby (Slovenský inštitút Moskva)
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LHM v spolupráci s Múzeom SNP a Slovenským inštitútom v Moskve pripravilo novú výstavu venovanú 100. výročiu 
narodenia Jána Cikkera, s názvom Ján Ciklcer -  legenda slovenskej hudby (scenár: PaedDr. Ľubica Nechalová), zo zbierkového fondu 
ŠVK-Literámeho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Výstava bola inštalovaná v Slovenskom inštitúte v Moskve.

Popularizačná prezentácia
V oblasti popularizačnej prezentácie pracovníci LHM realizovali v rámci expozícií prednášky, špecializované vyučovacie 

hodiny, tvorivé dielne a ďalšie popularizačné formy pre žiakov, študentov a iné skupiny návštevníkov. Základné školy mali záujem 
o spisovateľov a skladateľov obdobia romantizmu, realizmu, o osobnosť Mateja Bela, stredné školy prejavili záujem najmä 
o spisovateľov Jozefa Urbana a J. G. Tajovského, regionálnych hudobných skladateľov. V cykle Osobnosti sa uskutočnilo podujatie 
venované literátovi Jánovi Bodenkovi (14. 3. 2011) a Zdenkovi Mikulovi -  najstaršiemu žijúcemu hudobnému skladateľovi na 
Slovensku, pri príležitosti 95. výročia narodenia (28. 11. 2011). V rámci cyklu Literárne a hudobné večery, ktoré LHM pripravilo pre 
svojich návštevníkov ako novinku, sa uskutočnili podujatia venované prof. Milanovi Jurčovi (23. 2. 2011), Blanke Poliakovej (22. 6 . 
2011) a osobnostiam banskobystrickej jazzovej scény -  Jazz v živote jubilantov (24. 8 . 2011). LHM sa po prvýkrát zapojilo do 
celoslovenskej súťaže Galéria talentov -  výtvarnej, literárnej a hudobnej súťaže žiakov základných škôl, ktorého slávnostné 
vyhodnotenie sa uskutočnilo v priestoroch múzea, v spolupráci so ZŠ Bakossova v Banskej Bystrici (28. 3. 2011), ako aj do projektu 
Detský lektor v múzeu, takisto v spolupráci so ZŠ Bakossova.

Cyklické podujatia

15. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica: beseda s Ladislavom Ballekom 

Burza literárnych talentov

Kováčova Bystrica — sút až v interpretácii poézie a prózy, literárnej tvorby žiakov ZŠ a študentov stredných škôl

Múzeum sa v spolupráci s Úniou žien Slovenska podieľalo na 44. ročníku festivalu umeleckého prednesu 
Vansovej Lomnická

V rámci Medzinárodného dňa múzeí dňa 18. mája 2011 -  Deň otvorených dverí v expozíciách LHM, Detský lektor v múzeu, 
Stretnutie s hudbou. Okrem toho sa múzeum opät zapojilo do medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií vlastnými podujatiami — 
aktivitami v novovytvorenom Bábkarskom salóne (13. a 14. 5. 2011): Nakresli mi obrázok, Rozprávaj mi rozprávku, Moje bábkové

28.3.2011

31.3.2011

31.3.2011 

15 .-16 . 4. 2011
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divadlo, v rámci ktorého netradične prezentovalo i všetky svoje oblasti činnosti. Tradičný Happening na Námestí SNP Múzeá sú tu 
pre vás sa v roku 2 0 1 1  kvôli nepriaznivej finančnej situácii múzeí nekonal.

Tab. č. 26: Sumár podujatí za rok 2010 a rok 2011
rok 2010 rok 2011

Druh Počet Účasť Počet Účasť
Prednášky 57 1619 58 1680
Besedy 1 92 5 284
Vyučovacie hodiny v múzeu 12 382 18 498
Iné náučné podujatia 5 48 7 106
Vlastivedné exkurzie 2 6 0 0

Klubové podujatia 9 165 10 198
Film a video 0 0 0 0

Slávnostné a umelecké 
podujatia

22 2192 24 2786

Odborné semináre 1 10 1 75
Vedecké konferencie 1 63 1 0

Koncerty 0 0 0 0

SPOLU: 110 4577 124 5627
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Tab. č. 27: Návštevnosť podujatí LHM v rokoch 2007 -  2011
Rok Počet podujatí Účasť spolu
2007 127 5325

2008 122 4869

2009 106 4855
2010 110 4577
2011 124 5697

Vedeckovýskumná prezentácia
- Kurátori múzea publikovali odborné príspevky v médiách, spracovávali scenáre výstav a podujatí, poskytovali konzultácie 

a metodické usmernenia.
- Zamestnanci LHM poskytli v roku 2011 bádateľom 328 konzultácií a výpožičiek zbierkových predmetov a študijných 

materiálov.

Partnerská a medzinárodná spolupráca

Zahraničná spolupráca
- pri dokumentácii a akvizícii fondu Hany Gregorovej, J. G. Tajovského a ich dcéry Dagmar Prášilovej s Taťjanou Šiškovou, 

vnučkou J. G. Tajovského, Praha, ČR;
- obojstranné písomné, kultúrne a osobné kontakty pri zasadnutiach SNS IAML s Mgr. Zuzanou Petráškovou, hudební oddelení 

Česká národní knihovna Praha, ČR;
- spolupráca so Slovenským vojvodinským divadlom v Báčskom Petrovci;
- spolupráca s Múzeom loutkáŕských kultur v Chrudimi.

- 62 - Výročná správa za rok 2011



Tab. č. 28: Publikačná činnosť pracovníkov LHM

Druh rok 2010 rok 2011

Monografie 1 0

Zborníky 4 2

Štúdie, referáty 1 3

Recenzie 5 7

Články v odbornej tlači 24 27

Články v popularizačnej tlači 24 31

medzisúčet 59 70

Príspevky (vlastné)

v rozhlase 16 21

v televízii 3 6

Príspevky vlastné spolu: 78 97

Propagácia múzea (vl. príspevky)

v tlači 47 51

v rozhlase 16 21

v televízii 3 6

Propagácia múzea (cudzí autori)

v tlači 17 17

v rozhlase 2 6

v televízii 2 4

Spolu -  cudzí autori: 21 27
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Spolupráca s inštitúciami na Slovensku

Spolok slovenských spisovateľov Bratislava, SAV, Slovenské národné múzeum, Hudobná únia Banská Bystrica, 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 humanitných vied, Akadémia umení, Štátna opera, 
Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, Mesto Banská Bystrica, BBSK -  Banskobystrický samosprávny kraj, ŠO 
Banská Bystrica, 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.

Edičná činnosť

V prvom polroku múzeum vydalo nasledovné edičné tituly:
- Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia. / Zost. Ľubica Nechalová, Milan Pazúrik. 

Ved. red. Milan Pazúrik. -  1. vyd. -  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -  Pedagogická fakulta, Štátna vedecká knižnica -  
Literárne a hudobné múzeum, 2011 (Bratia Sabovci, s. r. o., Zvolen). -  ISBN 978-80-557-0104-2 (150 ks)

- Štyri ročné obdobia. Zborník literárneho klubu LITERA 2. / Zost. Jana Kochlicová. Ved. red. Oľga Lauková. -  1. vyd. -  Banská 
Bystrica : Štátna vedecká knižnica -  Literárne a hudobné múzeum, 2011. -  ISBN 978-80-89388-41-7 (75 KS)

Pozvánky k podujatiam:
- Zlata Solivajsová -  plagát (3 ks)

Bábkarský salón -  pútač (8  ks)
Milan Jurčo -  Literárne a hudobné večery -  plagát (3 ks)
Milan Jurčo -  Literárne a hudobné večery -  pozvánka (50 ks)
Ján Bodenek -  Osobnosti -  pozvánka (60 ks)
Mikuláš Kováč -  plagát (4 ks)

- Plagát -  Ladislav Ballek (4 ks)
Kožúšky od majstra Jurášeka -  plagát (5 ks)
Kožúšky od majstra Jurášeka -  pozvánka (50 ks)
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- Pavol Hrúz -  plagát (3 ks)
- Ľudové hudobné nástroje na Slovensku -  pútač (3 ks)
- Blanka Poliaková -  Literárne a hudobné večery -  plagát (3 ks)
- Blanka Poliaková -  Literárne a hudobné (50 ks)

Jazz v živote jubilantov -  Literárne a hudobné večery -  plagát (3 ks)
- Jazz v živote jubilantov -  Literárne a hudobné večery -  pozvánka (50 ks)
- Krása betlehemov, výstava spojená so zdobením medovníkov -  pozvánka (50 ks)
- Krása betlehemov, výstava spojená so zdobením medovníkov -  plagát (5 ks)
- Zdenko Mikula -  Osobnosti -  pozvánka (60 ks)
Ponukové listy:
- Hudba v múzeu (300 ks)
- Literatúra v múzeu (300 ks)

Ľudové hudobné nástroje na Slovensku (300 ks)
- Bábkarský salón (300 ks)
Ponukové listy v počte 1200 ks boli rozoslané na ZS a SS v banskobystrickom kraji. Propagácia prostredníctvom ponukových listov
a osobných návštev pracovníkov LHM v školách v Banskej Bystrici prispeli k zvýšeniu návštevnosti v expozíciách LHM.

Kluby a záujmová činnosť

Práca v literárnom klube LITERA 2 sa uskutočňovala počas roka podľa vlastného programu. Členovia klubu sa stretávali 
každý posledný štvrtok v mesiaci -  na svojich zasadnutiach sa stretli desaťkrát. V priebehu roka bola pokrstená kniha Miroslava 
Kapustu Iný už nebudem. Do života ju uviedol primátor mesta Banská Bystrica. Literárny klub získal päť nových členov, z ktorých sa 
najmladšia členka, Mária Vanková, stala víťazkou Kováčovej Bystrice v kategórii „próza“. Stretnutia v roku 2011 boli v znamení 
historických tém, čo sa odrazilo aj v tvorbe členov a dvadsiateho výročia klubu. Pri tejto príležitosti bola nainštalovaná v ŠVK 
panelová výstava. V decembri 2011 vyšiel v poradí 19. zborník literárneho klubu s názvom Štyri ročné obdobia.

Zamestnanci LHM sa aktivizovali aj ako členovia porôt, prípravných výborov, celoslovenských organizácií a pod.
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3.1.6. Prezentačná a výstavná činnosť
o.
Bi

Výstavná činnosť 6.
K

Výstavná činnosť je jedným z významných činiteľov, ktoré dopĺňajú kultúrny život v ŠVK a v meste Banská Bystrica. ic 
Nosným a reprezentačným priestorom je Galéria v podkroví, kde sa v roku 2012 uskutočnilo 12 výstav s celkovou návštevnosťou \ \  
2492 návštevníkov. V priestoroch átria sa prezentovalo 19 výstav, na 1. poschodí sa prezentovalo 20 výstav a v iných priestoroch 6 . 
ŠVK 6  výstav. Spolu sa realizovalo 57 výstav. K

Ái
Galéria v podkroví: 16

V;
16. 12 .2010-7 . 1.2011 12

Mosty -  výstava kanadských, poľských, českých a slovenských a slovenských študentov Nj
13.1.-28.1. 8 .
Štefan Kocka: 50 obrazov i rokov -  výber z tvorby pc
3. 2 .-2 5 . 2. im
Správa z krajiny O.Z. -  výstava diel Ondreja Zimku zo súkromnej zbierky 1.
3. 3 .-2 5 . 3. Št
Výstava EX LIBRIS -  výstava zo zbierok Stredoslovenskej galérie 21
3 1 .3 .-1 5 .4 . Kí
Abstrakcia v grafike -  výstava poľských výtvarníkov 15
2 1 .4 .-  6.5. r (

Lyubomir Ivanov -  Baštata: Keramika -  výstava keramiky bulharského umelca 23
1 2 .5 .-  3.6. Ns
V skle zo skla -  Objekt a obraz -  výstava akademického sochára, sklára Drahomíra Prihela 27
9 .6 . -  1.7. Z y
Diplom 2011 -  výstava prác študentov PF UMB, Katedry výtvarnej tvorby a edukácie 9.
7. 7 .-1 2 . 8 .

- 6 6 - Výročná správa za rok 2011



Mesto očami umelcov -  výstava obrazov v spolupráci so Stredoslovenskou galériou
8 . 9 .-3 0 . 9.
Bohumír Prihel (1926-1990): Komorná socha, plastika, maľba, kresba -  výstava akademického sochára
6 . 10 .-28. 1 0 .
Kvetoslava Fulierová: Hudba a vesmír -  výstava grafík
10. 11. - 2 . 12.

Albín Brunovský -  Fenomén slovenskej grafiky -  výstava grafík
6 . 12.2011 -  13. 1.2012
Kultúrne plagáty -  výstava plagátov absolventov ateliéru plagátu Piotra Kunceho z Krakova 
Átrium
16. 12 .2010-7 . 1.2011
Vyšívané múdrosti -  výstava vyšívaných násteniek zo zbierok LHM
12. 1 .-  4.2.
Národné kultúrne pamiatky v Archíve literatúry a umenia SNK v Martine
8 . 2 .-2 8 . 2 .
Penčo Kunčev: Obrázky z jednej sekundy -  výstava obrazov z animovaných filmov v spolupráci s Bulharským kultúrnym 
inštitútom v Bratislave
1 .3 .-  18.3.
Štefan Osuský (1889 -  1973) -  panelová výstava venovaná významnému politikovi, diplomatovi, publicistovi
21 .3 .-22 .3 .
Knižnica v dokumentoch -  panelová výstava k 85. výročiu ŠVK
1 5 .3 .-3 0 .3 .
Ronald Reagan — výstava fotografií v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR
2 3 .3 .-2 0 . 4.
Najkrajší kalendár -  výstava súťažných prác z celoslovenskej súťaže
2 7 .4 .-  6.5.
Zvony Cernobyľa -  výstava fotografií v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v SR
9. 5 .-2 0 . 5 .
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Karpatskí Nemci -  panelová výstava v spolupráci s Múzeom kultúry karpatských Nemcov
24.5. - 7 .6 .
Labyrint sveta a raj srdca -  výstava ilustrácií Kostadinky Miladinovej z knihy Jána Amosa Komenského v spolupráci s Bulharským 
kultúrnym centrom
8 . 6 . -  27. 6 .
Zdenka Peerová -  výber z tvorby, grafické listy a autorské techniky 
28. 6 .-1 8 . 7.
Poľský filmový plagát -  výstava plagátov z Poľského inštitútu
19. 7 .-2 2 . 8 .
Ladislav Zlatohlávek: Pohľad cez objektív -  výstava fotografií
2 3 .8 .-1 6 . 9.
Radovan Bries: Retro 04-1 -  výstava fotografií
19. 9 .-3 0 . 9.
Ján Cikker -  100. výročie narodenia -  panelová výstava
4. 10 .-21 . 10.
Kráľovská svadba -  výstava fotografií k 5. výročiu založenia Britského centra 
25. 10 .-14 . 11.
Študentský ateliér -  prezentácia prác študentov Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene 
15. 1 1 .-2 . 12.
Očarujúce Chorvátsko -  výstava fotografií v spolupráci s Veľvyslanectvom Chorvátskej republiky v SR
6 . 1 2 .-5 . 1. 2012
Tomáš Kopečný: Život v horách ukrytý (miznúci) -  výstava fotografií banskobystrického fotografa, cestovateľa a dobrodruha

1. poschodie

20. 12. 201 0 -7 . 1.2011
Biblia včera, dnes a zajtra -  výstava bola súčasťou podujatia Biblia -  fenomén kresťanstva
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7. 12. 2010- 17. 1.2011
Fedor Fridrich Ruppeldt -  výstava venovaná prekladateľovi, kultúrnemu historikovi a evanjelickému biskupovi
17. 1 .-23 . 1.
Poézia šperku -  výstava šperkov študentov ŠUV Kremnica
2 1 .2 .-  1.3.
Hudecov príbeh v Šanghaji -  panelová výstava
1 .3 .-1 5 .3 .

Chorvátske národné divadlo -  výstava plagátov v spolupráci s Veľvyslanectvom Chorvátskej republiky
2 3 .3 .-  1.4.
Knižnica v dokumentoch -  pokračovanie panelovej výstavy k 85. výročiu ŠVK
4.4.-19.4.
IN MIMINO VERITAS alebo Nepijem na jeho zdravie -  výstava fotografií žien v spolupráci s Centrom Návrat v Banskej Bystrici
1 9 .4 .-  3.5.
Prípad pre literatúru: aktuálne detektívky z Nemecka a Rakúska -  panelová výstava

2 3 .3 .-2 0 . 4.
Najkrajší kalendár -  výstava z celoslovenskej súťaže
3 .5 .-  17.5.
Grál v keltských povestiach na dvore kráľa Artura -  panelová výstava
1 8 .5 .-  1.6.
Sježana Požar: Putovanie s objektívom -  výstava fotografií chorvátskej fotografky
2 . 6 .-1 6 . 6 .
Mediálny festival -  prezentácia žiackych prác ZŠ Narnia
10. 6 .-1 4 . 6 .
Hvezdáreň na Vartovke -  panelová výstava
1 7 .6 .-  1.7.
Yný víkend -  výstava fotografií
2. 7 .-1 6 . 8 .
Galéria talentov -  výstava súťažných výtvarných prác žiakov ZŠ v Banskej Bystrici
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17. 8 .-5 .9 .
10 rokov realizácie Programu obnovy dediny na Slovensku -  panelová výstava
20.9. - 7 .  10.
20. výročie literárneho klubu Litera 2 -  panelová výstava
11 .-28 . 10 .
Všetci sme rovnakí -  panelová výstava 
2 .11. - 10. 12.
Snježana Požar -  Izrael -  výstava fotografií
20.12.2011 -  9. 1.2011
Vianočný a novoročný plagát zo zbierok LHM -  výstava plagátov 

Iné priestory:

20. 12. 2010-31 . 1.2011
Vianoce v časopise Živena -  výstava vianočných vydaní časopisu
3. 5 . - 5 .  9.
Kožúšky od majstra Jurášeka -  výstava ľudovo-umeleckých výrobkov z oblasti Kokava n. Rimavicou, Podpoľanie a Horehronie
1 .6 .-3 0 . 6 .
Pavel Hrúz -  výstava LHM 
28. 3 . - 5 .  9.
Lucia Cibrínová: Svet očami knihovníčky -  výstava fotografií 
15. 8 . -1 5 . 12.2011
Výstavka kníh nositeľov Nobelovej ceny z fondu knižnice
20. 9 . - 2 .  12.
Artefakty zo škôl a školské pomôcky, vysvedčenia významných osobností -  vitríny LHM
5. 12. 2011 - 5 .  1.2012
Krása Betlehemov -  vitríny LHM
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V rámci propagácie aktivít, podujatí a výstav organizovaných ŠVK bolo vydaných 56 tlačových správ, ktoré boli publikované 
v tlačených a internetových médiách a ako reportáže z podujatí v televízií a rozhlase. Každé podujatie bolo propagované formou 
pozvánok a plagátov. Pozvánky boli uverejňované aj na internetových portáloch.

Podujatia organizované pre verejnosť

Vedecké konferencie, odborné semináre, kurzy a školenia:
22.3. 2011

Virtuálna knižnica -  knižnica tretieho tisícročia (11. ročník odborného seminára pre pracovníkov knižníc so zahraničnou účasťou) 
Spoluorganizátori: Spolok slovenských knihovníkov, Goethe-Institut v Bratislave
23.3.2011
II. bibliografická porada Štátnych vedeckých knižníc
13.5.2011
Literárne diela v prameňoch (využívanie knižničných fondov pri tvorbe projektov) -  študentská konferencia organizovaná 
v spolupráci s Gymnáziom J. G. Tajovského.
30.5.2011 - 9 .  6 . 2011
Kurz počítačovej gramotnosti (nielen) pre seniorov -  II. ročník 
22 . 6.2011
Školenie pracovníkov kooperujúcich knižníc v projekte KIS3G -  modul Seriály
28.9. 201 1

Školenie pracovníkov kooperujúcich knižníc v projekte KIS3G -  modul Seriály
13. 10. 2011
Život a dielo Zdenka Mikulu (seminár/workshop v rámci 33. festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého, ktorý bol 
venovaný 95. výročiu narodenia Z. Mikulu.
Spoluorganizátori: Univerzita Mateja Bela, Park kultúry a oddychu v Banskej Bystrici, Mesto Banská Bystrica

Prezentačná činnosť
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Január -  december (akademický rok 2010/2011 -  letný semester a akademický rok 2011/2012 zimný semester)
Dejiny knižnej kultúry -  výberový seminár pre študentov magisterského štúdia Katedry histórie FHV UMB

Cyklus OSOBNOSTI:
7. 2. 2011
Ladislav Hyža -  režisér, dramaturg, spisovateľ
14.3.2011
Ján Bodenek -  spisovateľ, prekladateľ, autor literatúry pre mládež (100. výročie narodenia)
3. 10. 2011
RNDr. Olga Zibrinová, CSc. -  významná československá horolezkyňa, vysokoškolská pedagogička, prvá riaditeľka 
Hvezdárne v Banskej Bystrici
7. 11.2011
Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc, -  jadrový fyzik, vysokoškolský pedagóg, splnomocnený predstaviteľ SR v Rade Európskej 
organizácie pre jadrový výskum -  CERN, viceprezident Rady CERN v r. 2007 -  2010
28. 1 1 .2 0 1 1

Zdenko Mikula -  hudobný skladateľ, pedagóg, dirigent

Cyklus LITERÁRNE A HUDOBNÉ VEČERY:
23.2.2011
prof. Milan Jurčo
22 . 6 . 2011 
Blanka Poliaková
24. 8 . 2011
Jazz v živote jubilantov -  podujatie venované osobnostiam banskobystrickej jazzovej scény
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC (12. ročník) A LITERÁRNA BANSKÁ BYSTRICA (15. ročník)
28.3.2011
Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc a Literárnej Banskej Bystrice za účasti jubilujúceho spisovateľa Ladislava 
Balleka
Galéria talentov -  výtvarná, literárna a hudobná súťaž žiakov základných škôl (slávnostné vyhodnotenie)
Michal Récky: 45. minúta -  Karol Horák: Spätné zrkadlo -  divadelné predstavenie študentov Akadémie umení
29.3.2011
Detský lektor v múzeu -  vzdelávací interaktívny projekt pre základné školy 
Prezentácia a predajná výstava vydavateľstva Portál
30.3.2011
Prezentácia personálnej bibliografie prof. Viliama Marčoka
31.3.2011
Burza literárnych talentov
Kováčova Bystrica -  súťaž v interpretácii poézie a prózy, literárnej tvorby žiakov ZŠ a študentov stredných škôl (7. ročník)

Besedy, prednášky, literárne súťaže:
15.-16 . 4. 2011
Vansovej Lomnická -  44. ročník festivalu umeleckého prednesu ( v spolupráci s Úniou žien Slovenska)
13. -  14. 5. 2011 (Noc múzeí a galérií)
Nakresli mi obrázok, Rozprávaj mi rozprávku, Moje bábkové divadlo (aktivity v Bábkarskom salóne)
18. 5. 2011 ( Medzinárodný deň múzeí)
Deň otvorených dverí v expozíciách LHM, Detský lektor v múzeu, Stretnutie s hudbou 

Divadlo D44

V roku 2011 sa v spoločnom umeleckom priestore ŠVK a Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 
uskutočnilo 32 divadelných predstavení.
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3.1.7. Prevádzka knižnice a riadiaca činnosť

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,
-  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. 1 . 2 0 1 1 .

V roku 2011 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 2012
-  Návrh kontraktu medzi MK SR a ŠVK v Banskej Bystrici na rok 2012
-  Správa o činnosti za rok 2010
-  Štatistické výkazy o činnosti
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w
-  Projekty na zaradenie do grantového systému MK SR -  prioritné činnosti.
-  Zásady na spracovanie videoarchívu ŠVK
-  Interná smernica ŠVK č. 2/2011 upravujúca pravidlá prác v knižnično-infonnačnom systéme Virtua
-  Interná smernica ŠVK č. 3/2011 o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác
-  Príkazy riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Príkaz riaditeľky č. 1/2011 k organizačnému zabezpečeniu zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr v súlade so 
zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z.
Príkaz riaditeľky č. 2/2011 vykonať revíziu knižničného fondu signatúry A 1 -  C 60 000.
Príkaz riaditeľky č. 3/2011 k dokladovaniu neprítomnosti zamestnanca v práci pri vyšetrení a ošetrení v zdravotníckom
zariadení a sprevádzaní rodinného príslušníka pri vyšetrení a ošetrení v zdravotníckom zariadení.
Príkaz riaditeľky č. 4/2011 k úprave otváracích hodín pre verejnosť a pracovného času zamestnancov Štátnej vedeckej 
knižnice od 1 . júna 2 011  do 31. augusta 2 0 1 1 .
Príkaz riaditeľky č. 5/2011 opatrenia k zvýšeniu efektívnosti správy pohľadávok ŠVK.
Príkaz riaditeľky č. 6/2011 k organizácii činnosti a úprave otváracích hodín v Literárnom a hudobnom múzeu.
Príkaz riaditeľky č. 7/2011 na vykonanie revízie knižničného fondu v Centre ruských štúdií
Príkaz riaditeľky č. 8/2011 k vykonaniu mimoriadnej revízie celého zbierkového fondu ŠVK-Literámeho a hudobného 
múzea v zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane kultúrnej hodnoty z dôvodu zmeny 
správcov depozitárov.
Príkaz riaditeľky č. 9/2011 prijatie opatrení na nápravu nedostatkov, zistených vládnym auditom uskutočnenom 
Správou finančnej kontroly Zvolen.
Príkaz riaditeľky č. 10/2011 k riaditeľskému voľnu dňa 23. 12. 2011.
Príkaz riaditeľky č. 11/2011 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku k 31. 12. 2011.
Príkaz riaditeľky č. 12/2011 k vykonaniu revízie knižničného fondu jazykovej študovne Info USA

V rámci štatistického výkazníctva boli spracované nasledovné dokumenty:
- Ročný výkaz o knižnici KULT 10-1 za rok 2010 v zmysle § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších

predpisov.
Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2010 KULT 4-01.
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Štatistika výkonov ŠVK v Banskej Bystrici.
- Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji VV P-01 za rok 2010 ako súčasť štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 -  

2011 v zmysle vyhlášky ŠÚ SR 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.

3.1.7.1. Partnerská a medzinárodná spolupráca

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Aktivity Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa uskutočňovali v roku 2011 podľa 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 rozšírenia medzinárodnej spolupráce bolo podpísané Memorandum o výmene 
a spolupráci medzi Šanghajskou knižnicou v ČĽR a ŠVK v Banskej Bystrici.

V rámci spolupráce sa realizovala výmena knižného fondu, výmenné stáže a kultúrne aktivity:

Študijní a včdecká knihovna v Hradci Králové, Česká republika
20. -  22. 3. sa zúčastnili dvaja pracovníci zo ŠVK v Hradci Králové na návšteve pri príležitosti osláv 85. výročia ŠVK. 
v rámci dohody o spolupráci sa pokračovalo vo výmene periodík Český časopis historický a Knižná revue a výmene vlastných 
edičných titulov oboch knižníc

Wojewodská verejná knižnica I. Smolki v Opole, Poľská republika
20. -  23. 3. sa uskutočnila návšteva dvoch pracovníkov z Opole v ŠVK pri príležitosti 85. výročia ŠVK

-  17. -  19. 5. návšteva dvoch pracovníkov ŠVK v Opole pri príležitosti 60. výročia WBP
-  27. -  30. 9. sa zúčastnili traja pracovníci ŠVK výmennej stáže v Opole
-  realizovala sa priebežne výmena periodík Historická revue a Polityka a výmena kníh
-  bola podpísaná Rámcová dohoda o spolupráci do roku 2015
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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
-  16. -  23. 10. sa zrealizovala výmenná stáž dvoch pracovníkov ŠVK
-  realizovala sa výmena kníh podľa dohody
-  bola podpísaná Rámcová dohoda o spolupráci do roku 2016

Šanghajská knižnica (Shanghai Library), Šanghaj, Čínska ľudová republika
-  pri príprave a podpise Memoranda o výmene a spolupráci a jeho plnení do roku 2013
-  pri doplňovaní fondu študovne Window of Shanghai
-  realizovalo sa zasielanie časopisu Slovensko

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 modernizácii technického vybavenia InfoUSA
-  pri realizácii Memoranda o porozumení

Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v Bratislave
pri podpore jediného čínskeho centra na Slovensku (Window of Shanghai)

Veľvyslanectvom Ukrajiny na Slovensku
pri zabezpečovaní výstavy Zvony Černobylá, venovanej 25. výročiu Čemobyľskej tragédie
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Veľvyslanectvom Chorvátskej republiky
-  pri príprave výstav Chorvátske národné divadlo a Očarujúce Chorvátsko

Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave
-  pri vzájomnom informovaní o kultúrnych podujatiach a podpore pri zahraničných stážach pracovníkov

Goethe-inštitútom v Mníchove
-  pri doplňovaní knižničného fondu Nemeckej študovne
-  pri organizovaní výstav a podujatí

British Council v Bratislave
pri zabezpečovaní činnosti a doplňovaní knižničného fondu Britského centra a pri príprave Memoranda

-  pri zabezpečovaní osláv 5. výročia Britského centra

Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave
-  pri realizácii výstav
-  pri vzájomnom informovaní o kultúrnych podujatiach

pri príprave podkladov o spolupráci za minulé obdobie pre Bulharský kultúrny inštitút

Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave
-  pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí a aktivít Nemeckej študovne

PREHĽAD ZAHRANIČNÝCH NÁVŠTEV A VÝZNAMNÝCH PODUJATÍ SO ZAHRANIČNOU ÚČASŤOU 

22. 2. 2011
-  návšteva čínskej delegácie zložená zo zástupcov Šanghajskej ľudovej asociácie pre priateľstvo so zahraničím, Šanghajskou

knižnicou (Shanghai Library) a čínskych podnikateľov v súvislosti so spoluprácou a návštevou rodiska architekta Ladislava
Hudeca
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I .3 . 2 0 1 1

-  návšteva Tomislava Cara, veľvyslanca Chorvátskej republiky na Slovensku pri príležitosti vernisáže výstavy Chorvátske 
národné divadlo

15. 3. 2011
-  návšteva Chrisa Scharffa, kultúrneho ataché Veľvyslanectva USA, ktorý otvoril výstavu venovanú 100. výročiu narodenia 

Ronalda Reagana
16. 3. 2011

-  návšteva J. E. Valerie Raymond, veľvyslankyne Kanady na Slovensku a v Českej republike
21. 3. 2011 pri príležitosti osláv 85. výročia ŠVK navštívili knižnicu:

-  Oľga Benč, generálna konzulka Ukrajiny na Slovensku,
-  Dmitro Konyšev, radca pre politické otázky Veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku
-  Irina Kurolenko, radkyňa pre kultúru z Veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku,
-  Tuga Tarle, radkyňa pre kultúru Veľvyslanectva Chorvátskej republiky,
-  Elena Amaudová, riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave
-  Mgr. Eva Svobodová, riaditeľka Študijnej a vedeckej knižnice v Hradci Králové so zástupkyňou riaditeľky Lenkou Málkovou,
-  Tadeusz Chrobák, riaditeľ Wojewodskej verejnej knižnice v Opole,

13. 4. 2011
-  Beseda s Timmym O'Neillom, americkým skalolezcom, v spolupráci s Veľvyslanectvom USA 

27. 4. 2011
-  návšteva Oleha Havašiho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku s delegáciou na čele 

s Borisom Petrovom, predsedom Záporožskej oblastnej štátnej administrácie Ukrajiny.
II.5 .2011

-  návšteva Roberty Stevens, prezidentky Americkej asociácie knižníc (ALA) a Cynthie Borysovej, regionálnej riaditeľky Úradu 
informačných zdrojov pre Strednú a Východnú Európu

25. 8. 2011
-  návšteva Chrisa Scharffa,, kultúrneho atašé Veľvyslanectva USA pri príležitosti podpísania Memoranda o porozumení medzi 

tlačovým a kultúrnym oddelením veľvyslanectva USA a ŠVK
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-  návšteva veľvyslankyne Jej Veličenstva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného írska na Slovensku pani Susannah 
Montgomery pri príležitosti 5. výročia Britského centra

2 4 .-2 8 . 10. 2011
-  návšteva českej delegácie zo Študijnej a vedeckej knižnice v Hradci Králové v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej 

vzájomnosti (Mgr. M. Špačková, Alena Hronovská a spisovateľka Ilona Pluhaŕová)
23. 11.2011

-  návšteva J. E. Markusa Wuketicha, veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku

4. 10. 2011
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Obr. 13: Návšteva veľvyslanca Rakúskej republiky,
Obr. 14: Návšteva veľvyslankyne Jej Veličenstva Spojeného 

J. E. M arkusa W uketicha kráľovstva Veľkej Británie a Severného írska na Slovensku 
Susannah Montgoinery pri príležitosti 5. výročia Britského centra
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3.1.7.2. 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 2010.
Spracovával mesačné a štvrťročné účtovné a finančné výkazy s prílohami k účtovným závierkam a hodnotením hospodárenia 
v programe SOFTIP aj v Štátnej pokladnici.

- Zabezpečil vyradenie neupotrebiteľného majetku v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov.
Priebežne spracovával výkazy v mzdovej, ekonomickej a majetkovej oblasti.

- Vykonal inventarizáciu záväzkov, pohľadávok, pokladničnej hotovosti cenín a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2011. 
Rozpísal schválený rozpočet na rok 2011.

Úsek správy budov a technickej prevádzky
Zabezpečil rekonštrukciu elektrického vykurovania v objekte Lazovná č.28, výmenu podlahy a vymaľovanie spoločenskej sály, 
údržba náterov vchodových a garážových dverí objektu Lazovná 9, údržbu kanalizácie objektu Lazovná č.9, vymaľovanie časti 
priestorov skladov kníh a priestorov divadla D 44.

- Zabezpečil realizáciu revízií elektrickej inštalácie, plynových kotolní, komínov, elektronickej požiarnej signalizácie, požiarneho 
zabezpečovacieho systému a odborné prehliadky výťahov v zmysle podpísaných servisných zmlúv a zabezpečil odstránenie 
nedostatkov zistených pri revíziách.

- Priebežne zabezpečoval údržbu všetkých štyroch objektov v správe ŠVK vrátane údržby zelene.
Zabezpečoval prevádzku všetkých troch služobných motorových vozidiel.

- Priebežne zabezpečoval úlohy na úseku PO a BOZP. Uskutočnil školenie všetkých nových zamestnancov knižnice z požiarnych 
predpisov, školenie požiarnych hliadok, školenie referentských vodičov a priebežne kontroloval dodržiavanie predpisov OBP
a PO.
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3.1.8. Informatizácia a internetizácia

Významnou činnosťou v oblasti automatizácie a intemetizácie v roku 20 l l  bola aplikácia bezpečnostnej politiky 
informačných systémov rezortu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:
-  zavedením programu na evidenciu a monitoring HW a SW AuditPro na podporu aplikácie metodického pokynu MK SR č. MK- 

2349/2009-10/2396 z 20. februára 2009 pre klasifikáciu a riadenie aktív IS,
-  rozšírením záložného prostredia pre IS v súlade s metodickým pokynom MK SR č. MK 558/2010-10/1143 z 26. januára 2010 

upravujúcim postupy pre riadenie komunikácií a prevádzky IS.

Na úseku informačných technológií sa vykonávali pravidelné činnosti:

Oblasť administrácie systémov (softvér, hardvér, počítačová sieť)

zabezpečovanie správy serverov, operačných systémov, databáz, mailového, webového a intranetového servera,
-  zabezpečovanie údržby a aktualizácie programového vybavenia,
-  inštalácia programu AuditPro na 147 počítačoch,
-  aktualizovanie novej verzie AVG 2012 na 147 počítačoch,

inštalácia a uvedenie do prevádzky počítadla odchodov a príchodov návštevníkov ŠVK do budovy cez hlavný vchod, 
pravidelné štatistické vyhodnocovanie evidencie,

-  reinštalácia operačného systému na 47 počítačoch z dôvodu nestability systému,
-  zabezpečovanie chodu počítačových pracovných staníc, tlačiarní a skenerov,
-  zabezpečovanie chodu počítačovej siete a internetovej stránky knižnice sprístupňovanie registračných fonnulárov 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 400 požiadaviek počas roka) a na zadávanie požiadaviek na údržbárske práce a kontrolu ich 
realizácie.
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Oblasť knižnično-informačného systému Virtua

-  zabezpečovanie inštalácie klientov systému Virtua,
-  aktualizácia klientov systému Virtua na verziu 2010.1.3,
-  zabezpečenie inštalácie testovacej verzie 2011.1.2 klientov systému Virtua,
-  aktualizácia klientov systému Virtua na verziu 2011.1.2 na všetkých počítačoch,

zabezpečovanie potlače štítkov čiarových kódov pre knižný fond na 20 999 štítkoch s čiarovými kódmi od 270001000377201 
-270001000398200,

-  zabezpečovanie podpory pri potlači čipových kariet (preukazov používateľov knižnice),
-  inštalácia VPN klienta pre používanie pripojenia do systému Virtua - 56 klientov .
-  aktualizácia profilov VPN klienta pre používanie pripojenia do systému Virtua - 56 klientov .

Oblasť prezentácie knižnice

-  aktualizácia internetovej stránky knižnice, www.infolib.sk a portálu MK SR www.navstevnik.sk
-  skenovanie interných materiálov,

zabezpečovanie techniky a ozvučenia na vzdelávacích a kultúrnych podujatiach organizovaných v knižnici.

Oblasť aktualizácie databáz

databázy : Albertina -  firemný monitor a monitor tlače, Bibliomedica, Pamäť mesta Banská Bystrica.

Oblasť ostatných činností

-  pridávanie uzatvorených zmlúv na intemetový portál CRZ
podpora pri digitalizácii videonahrávok z podujatí ŠVK a iných audio-video záznamov pre potreby ŠVK-Literámeho 
a hudobného múzea,
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špecifikácia a obstarávanie výpočtovej techniky vrátane komponentov, zabezpečovanie nákupov spotrebného materiálu pre 
výpočtovú techniku (náplne do tlačiarní, čipové karty, nosiče dát),

-  zálohovanie fotodokumentácií z podujatí ŠVK na médiá a server,
-  realizácia operátorských činností vo vzťahu k ostatným oddeleniam.

K 31. 12. 2011 bolo v prevádzke 9 serverov, 1 hardvérový firewall, 11 notebookov a 138 osobných počítačov, z toho 53 pre 
verejnosť a 85 osobných počítačov pre pracovníkov a 15 osobných počítačov je pripravených na výmenu, ktorá sa zrealizuje v roku
2012. 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).

V ŠVK bolo dostupných 26 tlačiarní a 8 skenerov, z toho pre verejnosť bolo dostupných 8 tlačiarní a 2 skenery -  na čítacom 
intemetovom pracovisku pre nevidiacich a v študovni viazaných periodík. Poskytovateľom internetu pre knižnicu bolo združenie 
SANET.

Tab. č. 18: Stav technického zabezpečenia v rokoch 2009 -  2011
Druh IT 2009 2010 2011

Spolu Z toho nových Spolu Z toho nových Spolu Z toho nových
osobný počítač 141 5 138 15 153 15
server 6 2 7 1 9 2
notebook 8 0 9 1 11 2
tlačiareň 25 0 25 0 26 1
skener 6 1 7 1 8 1

Tab. č. 19: Návštevnosť www stránky v roku 2011

www stránka 2011

Návštevnosť 330 806
Počet zobrazení 494 576
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3.2. Rozpočet organizácie -  plnenie záväzných ukazovateľov a limitov štátneho 
rozpočtu a hospodárenie organizácie, vrátane informácie o vykonaných 
rozpočtových opatreniach

Kontrakt bol uzatvorený v súlade so zriaďovacou listinou a štatútom organizácie na poskytovanie verejných služieb 
a realizáciu nasledovných činností:

a) Knižničná činnosť
b) Múzejná činnosť
c) Prezentačná a výstavná činnosť
d) Prevádzka knižnice a riadiaca činnosť
e) Informatizácia a intemetizácia
f) Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.

Tab. č. 29: Finančné krytie všetkých kontrahovaných činností (v eurách)
Výdavky na činnosť v členení 

podľa ekonomickej klasifikácie
Finančné krytie

Výdavky
celkom

Z prostriedkov 
ŠR

Z tržieb 
a výnosov

Z iných 
zdrojov

a 1 2 3 4
610 - Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV 514 850 504 892 9 958 0

620 - Poistné a príspevok 
do poisťovní 181 824 178 337 3 487 0

630 - Tovary a služby 323 035 246 853 76182 0
640 - Bežné transfery 5 818 5 818 0 0
600 - Bežné výdavky spolu 1 025 527 89 627 0
700 - Kapitálové výdavky spolu 0 0 0 0
600 a 700 spolu 1 025 527 935 900 89 627 0
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Rozpisom číslo MK -  329/2011-103/335 boli pre Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici určené nasledovné záväzné 
ukazovatele:

Záväzný ukazovateľ
Bežné výdavky spolu- ekonomická klasifikácia (600) 935 900,00 eur
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 504 892,00 eur

Orientačný ukazovateľ
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov 79,0

K 31. 12. 2011 bol záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu upravovaný nasledovne :

— Rozpočtové opatrenie č. 1 z 27.12.2011 číslo MK-329/2011-103/17997 
Bežné výdavky: z toho Tovary a služby (630) 1 105,00 eur
(refundácia MK SR za kultúrne poukazy roku 2011)

-  Rozpočtové opatrenie č. 2 Z 28.12.2011 číslo MK-329/2011-103/17980 
Bežné výdavky: z toho Tovary a služby (630) 45 113,00 eur

Zmena záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu k 31.12.2011
Bežné výdavky na činnosť spolu (600) 982 118,00 eur
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 504 892,00 eur

Orientačný ukazovateľ
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov 79,0

3.2.1 Plnenie ukazovateľov rozpočtu
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Uznesením vlády SR č. 788/2011 zo dňa 7.12.2011 bol schválený „Návrh na zmenu účelu použitia nevyčerpaných 
kapitálových výdavkov vytvorených z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva kultúry SR“. V rámci tejto 
zmeny nám bol poskytnutý kapitálový transfer na nákup umeleckých diel a zbierok (prvok 08S0105) v celkovej sume 6  000 eur (kód 
zdroja 1319).

a) Prevádzkové dotácie - be žn ý transfer  -  hodnotenie čerpania

Spotrebované nákupy
Čerpané na nákup knižničného fondu, časopisov a novín v čiastke 62 937,77 eur, energie v čiastke 59 577,10 eur, vodné a stočné 
v čiastke 4 259,86 eur, kancelárske potreby 2 217,52 eur, čistiace potreby 2 668,49 eur, pohonné hmoty pre služobné motorové 
vozidlá 2 083,81 eur, nákup tonerov 888,20 eur, nákup drobného hmotného majetku 54 112,72 eur a ostatného drobného materiálu 
potrebného pre činnosť organizácie 36 272,57 eur.

Služby
V tejto položke boli čerpané finančné prostriedky na cestovné vo výške 7 199,16 eur, z toho 4 896,18 eur na zahraničné a 1 874,98 eur 
na tuzemské cestovné. Na reprezentáciu vo výške 614,11 eur, z toho zo štátneho rozpočtu vo výške 180,88 eur. Ostatné služby vo 
výške 58 165,88 eur za telefónne poplatky, poštovné, revízie elektrickej inštalácie, technických zariadení a nájomné za prenájom 
skladov. Na údržbu vo výške 21 871,74 eur, z toho bežná údržba budov 12 939,33 eur, oprava a údržba služobných motorových 
vozidiel 1 800,29 eur, oprava a údržba kopírovacích stojov a tlačiarne 2 137,25 eur, údržba knižničného fondu 3 819,72 eur a oprava, 
údržba a revízie EZS,EPS a hasiacich prístrojov 1 175,15 eur.

Mzdové náklady 
Mzdové náklady
Na rok 2011 bolo v rozpočte na mzdy, platy, služobné príjmy plánované zo štátneho rozpočtu 504 892 eur a z vlastných príjmov 
9 958 eur. Na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce zo štátneho rozpočtu 9 000 eur. K 31. 12. 2011 boli mzdové náklady 
čerpané vo výške 543 289,89 eur.
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Tab. č. 30: Mzdové náklady _____________  (v eurách)

Náklady Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť 
k 31.12.2011

%
k upravenému 

rozpočtu
mzdové náklady 
- zamestnanci

514 850,00 528 702,00 528 702,24 1 0 0 ,0 0

mzdové náklady 
- dohody

9 000,00 14 588,00 14 587,65 99,99

S p o l u 523 850,00 543 290,00 543 289,89 99,99

Rozbor zamestnanosti
Rozpisom ukazovateľov ŠR bol na rok 2011 orientačne stanovený priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov 79. 

K 31. 12. 2011 bol prepočítaný stav 67,50 zamestnancov. Dohodami o vykonaní práce bola zabezpečená náhrada zamestnancov počas 
pracovnej neschopnosti, zabezpečenie prevádzky Pamätného domu Jozefa Gregora Tajovského vTajove a zabezpečenie 
retrospektívneho spracovania záznamov knižničného fondu. Priemerná mzda je o 1,72 eura nižšia ako v roku 2010.

Tab. č. 31: Čerpanie miezd k 31. 12. 2011 a porovnanie s r. 2009 a 2010
Ukazovateľ merná

jednotka
Skutočnosť 
k 31.12.2009

Skutočnosť 
k 31.12.2010

Skutočnosť 
k 31.12.2011

Fyz. stav zamestnancov osoba 78 77 68

Prepočítaný stav osoba 76,5 75,57 67,50

mzdy zamestnancov € 556 163,94 576 592,95 528 702,24

dohody OON € 14 273,21 27 134,80 14 587,65

priemerná mzda € 605,84 624,02 622,30
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Náklady na sociálne poistenie boli schválené v rozpočte vo výške 181 824,00 eur. K 31. 12. 2011 skutočné náklady boli vo 
výške 185 462,80 eur, z toho DDP 1 397,72 eur. Zákonné sociálne náklady na stravovanie, za stratu zárobku počas pracovnej 
neschopnosti, odchodné a odstupné predstavovali k 31. 12. 2011 sumu 40 229,47 eur.

Dane a poplatky
Náklady na daň z nehnuteľností boli vo výške 5 584,62 eur.

Ostatné náklady
Ostatné náklady boli čerpané vo výške 7 603,62 eur na poplatky banke, koncesionárske poplatky, členské poplatky iným 

organizáciám, poistenie služobných motorových vozidiel a miestny poplatok za komunálny odpad.

Odpisy
K 31. 12. 2011 boli náklady na odpisy vo výške 88  627,90 eur. Z toho odpisy z HIM bezodplatne nadobudnutého vo výške 

2 154,72 eur.

Analýza nákladov na prevádzku budov

Náklady na prevádzku budov predstavovali celkom 74 178,68 eur. Z toho 80,97 % boli náklady na dodávku energií a vody, 
19,03 % náklady na revízie a údržbu budov. V rámci údržby bola vlastnými zamestnancami zrealizovaná údržba okien a dverí, 
rekonštrukcia elektrického vykurovania v objekte Lazovná č.28, maľovanie časti skladových priestorov, pravidelné čistenie 
kanalizácie, dodávateľky ročná revízia EZS a EPS, elektroinštalácie regulačnej stanice plynu, atest elektrického rozvádzača a 
pravidelná prehliadka výťahov, komínov, klimatizácie, revízia plynových kotolní, rozvodov plynu a tlakových zariadení, prečistenie 
kanalizácie a údržba zelene v objektoch ŠVK. V spoločenskej sále bola dodávateľsky zabezpečená výmena parkiet, maľovanie stien 
a výmena časti zariadenia.

b) Dotácie na investície -  kapitálový transfer - hodnotenie čerpania

19. decembra bol Ministerstvom kultúry poskytnutý kapitálový transfer na nákup umeleckých diel a zbierok pre ŠVK -  
Literárne a hudobné múzeum vo výške 6  000 eur.
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3.2.2 Rozbor nákladov a výnosov

Tab. č. 32: Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách
k 31.12. 2011 v porovnaní s r. 2010 (v eurách)

Ukazovateľ Skutočnosť
31.12.2010

Skutočnosť
31.12.2011

Index, rastu 
2 0 1 1 /2 0 1 0

50 Spotrebované nákupy 225 600,46 221 386,28 0,98
51 Služby 152 758,81 92 031,65 0,60
52 Osobné náklady 844 925,97 768 982,16 0,91
53 Dane a poplatky 6  750,66 9 180,36 1,35

54 Ostatné náklady... 3 947,55 7 603,62 1,92

55 Odpisy, rezervy... 160 084,89 112 468,48 0,70

56 Finančné náklady 108,08 1 278,74 11,83

59 Dane z príjmov 4 764,25 4 602,35 0,96

Náklady spolu 1 398 940,67 1 217533,64 0,87
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Tab. č. 33: Prehľad výnosov k 31.12. 2011 v porovnaní s r. 2010  (v eurách)
Ukazovateľ Skutočnosť Skutočnosť Index, rastu

31.12.2010 31.12.2011 2011/2010

60 Tržby za vlastné výrobky 124 025,06 100 605,97 0,81
64 Ostatné výnosy 7 023,69 35 361,77 5,03
65 Zúčtovanie rezerv ... 0 24 121,08 0
66 Finančné výnosy 0 993,39 0
68 Výnosy z transferov a ... 1 267 891,92 1 079 627,50 0,85
69 Výnosy z transferov a ... 0 0 0
Výnosy spolu 1 398 940,67 1 240 709,71 0,88

Index výnosov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého rokuje 0,88.
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3.2.3 Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici mala na rok 2011 schválené výnosy celkom vo výške 1 025 527,00 eur, z toho 
transfery zo ŠR 935 900,00 eur a z vlastnej činnosti 89 627 eur. Skutočné príjmy z vlastnej činnosti k 31. 12. 2011 boli vo výške 
124 047,20 eur.

Tab. č. 34: Prehľad podľa kategórií príjmov a porovnanie plnenia s r. 2010 je v nasledovnej tabuľke (v eurách):
Ukazovateľ Skutoč. 

31. 12. 2010
Schválený 

rozpočet 2011
Upravený rozpočet 

2011
Skutočnosť 

31. 12.2011

% čerp. 

4/3

% čerp. 

4/2

Index

4/1
1 2 3 4 5 6 7

200 Nedaňové 
príjmy 
v tom:

130 560,84 89 627,00 124 047,00 124 047,20 1 0 0 ,0 0 138,40 0,18

2 1 0
Príjm.z vlast. 33 309,23 21 974,00 28 975,00 28 975,04 1 0 0 ,0 0 131,86 0,87

220 Admin. a iné 
poplatky a platby

93 460,49 67 653,00 93 410,00 93 411,39 1 0 0 ,0 0 138,07 1,00

290 -  Iné 
nedaň. príjmy 3 791,12 0 1 662,00 1660,77 99,93 0 0,43

311 Granty 4 414,67 0 1 700,00 1 700,00 99,93 0 0,38

312 Transfery 
- bežné

1 114 852,00 935 900,00 982 718,00 982 718,00 1 0 0 ,0 0 105,00 0 ,8 8

322 Transfery 
- kapitálové

4 000,00 0 0 4 000,00 0 0 1 ,00

Nedaňové príjmy sú plnené z plánovaných tržieb za poskytované služby a z príjmov z prenájmov priestorov.
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210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Príjmy z prenájmov nebytových priestorov v zmysle nájomných zmlúv a jedno rázových prenájmov predstavovali 29 807,53 eur.

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 v celkovej výške 93 411,39 eur.
Od čitateľov a návštevníkov boli k 31. 12. 2011 prevzaté kultúrne poukazy vo výške 1 105 eur. Táto suma nie je zahrnutá v príjmoch 
z vlastnej činnosti, ale v bežnom transfery štátneho rozpočtu (rozpočtové opatrenie č.l).

292 -  Ostatné príjmy
Tvoria ich príjmy z poistného plnenia, z dobropisov a z preplatkov.

Schválený rozpočet príjmov na rok 2011 bol 89 627 eur. K 31. 12. 2011 príjmy dosiahli výšku 124 047,20 eur, t. j. plnenie na 
138,40%.

311 Granty
Organizácii v roku 2011 British Council Bratislava poskytol finančné prostriedky vo výške 1 530,00 eur na nákup kníh a 170,00 eur 
na náklady spojené s oslavou 5. výročia založenia Britského centra v ŠVK.

312 Transfery v rámci verejnej správy 
312001 zo štátneho rozpočtu
Na rok 2011 bol zriaďovateľom MK SR schválený rozpočet vo výške 935 900,00 eur.

312007 z rozpočtu obce
Mesto Banská Bystrica poskytlo finančné prostriedky vo výške 600,00 eur na nákup literatúry do fondu ŠVK.
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322 Transfery v rámci verejnej správy
322001 zo štátneho rozpočtu - kapitálové transfery neboli poskytnuté.
322008 od ostatných subjektov verejnej správy boli poskytnuté na nákup umeleckých diel a zbierok vo výške 6000 eur.

600 - Výnosy z vlastnej činnosti tvorili tržby za zápisné, čipové karty, vstupné, porušenie predpisov, výpožičné služby, služby online 
katalógu, rešeršné služby, kopírovacie služby, prenájom budov v celkovej sume 125 461,75 eur.

648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti boli v celkovej sume 10 505,99 eur z toho: dary boli vo výške 8 042,11 eur a tvorili ich 
knihy a informačné materály z Číny, hmotný majetok darovaný British Council Bratislava, dlhodobý majetok z Ministerstva 
zahraničných vecí USA a tvorba zbierkových predmetov z vlastnej činnosti vo výške 1 304,50 eur.

652 - Zákonné rezervy boli vo výške 24 121,08 eur za nevyčerpanú dovolenku, odstupné, odchodné a životné jubileá v roku 2010. 
Ostatné finančné výnosy boli vo výške 993,39 eur za poistné plnenie.

681 - Výnosy z bežných transferov boli vo výške 983 141,60. Z toho transfer zo štátneho rozpočtu z roku 2010 vo výške 3 390 eur. 
a v roku 2011 vo výške 979 751,60 eur. Rozdiel medzi poskytnutým bežným transferom v roku 2011 a použitím je vo výške 2 366,40. 
Bol zakúpený softvér Audit Pro7 na 160 PC z Českej republiky, kde úhrada vo výške 1972 eur bola zadaná do Štátnej pokladnice po 
prísune finančných prostriedkov (rozpočtové opatrenie č. 2) dňa 29. 12. 2011. Z dôvodu zahraničnej platby prešla platba 2. 1. 2012. 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je registrovaná v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty podľa § 7, 
z ktorého vyplýva, že tovar a službu nadobudnutú z členského štátu EU je povinná zdaniť a daň odviezť príslušnému daňovému úradu 
v Slovenskej republike. DPH bola vo výške 394,40 eur a bude odvedená Daňovému úradu B. Bystrica v roku 2012.

682 - Výnosy z kapitálových transferov boli vo výške 88  185,90 eur a tvorili ich odpisy dlhodobého majetku.

3-2.4 Hodnotenie hospodárskeho výsledku

Organizácia v hodnotenom období dosiahla náklady vo výške 1 217 533,64 eur a výnosy vo výške 1 240709,71 eur.
Hospodársky výsledok k 31. 12. 2011 bol vykázaný kladný v sume 23 176,07 eui.
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3.2.5 Prioritné projekty a ich plnenie

a) bežné výdavky

V roku 2010 v mesiaci december bola rozpočtovým opatrením poskytnutá dotácia na program 08T0105 -  Projekt informatizácie 
kultúry, aktivita: Projekt Info Magic vo výške 3 390,00 eur, ktorá bola v januári 2011 vyčerpaná v plnej výške. K 31. 12. 2011 
organizácii neboli MK SR účelové dotácie poskytnuté.

b) kapitálové výdavky
Štátnej vedeckej knižnici k 31. 1 2 .2 0 1 1  nebol poskytnutý kapitálový transfer v rámci prioritných projektov.

3.2.6 Rozbor výdavkov podľa prvkov

a) bežné výdavky

Základný prvok, v ktorom organizácia realizuje svoju základnú činnosť za všetky kontrahované činnosti 

Tab. č. 35: Z prostriedkov štátneho rozpočtu (v eurách)

Názov Celkom 610 620 630 640 710
Schválený rozpočet 935 900,00 504 892,00 178 337,00 246 853 5 818,00 0 ,0 0

Upravený rozpočet 982 118,00 504 892,00 177 098,00 290 255,00 9 873,00 0 ,0 0

Skutočnosť 979 751,60 504 892,00 177 097,57 287 889,40 9 872,63 0 ,0 0

Názov Celkom 610 620 630 640 710
Schválený rozpočet 89 627,00 9 958,00 3 487,00 76 182,00 0 0 ,0 0

Upravený rozpočet 124 047,00 23 810,00 8 367,00 91 870,00 0 0 ,0 0

Skutočnosť 113 019,51 23 810,24 8 365,23 80 844,04 0 0 ,0 0
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Tab. č. 37: Z iných zdrojov (v eurách)
Názov Celkom 610 620 630 640 710
Schválený rozpočet 0 0 0 0 0 0
Upravený rozpočet 2 300,00 0 0 2 300,00 0 0
Skutočnosť 8 300,00 0 2 300,00 6000,00

Tab. č. 38: Prvky, v ktorých sa rozpočtujú tzv. prioritné projekty (v eurách)
Názov Celkom 610 620 630 640 710
Schválený rozpočet 0 0 0 0 0 0
Upravený rozpočet 0 0 0 0 0 0

Skutočnosť 3 390,00 0 0 3 390,00 0 0

Tab. č. 39: Výdavky spolu za všetky zdroje (v eurách)
Názov Celkom 610 620 630 640 710
Schválený rozpočet 1 025 527,00 514 850,00 181 824,00 323 035,00 5 818,00 0

Upravený rozpočet 1 108 465,00 528 702,00 185 465,00 384 425,00 9 873,00
Skutočnosť 1104 461,11 528 702,24 185 462,80 3 7 4  423,44 9 872,63 6  0 0 0 ,0 0

Tab. č. 40: Prehľad čerpania bežného transferu za rok 2011 podľa jednotlivých zdrojov a programov (v eurách)
Zdroj Program Schválený

rozpočet
Upravený
rozpočet

Čerpanie 
k 31.12.2011

111 08S0105 935 900,00 982 118,00 979 751,60
45 08S0105 89 627,00 124 047,00 113 019,51
71 08S0105 0 2 300,00 2 300,00
Spolu 08S 1 025 527,00 1 108 465,00 1 095 071,11
131A 08T0105 0 ,0 0 0 ,0 0 3 390,00
Spolu 08T 0,00 0,00 3 390,00
Spolu 08S+08T 1 025 527,00 1 108 465,00 1 098 461,11
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b) kapitálové výdavky

Tab. č. 41: Kapitálové výdavky
Zdroj Program Schválený

rozpočet
Upravený
rozpočet

Čerpanie 
k 31.12.2011

111 08T 0 0 ,0 0 0 ,0 0

1319 08S0105 0 ,0 0 0 ,0 0 6  0 0 0 ,0 0

Finančné prostriedky štátneho rozpočtu boli čerpané priebežne a mesačne prehodnocované.

4. H O D N O TE N IE  FO N D O V OR G AN IZÁCIE

4.1 Rezervný fond

Stav k 01.01.2011 349,36 eur
Stav k 31.12.2011 349,36 eur

4.2 Sociálny fond

Stav k 01.01.2011 1 195,68 eur
Tvorba: 5 338,78 eur
- povinný prídel 5 239,58 eur
- splátky - soc. výpomoc 99,20 eur
Čerpanie: 5 306,90 eur
- príspevok na stravovanie 4 967,90 eur
- záverečné stretnutie zamest. 339,00 eur 
Zostatok k 31. 12. 2011 1 227,56 eur
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5. P O D N IK A TEĽS K Á  ČIN N O SŤ

Štátna vedecká knižnica nemá podnikateľskú činnosť

6. ZH O D N O TE N IE  M A JE TK O V E J POZÍCIE ORGANIZÁCIE

Tab. č. 42: Prehľad majetku k 31.12. 2011 (v eurách)

Ukazovateľ Skutočnosť

31.12.2010

Skutočnosť

31.12.2011

Index, rastu 

2011/2010

Dlhodobý hmotný majetok 4 612 897,16 4 539 434,72 0,98

Obežný majetok 102 625,14 116 551,69 1,13

Časové rozlíšenie 19 390,04 20 349,22 1,04

Majetok spolu 4 734 912,34 4 539 434,72 0,95

Tab. č. 43: Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12. 2011 (v eurách)

Pohľadávky Celkom
z toho:

po lehote 
splatnosti

po lehote splatnosti 
dlhšej ako 1 rok

Odberatelia 5 519,82 2 773,63 2 746,19
Iné pohľadávky 726,06 194,40 531,66
Poskytnuté prevádz. preddavky 11 116,77
Pohľadávky voči zamestnancom 230,00
Daň z príjmov 161,90
Pohľadávky spolu 17 754,55 2 968,03 3 277,85

- 9 9 - Výročná správa za rok 2011



Záväzky Celkom
z toho:

po lehote 
splatnosti

po lehote splatnosti 
dlhšej ako 1 rok

Krátkodobé záväzky 70 106,98
z toho:Dodávatelia 4 394,34

Zamestnanci 38 209,98
Ostat.záv. voči zamest. 1 538,46
Zúčtovanie s orgánmi 
soc. a zdrav, poistenia 20 641,41
Daň z príjmov 0 ,0 0

Ostatné priame dane 5 322,79
Iné záväzky 0 ,0 0

Dlhodobé záväzky 2 160,82
z toho: záväzky zo SF 1 227,56

Iné záväzky 933,26

Záväzky spolu 72 267,80 0 0

V priloženej tabuľke sú vykázané pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok. Pohľadávka vo výške 2 746,19 eur z roku 
2001 evidovaná na odberateľa Milan Janovec-RTV Pod Zámkom 29, 976 13 Slovenská Ľupča za prenájom nebytových priestorov 
v objekte ŠVK Námestie Š. Moysesa 16, Banská Bystrica. Dňa 23. 02. 2011 bolo zriadené záložné právo na LV č. 988 zapísaný 
v Správe katastra Banská Bystrica, katastrálneho územia Staré Hory, ktoré si povinný na adrese uvedenej v exekučnom titule do 
dnešného dňa neprebral. Dňa 6 . 9. 2011 Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava oznámila, že na základe príkazu na začatie exekúcie 
zrážkami z dôchodku povinného, ktorým je Jano vec Milan, bude vykonávať zrážky z dôchodku po úhrade pohľadávok so skorším 
poradím. Termín začatia vykonávania zrážok nevedela ani približne určiť.

Okresným súdom vo Zvolene bol dňa 9. 10. 2010 vydaný Platobný rozkaz proti pani Dane Z. o zaplatenie istiny vo výške 
199,67 eur za nevrátenie zapožičaných kníh. Úrok z omeškania k 31. 12. 2010 činil 31,03 eur. Pohľadávka nebola k dnešnému dňu 
vyrovnaná. Menovaná sa na adrese trvalého bydliska nezdržiava.
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Okresný súd Banská Bystrica rozhodol, že žalovaná Bc. Renáta F. bytom Mesto B. Bystrica bola povinná zaplatiť istinu vo 
výške 227,08 eur za nevrátenie zapožičaných kníh spolu s úrokom z omeškania a trovy konania v sume 73,88 eur. Dňa 13. 8 . 2010 bol 
vydaný platobný rozkaz, ktorý sa žalovanej nepodarilo doručiť do vlastných rúk a preto bol 5. 11. 2010 zrušený. Súd z potvrdenia 
registra zistil, že menovaná nemá nahlásený trvalý pobyt (bezdomovec).
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7. PER SO N ÁLN E O T Á Z K Y

Na základe uplatňovania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej službe na rok 2011 a po dohode s odborovou 
organizáciou bol pracovný čas stanovený na 37,5 hod. týždenne. Výmera dovolenky zamestnancov bola zvýšená o jeden týždeň. Pri 
stave zamestnancov 68  bola priemerná mzda k 31. 12. 2011 vo výške 622,30 eur (v roku 2010 bola priemerná mzda vo výške 624,02 € 
a v roku 2009 vo výške 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 2011 v priemere 70,8 fyzických osôb, prepočítaných 70,14 plne zamestnaných. Priemerný vek 
zamestnancov knižnice bol 44,21 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 8 zamestnancov na dobu určitú. Pracovný pomer ukončilo 15 
zamestnancov. Z toho do starobného dôchodku odišli 2 zamestnanci, 4 zamestnanci podľa § 71 na základe uplynutia dohodnutej doby 
pracovného pomeru na dobu určitú, 7 zamestnanci skončili pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce, 2 zamestnanci 
ukončili pracovný pomer v skúšobnej dobe podľa § 72 Zákonníka práce. Knižnica zamestnávala 3 poberateľov starobných dôchodkov. 
V rámci skráteného pracovného času boli zamestnávaní 2 zamestnanci. Na materskej dovolenke sme evidovali 1 zamestnankyňu, na 
rodičovskej dovolenke 4 zamestnankyne.
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7.2. Štruktúra zamestnancov

Tab. č. 44: Kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov k 31.12. 2011
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2011

Vzdelanie Celkom Z toho ženy
VS III. stupeň 3 3
VS II. stupeň 31 2 2
VS I. stupeň 2 1
USO 26 19
SO 5 5
Z 3 2
Spolu 70 51

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2011
Vek Celkom Z toho ženy
do 2 0  rokov 0 0

2 1 -3 0  rokov 11 9
31 -  40 rokov 16 9
4 1 -5 0  rokov 19 16
51 -  60 rokov 22 16
nad 60 rokov 2 1

Spolu 70 51
Vekový priemer je 44 rokov

Tab. č. 45: Priemerná mesačná mzda v rokoch 2008 -  2011
Rok 2008 2009 2 0 1 0 2 0 1 1

17 283,- Sk 605, 84 eur 624,02 eur 622,30 eur
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Tab. č. 46: Počty pracovníkov v organizačných útvaroch k 31. 12. 2011
Počty pracovníkov v organizačných útvaroch k 31. 12. 2011

Oddelenie - útvar
Riaditeľstvo a sekretariát 6
Oddelenie doplňovania a spracovania fondov 10
Oddelenie služieb 12
Oddelenie jazykových študovní 4
Oddelenie bibliografie 6
Oddelenie správy fondov 7,5
Literárne a hudobné múzeum 8
Ekonomicko -  správne oddelenie 14

7.3. Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov

Vzdelávanie zamestnancov knižnice

V roku 2011 si zamestnanci knižnice prehlbovali svoje poznatky a nadobúdali nové prostredníctvom cyklu interných školení 
a súčasne prostredníctvom viacerých kurzov, školení a seminárov, organizovaných inými inštitúciami. Veľkým prínosom v oblasti 
odborného vzdelávania zamestnancov bol rekvalifikačný kurz Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť’, 
ktorý organizovala Slovenská národná knižnica v Martine. Kurz prebiehal v dvoch častiach (od 19. do 30. septembra a od 17. do 28. 
októbra 2 0 1 1 ) a zúčastnili sa na ňom štyria zamestnanci, ktorí absolvovali aj záverečné skúšky.

Zamestnanci knižnice sa pravidelne zúčastňovali na domácich a zahraničných odborných vzdelávacích aktivitách -  odborných 
seminároch, vedeckých konferenciách a pracovných stážach (viď tab. č. 47 a 48).

Cyklus interného vzdelávania ŠVK v Banskej Bystrici:
- Inštruktáž zamestnancov knižnice k práci s registračnými pokladnicami (školenie pre nových zamestnancov)
- Inštruktáž k práci v spoločnej databáze clasOl systému Virtua projektu KIS3G (školenie pre nových zamestnancov)
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školenia BOZP a PO pre nových zamestnancov
školenie pre zamestnancov knižnice -  lektorov sprevádzajúcich exkurzie po knižnici 

23.6.2011
Skolenie k Medzinárodnému desatinnému triedeniu pre odborných pracovníkov (účasť 18 zamestnancov)

8 . 1 1 .-  13. 12.2011 (8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.11., 12.11.)
Základy protokolu: Etymológia a nacionalita pojmov, protokol a etiketa, pravidlá protokolu v kontexte medzinárodných 
vzťahov, slovenská národná identita a je j prezentácia v zahraničí, spoločenské podniky, imidž a vystupovanie 
Školiteľ PhDr. Mária Holubová 
(účasť 32 zamestnancov)

Kvalifikáciu si zvyšovali:
vysokoškolské štúdium III. stupeň: 4 zamestnanci 
vysokoškolské štúdium II. stupeň: 5 zamestnanci

Vzdelávanie zamestnancov iných knižníc

V roku 2011 sme pre pracovníkov iných knižníc pripravili:
školenia modulu Správa seriálov systému Virtua pre zamestnancov knižníc participujúcich na projekte KIS3G -
(školiteľ Mgr. Jana Vranová)
22. 6 . Spišská knižnica, Spišská Nová Ves -  2 pracovníci
28. 9. Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu (Levoča) -  1 pracovník, Slovenské múzeum ochrany prírody

a jaskyniarstva (Liptovský Mikuláš) -  1 pracovník, Knižnica ÚĽUV (Bratislava) -  1 pracovník,
ŠVK Košice -  2 pracovníci 

- konzultácie k správe seriálov
pre pracovníkov Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči, Knižnice ÚĽUV v Bratislave, Zemplínskej knižnice 
vTrebišove, Záhorskej knižnice v Senici, Knižnice Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 
Mikuláši.
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Účasť zamestnancov na vzdelávacích a iných odborných podujatiach

Tab. č. 47: Zahraničné pracovné cesty
Dátum Podujatie Účastník

17.-19.5.2011 Návšteva pri príležitosti 60. výročia WBP -  Wojewodska 
bibliotéka publiczna I. Smolki v Opole, Poľsko

RNDr. M. Kassa 
PhDr. B. Snopková

2 3 .-2 6 . 5.2011 Účasť na medzinárodnej konferencii INFORUM 2011 -  Praha, 
Česká republika

PhDr. O. Doktorová

30. 6 .-2 8 . 7. 2011 Študijná stáž -  Štátny inštitút ruského jazykav Moskve, Ruská 
federácia

PhDr. O. Lauková, PhD. 
PhDr. O. Doktorová

1 3 .-1 5 .9 . 2011 Účasť na 19. ročníku konferencie Knihovny současnosti 2011 — 
České Budejovice, Česká republika

Mgr. J.Vranová 
Mgr. B. Skubachová

27.-30. 9.2011 Výmenná stáž -  Wojewodska bibliotéka publiczna I. Smolki 
v Opole, Poľsko

Mgr. Mária Bobová 
Mgr. Ján Debnár 
Radoslav Turčan

16 .-23 . 10. 2011 Hospitačný pobyt v rámci dohody o spolupráci v Centrálnej 
univerzálnej vedeckej knižnici N. A. Nekrasova v Moskve -  
Moskva, Ruská federácia

PhDr. Blanka Snopková 
Mgr. Soňa Šváčová, PhD.

2 1 .-2 5 . 11.2011 Výmenná stáž -  Študijná vedecká knižnica v Hradci Králové, 
Česká republika

Mgr. Katarína Glejteková 
Anna Hríbiková

29.10.2011 -
2 0 .1 1 .2 0 1 1

Účasť na medzinárodnom programe Insights on America: An 
OverView of U.S. Politics, Society, Culture and History, 
Spojené štáty americké

Mgr. Zuzana Kopčanová
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Tab. č. 48: Domáce odborné a vzdelávacie podujatia
Dátum Podujatie Účastník

2 4 .-2 5 . 1.2011 Kurz získavania finančných prostriedkov -  Ponitrianske 
múzeum, Nitra

Mgr. J. Kochlicová

27. 4. 2011 Konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XI -  U rad 
priem, vlastníctva SR, Banská Bystrica

Ing. J. Teremová

16 .-17 . 5.2011 Dni regionálnej bibliografie -  Slovenská národná knižnica, 
Martin

A. Hríbiková, Mgr. B. Skubachová

18.5.2011 Dni slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie -  
Slovenská národná knižnica, Martin

Mgr. M. Bobová

9 .-1 0 . 6 . 2011 Skolenie ku katalogizácii dokumentov -  Slovenská národná 
knižnica, Martin

H. Cikkelová,

15.6. 2011 Zasadnutie Koordinačnej rady SNK pre bibliografickú činnosť 
v SR -  Slovenská národná knižnica, Martin

PhDr. B. Snopková

17. 6 . 2011 Pracovné stretnutie k výstave Poľský plagát -  Poľský inštitút, 
Bratislava

PhDr. O. Doktorová

2 1 . 6 . 2 0 1 1 Pracovná porada personalistov -  Ministerstvo kultúry SR, 
Bratislava

K. Krížová

30. 6 . 2011 Recepcia pri príležitosti osláv 235. výročia nezávislosti USA -  
Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Bratislava

Mgr. Z. Kopčanová

17 .-18 . 8.2011 Školenie konzultantov centier InfoUSA na Slovensku -  
Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Bratislava

Mgr. Z. Kopčanová

26. 8 . 2 0 1 1 Zasadnutie Komisie pre služby -  SNK, Martin Mgr. J. Vranová
12. 9. 2011 Pracovné stretnutie participantov projektu KIS3G -  Slovenská 

národná knižnica, Martin
PhDr. B. Snopková

19 .-30 . 9. 2011 Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú 
spoločnosť-rekvalifikačný kurz I. časť -  SNK, Martin

Mgr. I. Bičanovská 
Mgr. Z. Kopčanová 
Mgr. B. Bubniak 
Mgr. B. Skubachová

- 107 - Výročná správa za rok 2011



14.10. 2011 Veľvyslanectvo USA na Slovensku Bratislava, (prevzatie 
cestovných víz)

Mgr. Z. Kopčanová

17.-28. 10 2011 Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú 
spoločnosť -  rekvalifikačný kurz, H.časť -  SNK, Martin

Mgr. I. Bičanovská 
Mgr. Z. Kopčanová 
Mgr. B. Bubniak 
Mgr. B. Skubachová

7 .-8 .  11.2011 XII. slovenská bibliografická konferencia -  Slovenská národná 
knižnica, Martin

Mgr. M. Bobová, PhDr. B. Snopková

9 .-1 1 . 11.2011 Seminár Partnerské knižnice Kancelárie Národnej rady SR -  
Parlamentný inštitút a kancelária národnej rady SR,

Mgr. Barbora Skubachová

1 . 1 2 . 20 1 1 Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú 
spoločnosť -  rekvalifikačný kurz, záverečná skúška -  SNK 
Martin

Mgr. Ivana Bičanovská 
Mgr. Zuzana Kopčanová 
Mgr. Branislav Bubniak 
Mgr. Barbora Skubachová
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8. C IELE ORGANIZÁCIE V ROKU 2011 A PREHĽAD ICH PLNEN IA

V roku 2011 sa knižnica zamerala predovšetkým na plnenie prioritných úloh a aktivít, určených Ministerstvom kultúry SR 
v kontrakte. V súlade s plánom činnosti poskytovala verejné služby a realizovala činnosti v oblasti:

Knižničnej
Múzejnej
Prezentačnej a výstavnej 
Prevádzka knižnice a riadiaca činnosť 
Informatizácia a intemetizácia
Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov 

KNIŽNIČNÁ ČINNOSŤ

Budovanie a ochrana knižničného fondu, výpožičky čitateľom
Cieľom bolo doplniť a bibliograficky spracovať knižničný fond minimálne vo výške 12.500 kn. j., z toho kúpou 5.200 kn. j. 

(monografie, periodiká, špeciálne druhy dokumentov -  kartografické dokumenty, a audiovizuálne, normy, patenty, hudobniny, 
elektronické dokumenty vrátane domácich a zahraničných bibliografických a plnotextových databáz).

Do knižničného fondu bolo získaných a spracovaných 11.946 knižničných jednotiek, z toho 8.611 kníh, 1.732 zväzkov 
viazaných periodík, 578 noriem, 354 patentov a 671 knižničných jednotiek špeciálnych typov dokumentov ako sú CD, hudobniny, 
mapy, CD-ROM a DVD. Počet nadobudnutých dokumentov je nižší ako bol plán (formou kúpy sme získali o 1.197 kn. j. menej ako 
v roku 2010), pri plánovaní tohto ukazovateľa sme totiž predpokladali získať od MK SR finančné prostriedky na nákup literatúry 
z prioritného projektu, čo sa nám však nepodarilo. Napriek tomu bol fond doplňovaný aj kúpou zahraničnej literatúry slovacikálneho 
charakteru a kúpou dokumentov starých historických tlačí. Kúpou bolo nadobudnuté 4.491 kn. j. v celkovej hodnote 59.212,52 €. 
2.322 dokumentov sme získali darom od vysokých škôl, vedeckovýskumných pracovísk a tiež od súkromných osôb. Spracovanie 
všetkých nadobudnutých dokumentov prebiehalo priebežne elektronicky v knižnično-informačnom systéme Virtua v celoslovenskej 
databáze KIS3G. Podrobnejšie informácie viď. s. 15 -  24.

Ochrana knižničného fondu bola zabezpečovaná priebežne počas celého roka. Na trvalé uchovávanie bolo skompletizovaných 
a dodávateľsky do pevnej väzby zviazaných 1.177 zväzkov periodík z roku 2010. Čipmi RFID boli označované všetky novozískané
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knihy a periodiká v počte 8.772. Retrospektívne bolo čipmi označených 23.000 kníh. V knižničnej dielni bolo do tvrdej väzby 
zviazané 362 dokumentov

V oblasti poskytovania služieb čitateľom sme predpokladali realizovať výpožičky vo výške 350.000. Poskytnutých bolo spolu 
304.093 výpožičiek. Pokles oproti roku 2010 bol zaznamenaný pri absenčných výpožičkách, počet prezenčných výpožičiek stúpol 
o 11.988. Podrobnejšie informácie viď. s. 27 -  45. V oblasti poskytovania výpožičných služieb čitateľom dlhodobo pociťujeme 
zvýšený záujem o elektronické služby. Používatelia, najmä z radov študentov, preferujú elektronické dokumenty, ktoré im žiaľ 
nemôžeme poskytnúť. Jednak z dôvodu, že na Slovensku vychádzajú knižné dokumenty v elektronickej forme len ojedinele a jednak 
z dôvodu, že projekt Digitálna knižnica -  digitálny archív, ktorého riešiteľom je Slovenská knižnica v Martine, je zatiaľ len na 
začiatku. Navyše sa predpokladá, že digitalizované dokumenty budú z dôvodu ochrany autorských práv dostupné len na pôde knižníc. 
Preto sa v najbližšom období chceme zamerať na budovanie virtuálnej knižnice a poskytnúť našim registrovaným členom možnosť 
vypožičať si elektronické dokumenty formou vzdialeného prístupu z pohodlia domova. Takýto cieľ je potrebné naplniť čo najskôr, 
pretože ak čitateľom neponúknu knižnice možnosť študovať dokumenty v elektronickej forme na svojom počítači, resp. si ho stiahnuť 
formou výpožičky na e-čítačku kníh, či smartfone, budú čoraz častejšie v rozpore s autorským zákonom vznikať na webe nelegálne 
elektronické knižnice naskenovaných diel. Žiaľ, máme indície, že študenti jednotlivých odborov vysokých škôl si podobné nelegálne 
knižnice vytvárajú už v súčasnosti, čo do značnej miery spôsobuje aj úbytok počtu čitateľov a výpožičiek v knižniciach.

Vedeckovýskumná činnosť

Vedeckovýskumná činnosť bola vykonávaná pracovníkmi oddelenia bibliografie (6  výskumných úloh), Literárneho 
a hudobného múzea (7 výskumných úloh) a vedúcich zamestnancov knižnice na základe Osvedčenia o spôsobilosti pracoviska 
vykonávať výskum a vývoj, ktoré bolo ŠVK udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2010. Výsledky 
výskumu boli prezentované na domácich odborných podujatiach a v odbornej tlači. Vydané boli štyri edičné tituly. Zorganizovali sme 
1 1 . ročník celoslovenského seminára pre pracovníkov knižníc zameraný na najnovšie trendy v poskytovaní knižničných služieb 
verejnosti pod názvom Virtuálna knižnica -  knižnica tretieho tisícročia, na ktorom odznelo šesť príspevkov zahraničných 
prednášateľov. Podrobnejšie informácie viď. s. 46 -  50.
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MÚZEJNÁ ČINNOSŤ

Cieľom v oblasti, múzejnej činnosti bolo doplniť zbierky Literárneho a hudobného múzea o 800 zbierkových predmetov. 
Nadobudnutých bolo 425 zbierkových predmetov, z toho kúpou 212 jd. Medzi najvýznamnejšie prírastky patria nahrávky a texty 
z gramoplatní z výskumu Svetozára Stračinu na Liptove, osobné predmety v roku 2010 zomrelej spisovateľky Zlatý Solivajsovej, 
Juraja Sarvaša, Zdenka Mikulu, Vojtecha Didiho, Branislava Vargica a i. Nadobudnuté zbierkové predmety boli spracované 
elektronickým spôsobom v systéme ESEZ. Retrospektívne bolo spracovaných do systému ESEZ 1.154 jd. V roku 2011 bol 
spracovaný návrh koncepcie novej muzeálnej expozície Múzeum -  domov múz. V roku 2012 bude predložený na pripomienkovanie 
odborníkom z oblasti múzejníctva a následne bude koncepcia realizovaná. Už v roku 2011 však bola expozícia doplnená 
prostriedkami modernej techniky. Zakúpili sa dva notebooky, projektor, interaktívna tabuľa, elektricky ovládané plátno, 50 ks 
prehrávačov MP4, videokamera, závesný galerijný systém na obrazy, LCD TV a domáce kino, ktoré už v roku 2012 umožnia 
pracovníkom múzea využívať moderné spôsoby sprístupňovania kultúrneho dedičstva návštevníkom.

Múzeum zorganizovalo niekoľko zaujímavých spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí. Podrobnejšie viď. s. 51 -  63.

PREVÁDZKA KNIŽNICE A RIADIACA ČINNOSŤ 

Medzinárodná spolupráca

Neoddeliteľnú súčasť riadiacej práce v ŠVK tvorí už dlhodobo podpora a rozvoj medzinárodnej spolupráce s partnerskými 
knižnicami a inštitúciami v EÚ, Ruskej federácii i v Číne. Aktivity Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa uskutočňovali v 
roku 2 0 1 1  podľa 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 rozšírenia 
medzinárodnej spolupráce bolo podpísané Memorandum o výmene a spolupráci medzi Šanghajskou knižnicou v ČĽR a ŠVK 
v Banskej Bystrici. V rámci spolupráce sa realizovala výmena knižného fondu, výmenné stáže a kultúrne aktivity Podrobnejšie 
infonnácie viď s. 74 -  79.
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Obr. 15: Vernisáž výstavy Knižnica v dokumentoch Obr. 16: Vernisáž výstavy Albín Brunovský
pri príležitosti 85. výročia knižnice

PREZENTAČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ

ŠVK v Banskej Bystrici v roku 2011 zorganizovala 391 odborných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Veľkú pozornosť sme 
venovali výstavnej činnosti -  počas roka sa uskutočnilo 57 výstav. Medzi najnavštevovanejšie patrili : Správa z krajiny O.Z. -  výstava 
diel Ondreja Zimku zo súkromnej zbierky a Albín Brunovský -  Fenomén slovenskej grafiky -  výstava grafík, ako aj výstavy 
realizované v spolupráci so zahraničnými partnermi. Podrobnejšie viď s. 64 -  6 8 .

V rámci propagácie aktivít, podujatí a výstav bolo vydaných 56 tlačových správ, ktoré boli publikované v tlačených a 
internetových médiách a ako reportáže z podujatí v televízií a rozhlase. Každé podujatie bolo propagované formou pozvánok 
a plagátov. Pozvánky boli uverejňované aj na internetových portáloch.

INFORMATIZÁCIA A INTERNETIZÁCIA

Hlavným cieľom v oblasti intemetizácie a informatizácie bolo zabezpečiť komplexnú realizáciu projektu ochrany osobných údajov 
v súlade s platnou legislatívou a komplexnú realizáciu Bezpečnostného projektu MK SR. Obe úlohy boli splnené. Bližšie viď. s. 83.
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9. HLAVN É SK U PIN Y PO U ŽÍVATEĽO V  
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.

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 2011 mala knižnica 11.690 používateľov s platným preukazom (o 391 menej ako v roku 2010). Z nich bolo 8.836 
aktívnych (využili služby knižnice aspoň jedenkrát za rok). Je to o 191 menej ako v roku 2010. Do knižnice sa počas roka 2011 
zaregistrovalo alebo obnovilo platnosť svojho členstva 7.201 používateľov, čo je o 547 menej ako v roku 2010. Nových používateľov 
bolo 2.757 (o 162 menej ako v roku 2010). Používatelia využili služby knižnice 200.237-krát a ďalších takmer 20.000 návštevníkov sa 
zúčastnilo kultúrno-vzdelávacích podujatí na pôde knižnice.

Dlhodobo zaznamenávame nárast záujmu o elektronické služby knižnice. On-line prístup k elektronickému katalógu 
prostredníctvom webovej stránky knižnice s možnosťou získať komplexné informácie o knižničnom fonde i o žiadanom dokumente, 
vrátane informácie o jeho dostupnosti, ako aj možnosť objednania a rezervovania dokumentov elektronicky využíva prevažná väčšina 
čitateľov. Webovú stránku knižnice v roku 2011 navštívilo 330.806 návštevníkov, čo je v porovnaní s rokom 2010 nárast o viac ako 
10%.

Percentuálne zloženie používateľov knižnice podľa jednotlivých kategórií:
používatelia s výnimkami 0,14%
ostatní 28,15%
študenti 68,96%
kolektívni používatelia a MVS (organizácie) 1,77%
zamestnanci knižnice 0,84%
oddelenia knižnice 0,13%
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Ako vyplýva z uvedeného prehľadu, najpočetnejšiu skupinu používateľov služieb knižnice -  takmer 70%, tvoria študenti 
stredných a vysokých škôl. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici úzko spolupracuje s Univerzitou Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, s Akadémiou umení v Banskej Bystrici a s Bankovým inštitútom -  zahraničnou vysokou školou. Študenti aj pedagógovia 
týchto inštitúcií využívajú služby našej knižnice pravidelne, ako spoluorganizátori sa podieľajú na organizovaní aktivít knižnice 
a spolupracujú tiež pri riešení spoločných projektov. Knižnica organizuje pre študentov kurzy informačnej gramotnosti, exkurzie aj 
inštruktážne školenia pre jednotlivcov v oblasti vyhľadávania v online katalógu, poskytuje im materiály a informácie o svojich 
službách a fondoch. V oblasti spolupráce so strednými školami služby knižnice využívajú najmä študenti a pedagógovia 
Konzervatória J. L. Bellu, Gymnázia J. G. Tajovského, Gymnázia A. Sládlcoviča, Katolíckeho gymnázia a Evanjelického gymnázia.

Prehlbovaniu a rozširovaniu spolupráce s ďalšími vysokými a strednými školami sídliacimi v meste Banská Bystrica, ale aj 
v celom banskobystrickom kraji, knižnica venuje stálu pozornosť. Prostredníctvom úvodných prednášok do štúdia, workshopov, 
exkurzií, kurzov informačnej výchovy a odborných seminárov k dejinám knižnej kultúry vychováva potenciálnych používateľov 
knižnično-informačných služieb. Od roku 2010 pokračuje úzka spolupráca zameraná na informačnú výchovu žiakov 8 . a 9. tried, aj so 
ZŠ na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici.

Formou medziknižničnej výpožičnej služby knižnica sprostredkováva dokumenty používateľom z celého územia Slovenska a 
prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice v Martine aj zo zahraničia. Z 207 kolektívnych používateľov (organizácií) 
spolupracujeme v rámci MVS aMMVS predovšetkým so Slovenskou národnou knižnicou v Martine, s Univerzitnou knižnicou 
v Bratislave, s Ústrednou knižnicou SAV v Bratislave, so Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove a s Univerzitnou knižnicou 
Univerzity Komenského. Vybavujeme požiadavky na MVS z mnohých miestnych knižníc z celého územia Slovenska. Medzi 
kolektívnych používateľov patria aj také inštitúcie ako Štátna opera v Banskej Bystrici, Pamiatkový ústav v Banskej Bystrici, Ústav 
nápravnej výchovy v Banskej Bystrici, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Múzeum SNP v Banskej Bystrici.

V oblasti doplňovania fondu i v oblasti poskytovania služieb boli v maximálnej miere akceptované pripomienky 
vedeckovýskumných a pedagogických pracovníkov, zvyšoval sa informačný komfort používateľov prostredníctvom vzdialeného 
prístupu k plnotextovým zahraničným databázam. Záujemcom boli v počte 3.361 záznamov e-mailom zasielané informácie 
o novinkách vo fonde z vedných odborov podľa ich požiadaviek.

Prezentačno-propagačné podujatia pre verejnosť sa v roku 2011 uskutočňovali počas celého roka, najmä však v rámci 12. 
ročníka Týždňa slovenských knižníc, kedy sme ponúkli návštevníkom široké spektrum výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatí 
a umožnili im bližšie spoznať prácu knižnično-informačných pracovníkov a možnosti ako využívať služby knižnice.
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10. Zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných kontrolnými orgánmi

V roku 2011 bol na oddelení ekonomiky Správou finančnej kontroly Zvolen vykonaný vládny audit za roky 2008 až 2010. 
Bolo zistených 11 nesystémových nedostatkov závažnosti strednej a nízkej. Príkazom riaditeľky ŠVK v Banskej Bystrici č. 9/2011 
boli prijaté nasledovné opatrenia na nápravu nedostatkov:

- dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy a dôslednejšie pristupovať k vypracovaniu návrhov na vyradenie
neupotrebiteľného majetku štátu, tvoriacich podklad pre vydanie rozhodnutia

- sledovať novelizácie právnych predpisov
- dodržiavať správny postup pri tvorbe sociálneho fondu
- vyhotovovať protokoly o vykonaní dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti tak, aby predmet a rozsah dohôd 

bol jednoznačne preukázaný
- minimálne raz za 3 mesiace dotankovať nádrže služobných motorových vozidiel
- predbežnú finančnú kontrolu vykonávať tak, aby pripravované finančné operácie boli vykonané v súlade s všeobecne

záväznými predpismi a zmluvnými záväzkami

Vládnym auditom nebolo zistené závažné porušenie predpisov a ani nebol uložený finančný postih.
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11. ZÁ V ER
H O D N O TEN IE  A  A N A LÝ Z A  V Ý V O JA  O R G AN IZÁCIE V  ROKU 2011

Rok 2011 bol rokom významných výročí, úzko spätých s históriou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. 20. marca 
1926 vznikla v Banskej Bystrici Mestská verejná knižnica (85. výročie), ktorá sa pred 60. rokmi pretransformovala na Krajskú ľudovú 
knižnicu (29. novembra 1951). O pätnásť rokov neskôr, v roku 1966, bola knižnici pridelená budova Župného domu -  hlavného sídla 
inštitúcie, čo predznamenalo jej ďalší, prudký rozvoj. Ešte vtom  istom roku bolo vytvorené samostatné bibliografické oddelenie, 
služby používateľom začali poskytovať Študovňa noriem a patentov a Študovňa odborných domácich a zahraničných periodík. Štatút 
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (ďalej ŠVK) bol schválený v roku 1970. V roku 2001 knižnica vstúpila do prostredia 
webu, sprístupnila verejnosti svoju www stránku a online katalóg.

Dnes je ŠVK moderným multifunkčným, multikultúrnym a knižnično-informačným centrom napojeným na sieť európskych 
knižníc, čo prezentuje zriaďovaním a prevádzkovaním 15 špecializovaných študovní a pracovísk, vzdelávacieho centra a priestorov na 
kultúmo-spoločenské aktivity -  Galérie v podkroví a Divadla D44, ktoré bolo zriadené v spolupráci s Akadémiou umení v Banskej 
Bystrici pred piatimi rokmi. Na základe Osvedčenia o spôsobilosti pracoviska vykonávať výskum a vývoj s platnosťou do roku 2016 sa 
odborní pracovníci knižnice zapájajú do riešenia úloh vedy a výskumu.

V jubilejnom roku 2011 sa knižnica snažila pripomenúť si všetky medzníky, ktoré ju v jej fungovaní posúvali vpred a zároveň 
sa zamerať na hľadanie nových ciest v oblasti poskytovania služieb čitateľom. Históriu vzniku a postupného etablovania sa knižnice 
v celoslovenskom a postupne i v európskom kontexte sme si pripomenuli vydaním mimoriadneho čísla Knižničných novín, ktoré 
mapujú najvýznamnejšie počiny a udalosti v dejinách knižnice. Pripravili sme panelovú výstavu Knižnica v dokumentoch, ktorá bude 
postupne vystavená aj v partnerských knižniciach v zahraničí. Výstava bola sprístupnená vernisážou dňa 21. marca v rámci 
slávnostnej akadémie pracovníkov a spolupracovníkov knižnice pri príležitosti významného výročia. V tento deň navštívili knižnicu 
vzácni hostia zo Slovenska i zo zahraničia, čo dokumentuje jej významné postavenie a akceptovanie výsledkov jej činnosti doma 
i v zahraničí.

V galérii v podkroví, átriu a v ostatných priestoroch knižnice sa uskutočnili početné výstavy prezentujúce výtvarné umenie, 
knižnú kultúru a históriu. Svoje diela vystavovali významní slovenskí aj zahraniční umelci.
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V oblasti medzinárodnej spolupráce bola v súlade so štátnou kultúrnou politikou prostredníctvom jazykových centier 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 2011 navštívil veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku J. E. Tomislav 
Car, veľvyslankyňa Kanady na Slovensku a v Českej republike J. E. Valerie Raymond, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
Ukrajiny na Slovensku J. E. Oleh Havaši s delegáciou na čele s Borisom Petrovom, predsedom Záporožskej oblastnej štátnej 
administrácie Ukrajiny, čínska delegácia zložená zo zástupcov Šanghajskej asociácie pre priateľstvo so zahraničím, Šanghajskej 
knižnice a čínskych podnikateľov a mnoho ďalších významných hostí. Medzi vzácne návštevy patrila i návšteva prezidentky 
Americkej asociácie knižníc (ALA), pani Roberty Stevens.

Literárne a hudobné múzeum uskutočnilo početné prezentačné aktivity a podujatia. Novootvorený Bábkarský salón sa stal 
obľúbenou a vyhľadávanou expozíciou s vysokou návštevnosťou. V rámci akvizičnej činnosti, evidencie a odborného spracovania 
zbierkových predmetov v elektronickej podobe, ich ochrany a dokumentácie pokračovalo múzeum v spracovaní údajov v systéme 
ESEZ on-line, čím prispelo k doplneniu celoslovenskej Centrálnej evidencie múzejných zbierok. Pravidelne sa konali stretnutia 
literárneho klubu LITERA 2, ktoré získalo päť nových členov.

V Banskej Bystrici 9. 3. 2012 
Schválila :
PhDr. Oľga Lauková, PhD. 
riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici

V  /) I
y .  Ď u ú j r ^

podpis štatutárneho zástupcu
ŠTÁTNA YEPSCKÁ  IW ŽNICA

V BANSKEJ M S T m a
Lagovná $

915 58 Banská Bystrica 
- 10-

pečiatka
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Príloha č. 1
PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE NÁKLADOV K 31. 12. 2011

Tabuľka č .la

v eurách

UKAZOVATEĽ

Názov organizácie
Schválený 
rozpočet 

na rok 2011

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2011

Skutočnosť
k

k 31.12.2011

index

3 :2

Podnik, činnosť 
skutočnosť

31.12.2010 31.12.2011
1 2 3 4 5 6

501 Spotreba materiálu 102 255 148 668 161 322 1
502 Spotreba energie 58 296 72 997 60 064 0,82
504 Predaný tovar 0 0 0

50 Spotrebované nákupy spolu 160 551 221 665 221 386 1,00
511 Opravy a udržovanie 6914 17 926 21 872 1,22
512 Cestovné 9 909 7 850 ............... 7.199 0,92
513 Náklady na reprezentáciu 830 614 614 1,00
518 Ostatné služby 83 846 72 678 62 347 0 ,86

51 Služby spolu 101 499 99 068 92 032 0,93
521 Mzdové náklady 523 850 543 290 543 290 1,00
524 Zákonné sociálne poistenie 179 946 184 065 184 065 1,00
525 Ost. soc. poist. - DDP 1 878 1 398 ................1 398 1,00
527 Zákonné sociálne náklady 45 583 ............ 41 732 ............. 40 229 0,96
528 Ostatné sociálne náklady Ô 0 ....0

52 Osobné náklady spolu 751 257 770 485 768 982 1,00
531 Daň z motorových vozidiel 0 0 0
532 Daň z nehnuteľností 6 350 5 585 5 585 1,00
538 Ostatné dane a poplatky 3 042 4 897 3 596 " 0,73
53 Dane a poplatky 9 392 10 481 9 180 0,88
541 Zostat. cena predaného D1NH a DHM 0 0 0
542 Predaný materiál ....0 ....0 ..Ô
544 Zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškania .................... 0 ..................... 0 0
545 Ostat. pokuty, penále a úroky z omeškania .................... 0 0 0
546 Odpis pohľadávky 0 ....0 0
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548 Ost.náklady na prevádzkovú činnosť 284 290 7 604 26,22
549 Manká a škody (v r. 2007 účet 548) 0 0 Z I I K
54 Ostatne náklady na prev. činnosť spolu 284 290 7 604 26,22
551 Odpisy DIHM a D1NM 0 0 88 628
552 Tvorba zák. rezerv z prev. Činnoti 0 0 23 841
553 Tvorba ost. rezerv z prev. Činnosti 0 0 0
557 Tvorba zák. oprav, položiek z prev. činnosti 0 0 0
558 Tvorba ost. oprav, položiek z prev. činnosti 0 0 0
562 Úroky......................................................................... 0 0
563 Kurzové straty (v r. 2007 účet 545)
568 Ostat.financ, náklady (v r. 2007 účet 549)

33
1 j 61

....7
1 263

....7
1 272

ľ ,00 
j ,01

56 Finančné náklady 1 194 1 269 1 279 1,01
57 Mimoriadne náklady 0 0 0
591 Splatná daň z príjmov 1 350 5 207 4 602 0,88

Náklady spolu 1 025 527 1 108 465 1 217 534 1,10

6xx Výnosy z vl. činnosti, vrátane 687, 688 89 627 126 347 169 382,21 1,34
681 Výnosy z bežných transferov zo SR 935 900 982 118 983 141,60 1,00
682 Výnosy z kapitálových transfererov zo SR 88 185,90
Bežné transfery (prisp. Na činnosť) 935 900 982 118 1 071 328 1,09
Výnosy spolu (vrátane bežného transferu) 1 025 527 1 108 465 1 240 710 1,12

ZISK(+) STRATA (-) 0 0 23 176

Dátum: 06.02.2012

Vypracoval: Jana Demeterová 

(meno a podpis)

Číslo telefónu: 048/4710727, 483 127

Dátum: 07.02.2012

Schválil: PhDr. Oľga Lauková, PhD. 

(meno a podpis)
Číslo telefónu: 048/4710780, 483 188

Pečiatka: V BANSKEJ BYSTB.IC-] 
Lazovná 9 

975 58 Banská Bystríc? 
1 0 -



Príloha č. 2
Tabuľka č .lb

PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE TRŽIEB K 31.12.2011

v eurách

UKAZOVATEĽ

Názov organizácie
Schválený
rozpočet

2011

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2011

Skutočnosť
k

31.12.2011

Index
3:2

Podnik činnosť  
skutočnosť

31.12.2010 31.12.2011
1 2 3 4 5 6

602 Tržby z predaja služieb 89 627 122 385 125 462 1,03
v tom: ! * vlastné publikácie 1 083 1499 1 358 0,91

* zápisné
* čipové karty
* vstupné

24 524
3 180
4 071

33 954
4 403
5 637

30 767 
3 990 
5 108

0,91
0,91
0,91

* vyradený KF 285 395 358 0,91
* katalógové služby
* rešeršné služby

3 763 
1 508

5 210 
2 088

______ 4 721
1 892

0,91
0,91

............................................................ * MYS.... 1 737 _____.... 2 404 2 179 0,91
* M M V S  

* toner služby
570 

S 593
789 

7 744
715

7017
0,91
0,91

* prenájom budov 21 576 27 046 29 409 1,09
* poskytnuté zariadenia
* ostatné služby

198 
4 028

398 
5 577

398 

5 053
___1,00 

0,91

* ubytovanie 5 466 7 568 6 858 0,91

* Pc služby vrátane internetu ............ 626 866 ............... 785 0,91

* porušenie predpisov (644) 11 220 16 807 24 856 1,48
604 Tržby za tovar

( bulletiny)
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(y) 1 Aktivácia mat. a tovaru

Aktivácia vnútroorganizač. služieb

624 Aktivácia D1HM

641 Tržby z predaja D1HM a D1NM

642 Tržby z predaja materiálu

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej čin. 669 10 506 15,70

652 Zúčt. zákon, rezerv z prev. čin. 24 121
662 Úroky
663 Kurzové zisky
668 Ostatné finančné výnosy 993 993 1,00

Výnosy z BT od ost.subj. V rámci 
683 VS 600 600 1,00

Výnosy z KT od ost.subj. V rámci 
684 VS 6 000
687 Výnosy z BT od ost.subj .mimo VS 1 700 1 700 1,00
688 Výnosy z KT ost. subj. mimo VS

Výnosy bez transferu 0 3 962 43 920 11,09

681 Výnosy z bež. transferov zo ŠR 935 900 982 118 983 142 1,00

682 Výnosy z kap. transferov zo ŠR 88 186
SPOLU 1 025 527 1 108 465 1 240 710 1,12

Dátum: 07.02.2012
i

V . i i
Schválil: PhDr. Oľga Lauková, PhD. ^
(meno a podpis)

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA 
Číslo telefónu: 048/4710780,483 188 V BANSKEJ BYSTRÍ CI

Lazovná 9
Pečiatka: 9 7 5  5 3  Banská Bystrica
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PRÍSPEVKY O ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICI V BANSKEJ BYSTRICI V PRINTOVÝCH A ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH

Autorské príspevky

Dve ocenenia zostali doma / (JČ).
In: Sme : My Banskobystrické noviny. -  Roč. 20, č. 12 (2011), s. 10.

Múzeum chce Tajovského dom prenechať obci / Kvetá Fajčíková.
Zdroj: spravodajský portál h ttpbystrica .sme.sk [on-line] 2. 2. 2011 [cit. 8. 4. 2011]. -
Dostupné na: < http://bystrica.sme.Sk/c/5748275/muzeum-chce-tajovskeho-dom-prenechat-obci.html>.

Ďalšia zahraničná návšteva o rozvoji odkazu Ladislava Hudeca / F. Roháček.
Zdroj: správy mesta Banská Bystrica http://bbonline.sk [on-line] 19. 2. 2011 [cit. 20. 4. 2011]. -  Dostupné na: <http://bbonline.sk/dalsia- 
zahranicna-navsteva-o-rozvoji-odkazu-ladislava-hudeca/>.

Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola s delegáciou zo Šanghaja hovoril aj o rozvíjaní odkazu architekta Ladislava Hudeca / Monika 
Pastuchová.
Zdroj: tlačové správy mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk [on-line] 22. 2. 2011. [cit. 11. 4. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.banskabystrica.sk/tlacove-spravy.phtml?id3=58486>.

Nová expozícia v Štátnej vedeckej knižnici / Soňa Žabková.
In: Radničné noviny. -  Roč. V, č. 3 (2011), s. 12.

Cenu za najkrajší kalendár Slovenska získal Trenčiansky kraj / (az-tn).
Zdroj: spravodajský portál http://trencin.sme.sk [on-line] 17. 3. 2011 [cit. 8. 4. 2011]. -
Dostupné na: < http://trencin.sme.Sk/c/581159l/cenu-za-najkrajsi-kalendar-slovenska-ziskal-trenciansky-kraj.html>.

Vedecká knižnica oslávi 85. výročie / (Michal Majer).
Zdroj: spravodajský portál www.nitra24.sk [on-line] 18. 3. 2011 [cit. 11.4. 2011]. —
Dostupné na: < http://www.nitra24.sk/news.php7extend.89390>.

Príloha č. 3.
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Knižnice patria na internet / Ivana Bičanovská.
Zdroj: spravodajský portál http://bbonline.sk [on-line] 24. 3. 2011 [cit. 18. 4. 2011]. -  
Dostupné na World Wide Web: <http://bbonline.sk/kniznice-patria-na-intemet/>.

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS vyhlasujú III. Ročník ankety Slovenka roka / Ľudmila Grodovská.
Zdroj: http://zenskyweb.sk [on-line] 25. 3. 2011 [cit. 18. 4. 2011]. -  Dostupné na:
<http://zenskyweb.Sk/index.php/clanky/3436/l 12/Tyzdennik-Slovenka-v-spolupraci-s-RTVS-vyhlasuju-III-Rocnik-ankety-Slovenka-roka>. 

Matičná Banská Bystrica / Zuzana Bukovenová.
Zdroj: portál Matice slovenskej www.matica.sk [on-line] 30. 3. 2011 [cit. 8. 4. 2011].
Dostupné na: <http://www.matica.sk/index.php?D=l 897&L=2&lang=sk>.

Literárna Banská Bystrica vrcholí / (FR).
Zdroj: baskobystrický spravodajský portál http://bbonline.sk [on-line] 31.3. 2011 [cit. 8. 4. 2011] Dostupné na:
< http://bbonline.sk/literama-banska-bystrica-vrcholi/>.

Kováčova Bystrica 2011 / (iť).
Zdroj: spravodajský portál ICM BB http://icm.sk [on-line] 5. 4. 2011 [cit. 8. 4. 2011]. -  
Dostupné na: <http://icm.sk/index.php/Spravodajstvo/clanok/kovachova_bystrica_2011/>.

85 rokov Štátnej vedeckej knižnice / Andrea Bičanovská.
In: Radničné noviny. -  Roč. 5, č. 4, s. 13.

85 rokov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici / Andrea Bičanovská.
In: Knižná revue. -  Roč. 11, č. 8 (2011), s. 10.

Rakúski podnikatelia majú záujem o spoluprácu / Iveta Kureková.
Zdroj: intemetové noviny Naše regióny http://regionoviny.sk [on-line] 10. 4. 2011 [cit. 18. 4. 2011]. -  Dostupné na: < 
http://regionoviny.sk/blog/aktual/rakuski-podnikatelia-maju-zaujem-o-spolupracu/>.
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Knižnicu navštívil veľvyslanec a dobrovoľníci / Michal Majer.
Zdroj: tlačové správy mesta Banská Bystrica www.bystrica24.sk [on-line] 18. 4. 2011 [cit. 19. 4. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.93590_Kniznicu-navstivil-velvyslanec-a-dobrovolnici.34>.

Akadémia umení a knižnica budú spolupracovať / Michal Majer.
Zdroj: www.bystrica24.sk [on-line] 1.3.2011 [cit. 8. 4. 2011]. -  Dostupné na: <http://www.bystrica24.sk/news.php7extend.87025.34> .

Čo nového okolo Hudecovej (Petelenovej) vily? / Klára Kubičková.
In: Radničné noviny. -  Roč. V., č. 6 (2011), s. 6.

Piate výročie pozitívneho myslenia na Slovensku / Jozef Čuha.
In: Radničné noviny. -  Roč. V., č. 6 (2011), s. 12.

Ktorá získa najkrajší titul?/ Ľudmila Grodovská.
In: Slovenka. -  Roč. 64, č. 18 (2011), s. 35.

Ktorá získa najkrajší titul? / Ľudmila Grodovská.
Zdroj: oficiálne stránky hlavného mesta Bratislavy www.bratislava.sk [on-line] 2011 [cit. 31.5. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2. asp?id_org=700000&id=l 1027984>.

Nominácia na Slovenku roka jej priniesla aj negatívne reakcie / Eva Štenclová.
Zdroj: spravodajský portál Žiar nad Hronom http:// bbonline.sk [on-line] 5. 5. 2011 [cit. 25. 5. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://ziar.sme.Sk/c/5879708/nominacia-na-slovenku-roka-jej-priniesla-aj-negativne-reakcie.html>.

POSTOJ: Toho, kto píše, chceme posunúť ďalej / Janka Golianová.
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bbonline.sk [on-line] 5. 5. 2011 [cit. 25. 5. 2011]. -  Dostupné na: < 
http://bbonline.sk/postoj-toho-kto-pise-chceme-posunut-dalej/>.

Budúci týždeň odštartuje výstava o spolunažívaní Slovákov a Nemcov / Ivana Bičanovská.
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bbonline.sk [on-line] 3. 5. 2011 [cit. 25. 5. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bbonline.sk/buduci-tyzden-odstartuje-vystava-o-spolunazivani-slovakov-a-nemcov/>.
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Návšteva prezidentky Americkej asociácie knižníc na Slovensku / Silvia Stasselová.
Zdroj: oficiálna stránka Ministerstva Kultúry SR http://culture.gov.sk [on-line] 18. 5. 2011 [cit. 25. 5. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.culture.gov.Sk/aktuality/navsteva-prezidentky-americkej-asociacie-kniznic-na-slovensku#2DZ-JtUVF0DaJnx0YrXh_Q>.

Vansovej Lomnická 2011 v Banskej Bystrici / Viera Miškovicová.
Zdroj: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny www.rada.org.rs [on-line] 21. 4. 2011 [cit. 31. 5. 2011]. -  Dostupné na: < 
http://www.rada.org.rs/spravy/vansovej-lomnicka-2011 -v-banskej-bystrici.html>.

Návšteva prezidentky Americkej asociácie knižníc na Slovensku / Silvia Stasselová..
In. Knižnica. -  Roč. 12, č. 6 (2011), s. 24 -  32.

O virtualizácií knižníc medzinárodne / Tomasz Trancygier.
In. Knižnica. -  Roč. 12, č. 6 (2011), s. 33 -  36.

Yní víkend štartuje už zajtra / Jana Čunderlíková.
Zdroj: spravodajský portál Sme http://bystrica.sme.sk [on-line] 16. 6. 2011 [cit. 18. 7. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bystrica.sme.sk/clanok_tlac.asp7cH5939948>.

Yní víkend -  prierez piatym ročníkom / Dominik Abrahám.
Zdroj: intemetový portál pre mladých http:// birdz.sk [on-line] 23. 6. 2011 [cit. 28. 6. 2011]. -  Dostupné na: < 
http://www.birdz.sk/hudba/yni-vikend-2011 -prierez-piatym-rocnikom/18704-clanok.html>.

Yní víkend už zajtra aj v ŠVK / Ivana Bičanovská.
Zdroj: spravodajský portál http://dtonline.sk [on-line] 17. 6. 2011 [cit. 28. 6. 2011]. -  Dostupné na: < http://dtonline.sk/yni-vikend-uz- 
zajtra-aj-v-svk/>.

„Učme sa spolu v súvislostiach” -  vzdelávanie učiteľov a iné aktivity / Rastislav Očenáš.
Zdroj: portál ZŠ Namia www.narniabb.sk [on-line] máj 2011 [cit. 30. 5. 2011]. -  Dostupné na: <http://www.namiabb.sk/2011/04/ucme-sa-
spolu-v-suvislostiach-vzdelavanie-ucitelov-a-ine-aktivity/>.
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Fotografie Ladislava Zlatohlávka v ŠVK / Ivana Bičanovská.
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystricoviny.sk [on-line] 20. 7. 2011 [cit. 21. 8. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bbonline.sk/fotografie-ladislava-zlatohlavka-v-svk/>.

Blanka Poliaková prezentovala knihu / Zlata Troligová.
In: My -  Banskobystrické noviny. -  Roč. 6, č. 26 (2011), s. 9.

Cena Slovenskej asociácie knižníc za aktívnu činnosť knižnice -  SAKAČIK 2010 / Daniela Džuganová.
In: Bulletin S AK. -  Roč. 19, č. 1 (2011), s. 31.

„Partnerstvo alebo spojme svoje sily“ -  tradícia pokračuje aj v roku 2011 / Daniela Džuganová.
In: Bulletin SA K .-R oč. 19, č. 1 (2011), s. 32 -  31.

Digitálny vek -  virtuálne knižnice / Blanka Snopková.
In: Bulletin SA K .-R oč. 19, č. 2 (2011), s. 4 2 -4 4 .

Zahraničná spolupráca : skúsenosti z partnerskej spolupráce obohacujú / Oľga Doktorová.
In: Bulletin SAK. -  Roč. 19, č. 2 (2011), s. 56 -  58.

Opustil nás učiteľ, hudobník, zberateľ Jozef Kubiš / J. Burkovský, J. Baláž.
In: Radničné noviny mesta Banská Bystrica. -  Roč. V., č. 8 (2011), s. 13.

K jubileu B. Poliakovej / Zlata Troligová.
In: Literárny (dvoj) týždenník. -  Roč. 24, č. 27 -  28 (2011), s. 2.

Členská schôdza 24. augusta 2011 / Danica Jančušková.
Zdroj: stránky Hvezdárne a planetária v Prešove [on-line] august 2011 [cit. 11. 8. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.astropresov.sk/schodza.html>.

Festival Yní Víkend 2011 s množstvom noviniek / Ľubo Šimkovič.
Zdroj: spravodajský portál monitorujúci hudbu, podujatia a festivaly http:// rock.cz [on-line] 28. 4. 2011 [cit. 28. 6. 2011]. -  Dostupné na:
<http://www.rock.cz/clanek/3648-festival-yni-vikend-2011-s-mnozstvom-noviniek>.
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Oslavy 5. výročia otvorenia Britského centra / Ivana Bičanovská.
Zdroj: spravodajský portál mesta Banská Bytsrica http://bbonline.sk [on-line] 1. 10.2011 [cit. 4. 10.2011].- Dostupné na: 
<http://bbonline.sk/oslavy-5-vyrocia-otvorenia-britskeho-centra/>.

Chlapec tohto mesta / Zlata Troligová.
In: Radničné noviny. -  Roč. 5, č. 10 (2011), s. 5.

Pódiová diskusia Prečo sa učiť viaceré cudzie jazyky? / Nadežda Zemaníková.
Zdroj: Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska www.sung.sk [on-line] 18. 10. 2011 [cit. 30. 10. 2011]. -  Dostupné 
na: <http://www.sung.sk/fotkyl0204/Veranstaltungen/20_Jahre_seit_der_Grundung/Podiova_diskusia_SVK_Kniznicne_noviny.pdf>.

Zaujímavý projekt: Všetci sme rovnakí / Emil Vojtánek.
Zdroj: Slovensko-židovské noviny www.delet.sk [on-line] 19. 10. 2011 [cit. 30. 10. 2011]. -  Dostupné na: <http://www.delet.sk/spravy-a- 
politika/slo vensko/zauj imavy-proj ekt-vsetci-sme-ro vnaki>.

Najvyššie ocenenie pre Tajovské noviny / Boris Fugger.
Zdroj: spravodajský portál Banská Bytsrica http://bbonline.sk [on-line] 13. 11.2011 [cit. 29. 11. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bbonline.sk/najvyssie-ocenenie-pre-tajovske-noviny/>.

Najvyššie ocenenie pre Tajovské noviny / Boris Fugger.
Zdroj: borisiugger.blog.sme.sk [on-line] 17.11. 2011 [cit. 29.11.2011]. -  Dostupné na: 
<http://borisfugger.blog.sme.Sk/c/272930/Najvyssie-ocenenie-pre-Tajovske-noviny.html>.

Prezentácia študentského projektu a výstavy „Všetci sme rovnakí“ v priestoroch štátnej vedeckej knižnice / Anna Bartóková.
In: Detvianske noviny. Roč. I., č. 7 (november 2011), s. 8.

Zdenko Mikula v Banskej Bystrici / Kvetá Fajčíková.
In: My -  Banskobystrické noviny. -  Roč. 20, č. 48 (2011), s. 4.

Banská Bystrica ostala v jeho srdci / Kvetá Fajčíková.
Zdroj: spravodajský portál SME Banská Bystrica http://bystrica.sme.sk [on-line] 5. 12. 2011 [cit. 7. 12. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bystrica.sme.Sk/c/6168382/banska-bystrica-ostala-v-jeho-srdci.html>.
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Dve hudobné výročia: Zdenko Mikula a Ján Cikker / Vladimír Blaho.
Zdroj: intemetový magazín Nové slovo www.noveslovo.sk [on-line] 22. 11. 2011 [cit. 16. 12. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.noveslovo.sk/printClanok.php?c=27075>.

Informácie : zasadala koordinačná rada pre bibliografickú činnosť / Eleonóra Janšová.
In: Bulletin S AK. -  Roč. 19, č. 3 (2011), s. 12 -  14.

Stretnutie participantov projektu KIS3G / Eleonóra Janšová.
In: Bulletin S AK. -  Roč. 19, č. 3 (2011), s. 2 4 -2 5 .

Stredisko patentových informácií PATLIB v centre vedecko-technických informácií SR súčasťou zahraničného projektu / Mária Harachová. 
In: Bulletin SAK. -  Roč. 19, č. 3 (2011), s. 36 -  39.

65 rokov Spolku slovenských knižníc (1946 -  2011) / Silvia Stasselová.
In: Knižnica. -  Roč. 12, č. 11 -  12 (2011), s. 3 -13.

Súborný katalóg články v SR. Súčasný stav, problémy a perspektívy / Ľudmila Rohoňová.
In: Knižnica. -  Roč. 12, č. 11 -  12 (2011), s. 50 -  55.

Knihy o kraji a regióne / Stanislava Knapčoková.
In: Knižnica. -  Roč. 12, č. 11 -  12 (2011), s. 82 -  83.

Tipy na vianočné hody pre diabetikov / Ivana Bičanovská.
Zdroj: spravodajský portál Banská Bystrica http://bbonline.sk [on-line] 4.12. 2011 [cit. 7.12.2011]. -  Dostupné na: 
<http://bbonline.sk/tipy-na-vianocne-hody-pre-diabetikov/>.

Výstava betlehemov a zdobenie medovníkov / (ddk).
Zdroj: www.bystrica24.sk [on-line] 6.12.2011 [cit. 20.12.2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.120563_Vystava-betlehemov-a-zdobenie-medovnikov.34>.
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Bystrica privítala hostí zo Šanghaja / (TASR).
Zdroj: spravodajský portál www.bystrica24.sk [on-line] 21. 2. 2011 [cit. 11. 4. 2011]
-  Dostupné na: <http://www.bystrica24.sk/news.php7extend.85975.34>.

Akadémia umení a Štátna vedecká knižnica uzavreli zmluvu o spolupráci / (TASR).
Zdroj: spravodajský portál http://bystrica.sme.sk [on-line] 28. 2. 2011 [cit. 8. 4. 2011]
-  Dostupné na: <http://bystrica.sme.Sk/c/5786242/akademia-umeni-a-statna-vedecka-kniznica-uzavreli-zmluvu-o-spolupraci.html>. 

Štátna vedecká knižnica oslavuje 85 rokov.
Zdroj: spravodajský portál http://bbonline.sk [on-line] 19. 3. 2011 [cit. 13. 4. 2011]
-  Dostupné na: <http://bbonline.sk/statna-vedecka-kniznica-oslavuie-85-rokov/>.

100. výročie narodenia Jána Bodenka.
Zdroj: spravodajský portál www.bystricoviny.sk [on-line] 22. 3. 2011 [cit. 8. 4. 2011]
-  Dostupné na: < http://www.bystricoviny.sk/spravy/100-vyrocie-narodenia-jana-bodenka>.

Výstava fotografií zo života Ronalda Reagana.
Zdroj: spravodajský portál www.bystricoviny.sk [on-line] 23. 3. 2011 [cit. 8. 4. 2011]
-  Dostupné na: <http://www.bystricoviny.sk/spravy/vystava-fotografii-zo-zivota-ronalda-reagana>.

Týždeň slovenských knižníc prináša aktivity aj v meste pod Urpínom / (TASR).
Zdroj: spravodajský portál http://bystrica.sme.sk [on-line] 27. 3. 2011 [cit. 8. 4. 2011]
-  Dostupné na: <http://bystrica.sme.Sk/c/5825551/tyzden-slovenskych-kniznic-prinasa-aktivity-aj-v-meste-pod-urpinom.html>.

Župa získala prvenstvo za kalendár a propagačné materiály / (SITA).
Zdroj: spravodajský portál http://povazska.sme.sk [on-line] 17. 3. 2011 [cit. 8. 4. 2011].
-  Dostupné na: < http://povazska.sme.Sk/c/5811558/zupa-ziskala-prvenstvo-za-kalendar-a-propagacne-materialy.html>.

Tlačové správy
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Banská Bystrica: Hlavným hosťom Literárnej Banskej Bystrice bude Ballek./ (SITA, pt, mt).
Zdroj: www.piestanskydennik.sk [on-line] 18. 3. 2011 [cit. 10. 4. 2011]. -  Dostupné na: <http://www.piestanskydennik.sk/sita- 
detail/?tx_kiossita_pi 1 %5Bdetail%5D=l 8925> .

Hlavným hosťom Literárnej Banskej Bystrice bude Ballek./(SITA).
Zdroj: spravodajský portál www.patriot.sk [on-line] 19. 3. 2011 [cit. 8. 4. 2011]. -
Dostupné na: <http://www.patriot.sk/2011/03/hlavnym-hostom-literamej-banskej-bystrice-bude-ballek/>.

V ŠVK si pripomenú spisovateľa Bodeneka i Ronalda Reagana / (TASR).
Zdroj: http://bystrica.sme.sk [on-line] 14. 3. 2011 [cit. 8. 4. 2011]. -  Dostupné na:
< http://bystrica.sme.Sk/c/5806045/v-svk-si-pripomenu-spisovatela-bodeneka-i-ronalda-reagana.html>.

KULTÚRA: Týždeň slovenských knižníc prináša aktivity aj v meste pod Urpínom / (TASR, vere).
Zdroj: TASR [on-line] 27. 3. 2011 [cit. 8. 4. 2011]. -  Dostupné na:
<http://195.46.72.16/free/jsp3/search/view/ViewerPure.jsp?Document=..%2R.%2FInput_audio%2Fonline%2Fll%2F03%2FS20110327_l 
6185 8.ntm%40Audio&QueryText=>.

Médiá o nás 25. marec 2011. Na titul Slovenka roka 2011 je nominovaných 22 úspešných žien / (TASR).
Zdroj: www.rozhlas.sk [on-line] 25. 3. 2011 [cit. 8. 4. 2011]. -  Dostupné na: <http://www.rozhlas.sk/media-o-nas/Media-o-nas-25.-marec- 
2011?l=l&i=5758&p=l> .

V ŠVK vystavujú materiálovú grafiku 20. storočia / (TASR).
Zdroj: http://bystrica.sme.sk [on-line] 3. 3. 2011 [cit. 8. 4. 2011]. -  Dostupné na: <http://bystrica.sme.sk/c/5791042/v-svk-vystavuju- 
materialovu-grafiku-20-storocia.html> .

V ŠVK o globálnom otepľovaní.
Zdroj: http://bbonline.sk [on-line] 4. 4. 2011 [cit. 13. 4. 2011]. -  Dostupné na: <http://bbonline.sk/v-svk-o-globalnom-oteplovani/>. 

Stretnutie s klimatológom Milanom Lapinom.
Zdroj: http://www.bystrica24.sk [on-line] 2. 4. 2011 [cit. 13. 4. 2011]. -  Dostupné na: <http://www.bystrica24.sk/news.php7extend.91454>.

-130-

http://www.piestanskydennik.sk
http://www.piestanskydennik.sk/sita-%e2%80%a8detail/?tx_kiossita_pi%201%20%5Bdetail%5D=l%208925
http://www.piestanskydennik.sk/sita-%e2%80%a8detail/?tx_kiossita_pi%201%20%5Bdetail%5D=l%208925
http://www.patriot.sk
http://www.patriot.sk/2011/03/hlavnym-hostom-literamej-banskej-bystrice-bude-ballek/
http://bystrica.sme.sk
http://bystrica.sme.Sk/c/5806045/v-svk-si-pripomenu-spisovatela-bodeneka-i-ronalda-reagana.html
http://195.46.72.16/free/jsp3/search/view/ViewerPure.jsp?Document=..%252R.%2FInput_audio%2Fonline%2Fll%2F03%2FS20110327_l%e2%80%a86185%208.ntm%40Audio&QueryText=
http://195.46.72.16/free/jsp3/search/view/ViewerPure.jsp?Document=..%252R.%2FInput_audio%2Fonline%2Fll%2F03%2FS20110327_l%e2%80%a86185%208.ntm%40Audio&QueryText=
http://www.rozhlas.sk
http://www.rozhlas.sk/media-o-nas/Media-o-nas-25.-marec-%e2%80%a82011?l=l&i=5758&p=l
http://www.rozhlas.sk/media-o-nas/Media-o-nas-25.-marec-%e2%80%a82011?l=l&i=5758&p=l
http://bystrica.sme.sk
http://bystrica.sme.sk/c/5791042/v-svk-vystavuju-%e2%80%a8materialovu-grafiku-20-storocia.html
http://bystrica.sme.sk/c/5791042/v-svk-vystavuju-%e2%80%a8materialovu-grafiku-20-storocia.html
http://bbonline.sk
http://bbonline.sk/v-svk-o-globalnom-oteplovani/
http://www.bystrica24.sk
http://www.bystrica24.sk/news.php7extend.91454


Koncom týždňa Vansovej Lomnická.
Zdroj: http://bbonline.sk [on-line] 12. 4. 2011 [cit. 15. 4. 2011]. -  Dostupné na: <http://bbonline.sk/koncom-tyzdna-vansovej-lomnicka/>. 

Na Vansovej Lomnické sa stretnú milovníčky literatúry / (TASR).
Zdroj: http://bystrica.sme.sk [on-line] 14. 4. 2011 [cit. 15. 4. 2011]. -  Dostupné na: <http://bystrica.sme.sk/clanok_tlac.asp7cH5851160>. 

Seminár - Manažmentové modely pre travinné biotopy.
Zdroj: Štátna ochrana prírody [on-line] 15. 4. 2011 [cit. 15. 4. 2011]. -  Dostupné na: <http://www.sopsr.sk/web/7cH20>.

Sklo rukami umelca Drahomíra Prihela.
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bbonline.sk [on-line] 12.5.2011 [cit. 25.5.2011]. -  Dostupné na World Wide Web: < 
http://bbonline.sk/sklo-rukami-umelca-drahomira-prihela/>.

Vedecká knižnica prezentuje sklené umenie D. Prihela / (SITA).
Zdroj: spravodajský portál Bystrica SME http://bystrica.sme.sk [on-line] 11.5. 2011 [cit. 25. 5. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bystrica.sme.Sk/c/5888828/vedecka-kniznica-prezentuje-sklene-umenie-d-prihela.html>.

ŠVK v roku 2010 prosperovala dobre, tento rok je však kritický / (TASR).
Zdroj: spravodajský portál Bystrica SME http://bystrica.sme.sk [on-line] 11.5. 2011 [cit. 25. 5. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bystrica.sme.Sk/c/5886697/svk-v-roku-2010-prosperovala-dobre-tento-rok-je-vsak-kriticky.html#ixzzlNN45tldu>.

Známy bulharský keramikár vystavuje v Banskej Bystrici
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bbonline.sk [on-line] 19. 4. 2011 [cit. 25. 5. 2011]. -  Dostupné na: < 
http://bbonline.sk/znamy-bulharsky-keramikar-vystavuje-v-banskej-bystrici/>.

V Chorvátsku možno bude výstava fotografií Banskej Bystrice.
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bbonline.sk [on-line] 21. 5. 2011 [cit. 25. 5. 2011]. -  Dostupné na: < http://bbonline.sk/v- 
chorvatsku-mozno-bude-vystava-fotografii-banskej-bystrice/>.

Do múzea opäť bezplatne.
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bbonline.sk [on-line] 17. 5. 2011 [cit. 25. 5. 2011 ]. -  Dostupné na: < 
http://bbonline.sk/do-muzea-opat-bezplatne/>.
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Do bystrického literárneho múzea sa ľudia dostanú zdarma.
Zdroj: spravodajský portál http://tv.noviny.sk [on-line] 18. 5. 2011 [cit. 23. 5. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/domace/do-bystrickeho-literameho-muzea-sa-ludia-dostanu-zdarma.html>.

Medzinárodný deň múzeí oslávia aj v knižnici / (TASR).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 18. 5. 2011 [cit. 30. 5. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.97599_Medzinarodny-den-muzei-oslavia-aj-v-kniznici>.

Vedecká knižnica prezentuje sklené umenie D. Prihela / (SITA).
Zdroj: portál vojvodinských http://slovackizavod.org.rs [on-line] 11.5. 2011 [cit. 30. 5. 2011]. -  Dostupné na:
<http:// www. slo vackizavod. org.rs/sk/vesti/slo vačka/ vid/5991 >.

V ŠVK bude vystavovať Bulharka Miladinová / (TASR).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 23. 5. 2011 [cit. 30. 5. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.98210_V-SVK-bude-vystavovat-Bulharka-Miladinova.25>.

K. Miladinová vystavuje grafiky knihy Labyrint sveta a raj srdca / (TASR).
Zdroj: spravodajský portál Bystrica SME http://bystrica.sme.sk [on-line] 23. 5. 2011 [cit. 25. 5. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bystrica.sme.Sk/c/5904991/k-miladinova-vystavuje-grafiky-knihy-labyrint-sveta-a-raj-srdca.html>.

B. BYSTRICA: Kultúrne stánky v meste pod Urpínom pozývajú na Noc múzeí a galérií / (TASR, ver ed).
Zdroj: Tlačová agentúra SR http://tasr.sk [on-line] 13. 5. 2011 [cit. 25. 5. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.tasr.sk/200.axd7k-20110513TBB00453>.

Bohatý kultúrny víkend prilákal stovky návštevníkov / (TASR).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 16. 5. 2011 [cit. 30. 5. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.97255 Bohaty-kultumy-vikend-prilakal-stovky-navstevnikov>.

Noc múzeí a galérií oslávia aj v knižnici / (ŠVK BB).
Zdroj: spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 13.5.2011 [cit. 30.5.2011] Dostupné na:
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.96940>. -  Dostupné aj na World Wide Web: <http://www.revuca24.sk/clanky7extend.96940>; 
<http://www.brezno24.sk/clanky7extend.96940>; <http://www.ziar24.sk/clanky7extend.96940>.
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Noc múzeí a galérií prilákala tisícky návštevníkov / (SITA).
Zdroj: portál vojvodinských Slovákov http://slovackizavod.org.rs [on-line] 15. 5. 2011 [cit. 30. 5. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.slovackizavod.org.rs/vesti/slovacka/vid/6002>.

ŠVK uvedie výstavu o dlhoročnom spolunažívaní Slovákov a Nemcov / (TASR).
Zdroj: spravodajský portál http.://reporter.sk [on-line] 9. 5. 2011 [cit. 30. 5. 2011]. -  Dostupné na: <http://www.reporter.sk/16-37648/B- 
.BYSTRICA:-SVK-uvedie-vystavu-o-dlhorocnom-spolunazivani-Slovakov-a-Nemcov.xml>. Dostupné aj na:
<http ://m. sme. sk/?sek=reg_bb&rub=&cl=5 8 84602>.

Putovanie s objektívom Snježany Požar / (ŠVK BB).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 19. 5. 2011 [cit. 30. 5. 2011] Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.97841>. Dostupné aj na ostatných portáloch global24.sk.

Literárne a hudobné múzeum ŠVK si pripomenie Medzinárodný deň múzeí / (TASR).
Zdroj: Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 18. 5. 2011 [cit. 30. 5. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bystrica.sme.Sk/c/5898029/literame-a-hudobne-muzeum-svk-si-pripomenie-medzinarodny-den-muzei.html>. Dostupné aj na: 
<http://www.prestavka.Sk/2-38441/B-BYSTRICA:-Literame-a-hudobne-muzeum-SVK-si-pripomenie-Medzinarodny-den-muzei.xml>; 
<http://www.spravodajstvo.net/slovensko/regiony/bystricasmesk/220499-Literame-a-hudobne-muzeum-%C5%A0VK-si-pripomenie- 
Medzinarodny-den-muzei.html>;
<http://www.lavicovenoviny.sk/10-38441 /Zobrazit-spravu.xml>; <http://www.materska.sk/12-38441 /Zobrazit-spravu.xml>. 

Medzinárodný deň múzeí zožal úspech / (ŠVK BB).
Zdroj: spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 19. 5. 2011 [cit. 30. 5. 2011].-Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.97812>.

Netradičná výstava žiakov zo školy Narnia / (ŠVK BB).
Zdroj: spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 30. 5. 2011 [cit. 30. 5. 2011]. -Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.99186_Netradicna-vystava-ziakov-zo-skoly-Namia>.

Labyrint sveta a raj srdca / (ŠVK BB).
Zdroj: kam do mesta www.kamdomesta.sk [on-line] 30. 5. 2011 [cit. 30. 5. 2011]. -  Dostupné na: <http://www.kamdomesta.sk/banska- 
bystrica/strava/bary-kaviame-viname/intemetove-kaviame/statna-vedecka-kniznica-/labyrint-sveta-a-raj-srdcal>.
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Bulharské ilustrácie knihy Komenského v Banskej Bystrici.
Zdroj: Bulharský kultúrny inštitút www.bulkis.sk [on-line] 30. 5. 2011 [cit. 30. 5. 2011]. -Dostupné na: 
<http://www.bulkis.sk/otchet_DidaSK.htm>.

Cyklus Literárne a hudobné večery s Blankou Poliakovou.
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://www.bystrica24.sk [on-line] 19. 7. 2011 [cit. 28. 6. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 105329>.

Blanka Poliaková v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici.
Zdroj: portál zameraný na mapovanie domácej aj zahraničnej kultúrnej scény http://artblog.sk [on-line] 19. 6. 2011 [cit. 28. 6. 2011] 
Dostupné na: < http://artblog.sk/2011-06-19/blanka-poliakova-v-literamom-a-hudobnom-muzeu-v-banskej-bystrici/>. -  Dostupné aj na: 
<http://www.poprad24.sk/clanky7extend. 101990>; <http://www.roznava24.sk/clanky7extend. 101990>; 
<http://www.novezamkv24.sk/clankv7extend. 101990> a ostatných portáloch global24.sk

V knižnici sa predstaví poetka Blanka Poliaková ú (ŠVK).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 21. 6. 2011 [cit. 28. 6. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky? extend. 101990_V-kniznici-sa-predstavi-poetka-Blanka-Poliakova>.

Festival Yní Víkend 2011 prichádza s množstvom noviniek.
Zdroj: hudobný portál určený na prezentáciu podujatí a festivalov http://livemusic.sk [on-line] 11.6. 2011 [cit.28. 6. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.livemusic.sk/clanok/festival-yni-vikend-2011 -prichadza-s-mnozstvom-noviniek/163 0>.

YNI víkend aj v priestoroch knižnice / (ŠVK).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 16. 6. 2011 [cit. 28. 6. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 101487>.
Dostupné aj na: <http://www.vrable24.sk/clanky7extend.101487>; <http://www.moravce24.sk/clanky7extend.101487> a ostatných 
portáloch global24.sk.

Yní víkend v Banskej Bystrici sa už blíži.
Zdroj: zvolenský spravodajský portál http://zvonline.sk [on-line] 23 .5. 2011 [cit. 28. 6. 2011]. -  Dostupné na: < http://zvonline.sk/yni- 
vikend-v-banskej-bystrici-sa-blizi/ >. -  Dostupné aj na: <http://www.oneradio.sk/index.php?action=detail_clanku&id=1082>.
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O Yní Víkend sa postará vyše 50 kapiel / (SITA).
Zdroj: spravodajský portál http://zvolen.sme.sk [on-line] 18. 6. 2011 [cit. 28. 6. 2011]. -  Dostupné na: < http://zvolen.sme.sk/c/5937452/o- 
yni-vikend-sa-postara-vyse-50-kapiel.html>.

Na Ynom víkende zahrá aj Gogola! / (TASR).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 18. 6. 2011 [cit. 28. 6. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 101656>.

Absolventské diela v Galérii v podkroví / (ŠVK).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 8. 6. 2011 [cit. 28. 6. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.100450>. -  Dostupné aj na:
<http://www.bratislava24.sk/clanky7extend. 100450>; <http://www.ziar24.sk/clanky7extend. 100450>; 
<http://www.zilina24.sk/clanky7extend.100450> a ostatných portáloch global24.sk.

B. Bystrica: V Štátnej vedeckej knižnici sprístupnia výstavu Diplom 2011 / (TASR).
Zdroj: portál informujúci o podujatiach http://prestavka.sk [on-line] 8. 6. 2011 [cit. 28. 6. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.prestavka.Sk/2-40497/B-BYSTRICA:-V-Statnej-vedeckej-kniznici-spristupnia-vystavu-Diplom-2011.xml>.

ŠVK sprístupní výstavu umelkyne žijúcej v B. Bystrici.
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bbonline.sk [on-line] 7. 6. 2011 [cit. 28. 6. 2011 ]. -  Dostupné na: <http://bbonline.sk/svk- 
spristupni-vystavu-umelkyne-ktora-zij e-v-banskej -bystrici/>.

Átrium knižnice oživí výstava Zdenky Peerovej / (ŠVK).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 7. 6. 2011 [cit. 28. 6. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.100182_Atrium-kniznice-ozivi-vystava-Zdenky-Peerovej.25>.

Festival Yní víkend zažijete v Banskej Bystrici už tento týždeň.
Zdroj: portál slúžiaci na propagáciu podujatí na Slovensku http://podujatie.sk [on-line] 14. 6. 2011 [cit.28. 6. 2011]. -  Dostupné na:
<http://www.podujatie.sk/novinky/detail/festival-yni-vikend-zazijete-v-banskej-bystrici-uz-tento-tyzden-447.html>.
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V Štátnej vedeckej knižnici výstava z tvorby Peerovej / (SITA).
Zdroj: spravodajský portál Bystrica SME http://bystrica.sme.sk [on-line] 7.6.2011 [cit. 28. 6. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bystrica.sme.Sk/c/5927111/v-statnej-vedeckej-kniznici-vystava-z-tvorby-peerovej.html>.

B. Bystrica: V Štátnej vedeckej knižnici výstava z tvorby Peerovej / (SITA, pt, nr).
Zdroj: spravodajský portál http://udalosti.noviny.sk [on-line] 7.6.2011 [cit. 28.6.2011]. -  Dostupné na: <http://udalosti.noviny.sk/z- 
domova/07-06-2011/b-bystrica-v-statnej-vedeckej-kniznici-vystava-z-tvorby-peerovej.html>.

V knižnici si môžete pozrieť poľskú tvorbu / (ŠVK).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 28. 6. 2011 [cit. 29. 6. 2011]. -  Dostupné aj na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 102912_V-kniznici-si-mozete-pozriet-polsku-tvorbu.34>.

V knižnici sprístupnili víťazné práce / (TASR).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál www.bystrica24.sk [on-line] 8. 7. 2011 [cit. 22.8.2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 104166_V-kniznici-spristupnili-vitazne-prace.34>.

Zlatohlávek a jeho Pohľad cez objektív / (TASR).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://www.bystrica24.sk [on-line] 19. 6. 2011 [cit. 20.7.2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 105329>.

Banská Bystrica očami umelcov / (ŠVK BB).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://www.bystrica24.sk [on-line] 4. 7. 2011 [cit. 20.7.2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 103694>.

Galéria talentov v Štátnej vedeckej knižnici do 16. augusta
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystricoviny.sk [on-line] 10. 7. 2011 [cit. 20. 6. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystricoviny.sk/spravy/galeria-talentov-v-statnej-vedeckej-kniznici-do-16-augusta>.

V Banskej Bystrici majú galériu talentov.
Zdroj: portál zameraný na mapovanie domácej aj zahraničnej kultúrnej scény http://artblog.sk [on-line] 9. 7. 2011 [cit. 20. 7. 2011]. -  
Dostupné na: <http://artblog.sk/201 l-07-09/v-banskej-bystrici-maju-galeriu-talentov/>.
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B. Bystrica: Víťazné práce súťaže Galéria talentov sprístupnili v ŠVK / (TASR).
Zdroj: portál informujúci o podujatiach http://prestavka.sk [on-line] 7. 7. 2011 [cit. 20. 7. 2011]. -  Dostupné na: < 
http://www.prestavka.sk/2-1117/B-BYSTRICA:-Vitazne-prace-sutaze-Galeria-talentov-spristupnili-v-SVK.xml>.

V knižnici sprístupnili víťazné práce (TASR).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 8. 7. 2011 [cit. 20. 7. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 104166_V-kniznici-spristupnili-vitazne-prace.34>.
Dostupné aj na:
<http://www.levice24.sk/clanky7extend. 104166>; <http://www.brezno24.sk/clanky7extend. 104166_V-kniznici-spristupnili-vitazne- 
prace.34>.
a ostatných portáloch global24.sk 

Banská Bystrica očami umelcov.
Zdroj: portál zameraný na mapovanie domácej aj zahraničnej kultúrnej scény http://artblog.sk [on-line] 8. 7. 2011 [cit. 20. 7. 2011].— 
Dostupné na: <http://artblog.sk/201 l-07-08/banska-bystrica-ocami-umelcov/>.

Banská Bystrica očami umelcov / (ŠVK).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 4. 7. 2011 [cit. 20. 6. 2011] Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.103694_Banska-Bystrica-ocami-umelcov.25>. 
a ostatných portáloch global24.sk

V Banskobystrickej ŠVK si možno pozrieť fotografie Ladislava Zlatohlávka / (TASR).
Zdroj: spravodajský portál http://bystrica.sme.sk [on-line] 19. 7. 2011 [cit. 21. 7. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bystrica.sme.Sk/c/5983656/v-banskobystrickej-svk-si-mozno-pozriet-fotografie-l-zlatohlavka.html>.

Zlatohlávek a jeho pohľad cez objektív.
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál http://bystrica24.sk [on-line] 19. 7. 2011 [cit. 21. 7. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.105329_Zlatohlavek-a-jeho-Pohlad-cez-objektiv.25>.

Galéria talentov v Štátnej vedeckej knižnici do 16. augusta.
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál www.bystricoviny.sk [on-line] 19. 7. 2011 [cit. 21. 7. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystricoviny.sk/spravy/galeria-talentov-v-statnej-vedeckej-kniznici-do-16-augusta>.
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Ďalšia zaujímavá výstava v knižnici / (TASR).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál www.bystrica24.sk [on-line] 18. 8. 2011 [cit. 22. 8. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 108585>.

V Štátnej vedeckej knižnici vystavuje fotograf R. Bries / (SITA).
Zdroj: spravodajský portál Sme mesta Banská Bytsrica http://bystrica.sme.sk [on-line] 22. 8. 2011 [cit. 19. 9. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bystrica.sme.Sk/c/6025729/v-statnej-vedeckej-kniznici-vystavuje-fotograf-r-bries.html>.

V knižnici jazz jubilantov / (TASR).
Zdroj: spravodajský portál Sme mesta Banská Bytsrica http://bystrica.sme.sk [on-line] 24. 8. 2011 [cit. 19. 9. 2011]. -  Dostupné na: < 
http ://bystrica. sme. sk/c/6027057/v-kniznici-j azz-jubilanto v.html>.

K 10. výročiu Programu obnovy dediny na Slovensku pripravili výstavu / (TASR).
Zdroj: spravodajský portál Sme mesta Banská Bytsrica http://bystrica.sme.sk [on-line] 18. 8. 2011 [cit. 19. 9. 2011]. -  Dostupné na: < 
http://bystrica.sme.Sk/c/6020641/k-10-vyrociu-programu-obnovy-dediny-na-slovensku-pripravili-vystavu.html>.

Radovan Bries vystavuje v ŠVK / (ŠVK BB).
Zdroj: spravodajský portál mesta Banská Bytsrica http://bbonline.sk [on-line] 23. 8. 2011 [cit. 19. 9. 2011]. -  Dostupné na: < 
http://bbonline.sk/radovan-bries-vystavuje-v-svk/>.

V knižnici sa bude spomínať na jazz / (ŠVK BB).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál www.bystrica24.sk [on-line] 23. 8. 2011 [cit. 30. 9. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/comment.php7comment.news.109143>.

Ďalšia zaujímavá výstava v knižnici / (TASR).
Zdroj: banskobystrický spravodajský portál www.bystrica24.sk [on-line] 23. 8. 2011 [cit. 30. 9. 2011] Dostupné na:
<http ://w w w.bystrica24. sk/ comment. php? comment. news. 109143>.

Hudba a vesmír a Prstoklady / (ŠVKBB).
Zdroj: spravodajský portál mesta Banská Bystrica www.bystrica24.sk [on-line] 30. 9. 2011 [cit. 30. 9. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 113368>.
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V Galérii v podkroví vystavia diela Bohumíra Prihela / (SITA).
Zdroj: spravodajský portál Sme mesta Banská Bystrica http://bystrica.sme.sk [on-line] 7. 9. 2011 [cit. 19. 9. 2011]. -  Dostupné na: < 
http://bystrica.sme.Sk/c/6045413/v-galerii-v-podkrovi-vystavia-diela-bohumira-prihela.html>.

V knižnici budú prezentovať zaujímavý projekt / (TASR).
Zdroj: spravodajský portál mesta Banská Bystrica www.bystrica24.sk [on-line] 19.10. 2011 [cit. 20.10.2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 115533>.
Zdroj: spravodajský portál mesta Brezno www.brezno24.sk [on-line] 19.10. 2011 [cit. 20.10.2011 ] 
http://www.breziio24.sk/clankv7extend.115533_V-kniznici-budu-prezcntovat-proiekt-Vsetci-sme-rovnaki.34>.

Mladí ľudia pátrali po stopách židovskej histórie / (TASR).
Zdroj: spravodajský portál SME Banská Bystrica http://bystrica.sme.sk [on-line] 19. 10. 2011 [cit. 19.10.2011] Dostupné na World Wide 
Web: <http://novohrad.sme.Sk/c/6103769/mladi-ludia-patrali-po-stopach-zidovskej-historie.html>.

Vedecká knižnica hostí študentskú výstavu We are one / (SITA).
Zdroj: spravodajský portál SME Banská Bystrica http://bystrica.sme.sk [on-line] 1. 10. 2011 [cit. 19.10.2011]. -  Dostupné na World Wide 
Web: <http://bystrica.sme.Sk/c/6101474/vedecka-kniznica-hosti-studentsku-vystavu-we-are-one.html>.

Vedecká knižnica hostí študentskú výstavu We are one / (pt;mt, SITA).
Zdroj: spravodajský portál http://udalosti.noviny.sk [on-line] 17.10. 2011 [cit. 19. 10. 2011]. -  Dostupné na World Wide Web: 
<http://udalosti.noviny.sk/z-domova/17-10-201 l/b-bystrica-vedecka-kniznica-hosti-studentsku-vystavu-we-are-one.html>.

Galéria v podkroví ukáže Fulierovej Hudbu a vesmír / (SITA).
Zdroj: spravodajský portál mesta Banská Bystrica http://bystrica.sme.sk [on-line] 4. 10. 2011 [cit. 19.10.2011]. -  Dostupné na: 
<http://bystrica.sme.Sk/c/6082365/galeria-v-podkrovi-ukaze-fulierovej-hudbu-a-vesmir.html>.
Zdroj: P i e š ť a n s k ý  denník www.piestanskydennik.sk [on-line] 4.10. 2011 [cit. 19. 10.2011] Dostupné na: 
<http://www.piestanskydennik.sk/sita-detail/7tx_kiossita_pi l%5Bdetail%5D=46034>.

Jubilejná výstava Bohumíra Prihela / (ŠVKBB).
Zdroj: spravodajský portál mesta Banská Bystrica www.bystrica24.sk [on-line] 30. 9. 2011 [cit. 7. 9. 2011]. -  Dostupné na:
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 110696>.
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Cyklus osobnosti
Zdroj: spravodajský portál mesta Banská Bystrica http://bbonline.sk/ [on-line] 3. 10. 2011 [cit. 19.10.2011]. -Dostupné na: 
<http://bbonline.sk/kalendar_akcii/cyklus-osobnosti/>.

Prečo sa učiť viaceré cudzie jazyky? / (ŠVKBB).
Zdroj: spravodajský portál mesta Banská Bystrica www.bystrica24.sk [on-line] 17.10. 2011 [cit. 19.10.2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 115352_Preco-sa-ucit-viacere-cudzie-jazyky?>.

Britské centrum ŠVK oslavuje piate výročie otvorenia / (TASR, ver ed).
Zdroj: spravodajský portál TASR www.tasr.sk [on-line] 10.2011 [cit. 19. 10.2011] Dostupné na:
<http://www.tasr. sk/199. axd?k=20111004TBB01038>.
Zdroj: spravodajský portál mesta Banská Bystrica http://bystrica.sme.sk [on-line] 4. 10. 2011 [cit. 19. 10. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bystrica.sme.Sk/c/6082287/britske-centrum-svk-oslavuje-piate-vyrocie-otvorenia.html>.
Zdroj: Ľavicové noviny www.lavicovenoviny.sk [on-line] 4.10. 2011 [cit. 19. 10.2011] Dostupné na: < 
http://www.lavicovenoviny.Sk/10-8729/BANSKA-BYSTRICA:-Britske-centrum-SVK-oslavuje-piate-vyrocie-otvorenia.xml>.

Britské centrum oslavuje 5. výročie / (TASR).
Zdroj: spravodajský portál mesta Banská Bytsrica www.bystrica24.sk [on-line] 4. 10. 2011 [cit. 3.11. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 113776>.

BANSKÁ BYSTRICA: Britské centrum ŠVK oslavuje piate výročie otvorenia / (TASR).
Zdroj: spravodajský portál mesta Banská Bytsrica www.lavicovenoviny.sk [on-line] 4. 10. 2011 [cit. 19. 10. 2011]. -  Dostupné na: 
<http: //www. 1 avi co veno vi ny. sk/10-8729/Zobrazi t- správu. xml>.

Knižnica v Banskej Bystrici oslavuje výročie Britského centra / (SITA).
Zdroj: spravodajský portál http://aktualne.centrum.sk [on-line] 2. 10. 2011 [cit. 19. 10. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://aktualne.centrum.sk/zahranicie/clanek.phtml?id=1243579>.

Britské centrum majú v knižnici už päť rokov / (TASR)
Zdroj: regionálny spravodajský portál http://tvnoviny.sk [on-line] 4. 10. 2011 [cit. 19. 10. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/regiony/britske-centrum-maju-v-kniznici-uz-pat-rokov.html>.
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Autorské čítanie v nemeckom jazyku.
Zdroj: spravodajský portál mesta Banská Bytsrica http://bbonline.sk [on-line] 26. 10. 2011 [cit. 30. 10. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bbonline.sk/kalendar_akcii/autorske-citanie-v-nemeckom-jazyku/>.

V knižničnej Galérii v podkroví výstava A. Brunovského / (SITA).
Zdroj: spravodajský portál Sme Banská Bytsrica http://bystrica.sme.sk [on-line] 9. 11. 2011 [cit. 20. 11. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bystrica.sme.Sk/c/6133042/v-kniznicnej-galerii-v-podkrovi-vystava-a-brunovskeho.html>.

Albín Brunovský -  fenomén slovenskej grafiky / (ŠVK BB).
Zdroj: spravodajský portál Banská Bytsrica www.bystrica24.sk [on-line] 10. 11. 2011 [cit. 20. 11. 2011] . - Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 118134_Albin-Brunovsky—fenomen-slovenskej-grafiky>.

Vedecká knižnica súčasťou celosvetových čítaní Kleista / (SITA).
Zdroj: spravodajský portál Sme Banská Bytsrica http://bystrica.sme.sk [on-line] 19. 11.2011 [cit. 25. 11. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://bystrica.sme.Sk/c/6146538/vedecka-kniznica-sucastou-celosvetovych-citani-kleista.html>.

Vedecká knižnica súčasťou celosvetových čítaní Kleista / (pt, mt, SITA).
Zdroj: spravodajský portál http://udalosti.noviny.sk [on-line] 19. 11. 2011 [cit. 25. 11. 2011]. -  Dostupné na: <http://udalosti.noviny.sk/z- 
domova/19-11-2011 /b-bystrica-vedecka-kniznica-sucastou-celosvetovych-citani-kleista.html>.

Očarujúce Chorvátsko možno zaujme aj vás / (ŠVKBB).
Zdroj: spravodajský portál Banskej Bystrice www.bystrica24.sk [on-line] 14. 11.2011 [cit. 25. 12. 2011]. -  Dostupné na: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 11855 l_Ocarujuce-Chorvatsko-mozno-zaujme-aj-vas.25>.

Výstava umeleckých fotografií Marka Vrdoljaka „Krásy Chorvátska“.
Zdroj: Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky na Slovensku http://sk.mfa.hr/ [on-line] 14.11. 2011 [cit. 25. 12. 2011] . -  Dostupné na: 
<http://sk.mfa.hr/InfoPopup.aspx?mv=1562&pr=t&id=13552>.

Vedecká knižnica oslavuje výročie Britského centra / (SITA).
Zdroj: spravodajský portál mesta Banská Bytsrica http://bystrica.sme.sk [on-line] 2. 10. 2011 [cit. 19. 10. 2011] . -  Dostupné na:
<http://bystrica.sme.Sk/c/6080064/vedecka-kniznica-oslavuje-vyrocie-britskeho-centra.html>.
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Rozhlas a televízia

Slovenka roka 2011. -  Relácia Rádia Slovensko, rozhovor s O. Laukovou. www.slovakradio.sk [on-line] 26. 4. 2011 [cit. 26. 4. 2011] 
Dostupné na: <http://www.slovakradio.Sk/zive-vysielanie#> .

Tajovského dom má neistú budúcnosť / Martin Dušička. -  Relácia Správy TA3, rozhovor s O. Laukovou. 
www.ta3.com [on-line] 26. 2. 2011 [cit. 18. 4. 2011], k správe k dispozícii videozáznam.
Dostupné na:
< http://www.ta3 .com/sk/reportaze/171909_tajovskeho-dom-ma-neistu-buducnost> .

Relácia Panoráma / red. Peter Zemaník. -  Vysielanie SR Rádio Regina Banská Bystrica, hosť v štúdiu PhDr. O. Lauková. 
www.slovakradio.sk [on-line] 9. 3. 2011 [cit. 8. 4. 2011]. -  Dostupné na:
<http://www.slovakradio.sk/vyhladavanie/Panorama7Hl&c=0&i=4727&p=l&q=l> .

Prihel: V skle a zo skla - Obraz a objekt.
Relácia Rádia Devín, vysielané dňa 12. 5. 2011.
Slovenka roka 2011.
Priamy prenos z odovzdávania cien, vysielané 23. 5. 2011, 20:15 hod., Jednotka, RTV.
Zdroj: Slovenská televízia www.stv.sk [on-line] 23. 5. 2011 [cit. 30. 5. 2011] Dostupné na: 
<http://www.stv.sk/relacieaz/jednotka/slovenka-roka-2011/>.

Relácia Rovesníci : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (85. výročie vzniku) / Blanka Snopková. -  Vysielanie Slovenského rozhlasu 
3.7. 2011 o 17.00 h.

Knihy môžu vrátiť nonstop / Red. M. Kašiarová, M. Demčák; rozhovor s p. Majlingom. -  Televízne noviny 19. 12. 2011, 19.00 hod., 
Televízia Markíza.
Zdroj: Markíza www.markiza.sk [on-line] 19. 12. 2011 [cit. 20. 12. 2011]. -  Dostupné na: <http://video.markiza.sk/archiv-tv- 
markiza/televizne-noviny/72031 >.

Niečo pre diabetikov / (ŠVKBB).
Zdroj: spravodajský portál Banskej Bystrice www.bystrica24.sk [on-line] 3. 12. 2011 [cit. 20. 12. 2011]. -  Dostupné na:
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend. 12031 l_Nieco-pre-diabetikov>.
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Pozvete nás ďalej : v historickej budove na Lazovnej ulici č.9 v Banskej Bystrici / Red. Eva Faksová. -  Rozhovor s pracovníkmi knižnice. 
Relácia Rádia Regina, vysielaná 20. 9. 2011 o 8.00 hod.
Zdroj: Rádio Regina Banská Bystrica www.rozhlas.sk [on-line] 20. 9. 2011 [cit. 21. 9. 2011]. -  Dostupné na:
<http ://www.rozhlas. sk/radio-regina/web-archi v?rel=222>.

Výstava Bohumíra Prihela / Red. Ivica Ruttkayová. -  Aj zvukový záznam.
Zdroj: Slovenský rozhlas www.rozhlas.sk [on-line] 11. 9. 2011 [cit. 21. 9. 2011]. -  Dostupné na: <http://www.rozhlas.sk/Vystava- 
Bohumira-Prihela?l=l&c=0&i=l 8632&p=l>. *

Relácia Sobotníček : Martin a Jakub; téma: Ako funguje knižnica / Rozhovor redaktora s Mgr. Majlingom, Mgr. Láskovou . -  Vysielanie 
Rádia Lumen, 15. 11.2011 o 15.15 hod.-
[on-line] 5. 11. 2011 [cit. 25. 11. 2011]. -  Dostupné na: <http://www.lumen.sk/program_archiv_detail.php?datum=2011-ll-05>.

Prstoklady Etely Farkašovej /  Ivica Ruttkayová. -  Aj zvukový záznam.
Zdroj: Slovenský rozhlas www.rozhlas.sk [on-line] 21. 8. 2011 [cit. 30. 8. 2011]. -  Dostupné na: <http://www.rozhlas.sk/Prstoklady-Etely-
F arkasovej ?1=1 &c=0&i= 16948&p= 1 >.
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