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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov
Sídlo
Zriaďovateľ 
Dátum zriadenia 
Forma hospodárenia 
Štatutárny zástupca 
Členovia vedenia

Kontakt

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

Telefón: +421 48/4155067
Fax: +421 48/4124096
E-mail: svkbb@svkbb.eu
http: www.svkbb.eu

- 5 - Výročná správa za rok 2012

mailto:svkbb@svkbb.eu
http://www.svkbb.eu


1.2 Hlavné činnosti organizácie

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.

Jej hlavné činnosti 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.

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 súborného katalógu knižníc kooperujúcich na realizácii projektu KIS3G,
-  koordinuje a metodicky usmerňuje správu seriálov v celoslovenskej databáze projektu KIS3G,
-  metodicky usmerňuje činnosť knižníc v module akvizícia v celoslovenskej databáze projektu KIS3G.
-  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,
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-  plní úlohy v oblasti regionálnej bibliografie,
-  je pracoviskom zabezpečujúcim bibliografickú registráciu slovenských patentových spisov a technických noriem,
-  vykonáva výskumnú, dokumentačnú a poradenskú činnosť v oblasti záchrany fondov starých a vzácnych tlačí, podieľa sa na

zabezpečovaní úloh celoštátneho charakteru,
-  vytvára biografickú databázu osobností, spracováva a vydáva biografické slovníky a personálne bibliografie osobností,

V rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce realizuje výmenu publikácií s partnerskými knižnicami na Slovensku aj 
v zahraničí, získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje profilové knižničné a informačné fondy a zabezpečuje kultúrno-prezentačné 
aktivity v :

1. Nemeckej študovni na základe dohody a v súčinnosti s Goethe inštitútom na Slovensku,
2. Britskom centre na základe memoranda o porozumení s British Council na Slovensku,
3. Centre slovanských štúdií na základe spolupráce s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku a Ruským

centrom vedy a kultúry v Bratislave, Veľvyslanectvom Ukrajiny v SR, Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave, 
Centrom poľského jazyka a kultúry pri Katedre slovanských jazykov FHV UMB, Poľským inštitútom v Bratislave, 
Občianskym združením Orfei, Katedrou slovanských jazykov a Katedrou európskych kultúrnych štúdií FHV UMB, 

s Centrálnou univerzálnou vedeckou knižnicou N. A. Nekrasova v Moskve a WBP I. Smolki v Opole v Poľsku 
a inými organizáciami a inštitúciami na Slovensku a v zahraničí,

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

V zmysle zmlúv s partnerskými organizáciami knižnica poskytuje knižnično-informačné a poradenské služby prostredníctvom:
1. Strediska patentových infonnácií Úradu priemyselného vlastníctva SR,
2. Partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
3. Centra poézie na základe zmluvy so spisovateľom Petrom Šulejom.
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Na základe Osvedčenie o spôsobilostí 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), knižnica:

-  realizuje vedeckovýskumnú činnosť v odboroch Literárna veda, Muzikológia, Knižničná veda a sociálne súvislosti, Slovenské 
dejiny

-  prezentuje výsledky odbornej a vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom vlastnej edičnej, publikačnej a propagačnej 
činnosti,

-  realizuje vedecké, odborné, vzdelávacie a kultúmo-výchovné podujatia súvisiace s predmetom jej činnosti.

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,
-  podieľa sa na realizácii celoštátneho projektu digitalizácie múzejných zbierok,
-  spravuje Pamätný dom J. G. Tajovského a Pamätnú izbu J. Murgaša v Tajove a Pamätnú izbu P. Tonkoviča v Podkoniciach.

Výročná správa za rok 2012



2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

2.1 Poslanie

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je verejná, kultúrna, informačná, vedeckovýskumná a vzdelávacia inštitúcia 
v oblasti knižničnej a múzejnej. Je príspevkovou organizáciou v priamom riadení Ministerstva kultúry SR. Plní úlohy celoslovenského 
a regionálneho charakteru, ktorými je poverená na základe zriaďovacej listiny a zákona 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 1.698 861 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 takmer 300.000 
výpožičiek a navštívi ju okolo 120.000 návštevníkov. Aplikáciou najnovších informačných technológií do knižničnej praxe ponúkame 
používateľom možnosť komfortného využívania knižnično-informačných služieb, vrátane vzdialeného prístupu k informačným 
zdrojom.

Informačnú a vzdelávaciu funkciu plní knižnica najmä poskytovaním referenčných služieb, absenčných a prezenčných 
výpožičiek dokumentov, medziknižničnej výpožičnej služby, spracovávaním rešerší z elektronických bibliografických 
a plnotextových databáz, poskytovaním vzdialeného prístupu k elektronickým infonnačným zdrojom, budovaním špecializovaných
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databáz a poskytovaním adresných informácií, realizáciou kurzov informačnej výchovy a odbornej praxe pre študentov stredných 
a vysokých škôl, kurzov internetu pre seniorov.

Tab. č. 1: Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2012
Stav knižničného fondu k 31. 12. 2012 1.698 861
Prírastok knižničného fondu spolu 12 579
-  z toho

-  knihy 9 528
-  periodiká 1 534
-  normy 578
-  patenty 196
-  hudobniny 159
-  mapy 178
-  CD ROM 53
-  mikrofilmy 0
-  video a audio dokumenty 353

Úbytky knižničného fondu 9 570
Počet dochádzajúcich titulov periodík 1 247
-  z toho zahraničné periodiká 218
Aktívni čitatelia 11 432
Počet návštevníkov spolu 122 396

z toho návštevníci podujatí 27 100
Počet vzdel. a kultúrno-výchovných podujatí 546
Výpožičky spolu 291 715
-  z toho

prezenčné výpožičky 138 381
-  MVS a MMVS spolu 2 052

Počet vypracovaných rešerší 7 241
Počet vyhľadávaní v licencovaných EIZ 4 565
Počet návštev www stránky 197 947
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Knižnica sa od roku 2000 etablovala v regióne stredného Slovenska ako moderné multifunkčné knižnično-informačné centrum 
s medzinárodnými kontaktmi na knižnice a ďalšie kultúrne a vzdelávacie inštitúcie Európskej únie a iných štátov sveta, najmä v 
Rusku, Ukrajine, USA a Cíne, čo sa odzrkadľuje aj v prevádzkovaní špecializovaných jazykových študovní, vzdelávacieho centra a 
priestorov na kultúmo-spoločenské aktivity -  Galéria v podkroví, Divadlo D44, Hudobné átrium.

Kvantitatívny a kvalitatívny nárast publikačných aktivít odborných zamestnancov knižnice, edičných titulov, odborných 
a kul túmo-vzdelávací ch aktivít a pod. je výsledkom nepretržitej snahy o zvyšovanie úrovne a výkonov v oblasti knihovníckej, 
bibliografickej a vedeckovýskumnej.

Organizačnou súčasťou knižnice je Literárne a hudobné múzeum, ktorého 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 vTajove 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 multikultúrna 
organizácia. Jej strednodobé úlohy vyplývajú najmä zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2007 -  2013 a z koncepcie 
činnosti a rozvoja 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 služieb vedecko-informačného centra, vybudovaného na základe projektu „Vytvorenie siete...“ financovaného 
zo štrukturálnych fondov EU, rozširovanie skladby poskytovaných bibliografických a plnotextových databáz,

- poskytovanie diferencovaných knižnično-informačných služieb používateľom, 
rozširovanie služieb a kultúrno-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,

- 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 .-1 9 . 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 formou interného vzdelávania zameraného na nové formy knižnično-informačnej 
činnosti, komunikáciu, kreativitu a jazykové zručnosti.

d/ Úlohy v oblasti elektronizácie a automatizácie
postupné využívanie všetkých funkcií, ktoré poskytuje komplexný knižnično-informačný systém VIRTUA, 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,

- technologické a personálne zabezpečenie prechodu knižnice na úroveň knižnice typu 2.0,
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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 2013 a strednodobý rozpočtový výhľad

Rozpočet na činnosť knižnice v roku 2013 predstavuje 935 900 € z toho na mzdové náklady 504 892 €. V porovnaní s rokom 
2012 je rozpočet na tej istej úrovni. Vlastné príjmy na rok 2013 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. KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĎOVATEĽOM
V roku 2012 bol medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici 

uzatvorený Kontrakt č. MK -  329/2011 -  103/17483.

3.1. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

Činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2012 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 pláne činnosti na rok 
2012 .

3.1.1. Knižničná činnosť

3 .1 .1 .1 . Knižničný fond

K 31. 12. 2012 Štátna vedecká knižnica evidovala vo svojom knižničnom fonde 1.698 861 knižničných jednotiek.
Do knižničného fondu bolo v priebehu roka zaradených 12 579 spracovaných knižničných jednotiek, vyradených bolo 9 570 
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.
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3.1.1.1.1. Doplňovanie knižničného fondu

V roku 2012 bolo na nákup informačných zdrojov z rozpočtu organizácie vynaložených 51 312,86 €. Od zriaďovateľa boli
v 2. polroku formou prioritného projektu na akvizíciu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 35 000,- €. Na doplňovanie 
knižničného fondu knižnica získala finančné prostriedky aj formou grantu od Mesta Banská Bystrica vo výške 500,- €.

V súlade s úlohami stanovenými Stratégiou slovenského knihovníctva do roku 2013 a s cieľom rozšíriť a skvalitniť služby 
knižnice, podporovať rozvoj podnikateľského prostredia, umožniť pracovníkom vedy, výskumu a vzdelávania efektívne a komfortné 
získavanie a využívanie informačných zdrojov (aj formou vzdialeného prístupu), sme zabezpečili pre používateľov knižnice v mesiaci 
december skúšobný prístup do plnotextovej databázy elektronických kníh Ebrary, kolekcie Public Library Complete. V zmysle 
zmluvy s dodávateľom -  Albertina Icome Bratislava, bude databáza obsahujúca 20 135 elektronických kníh v roku 2013 
plnohodnotne sprístupnená našim čitateľom Od marca 2012 je podnikateľom a používateľom knižnice k dispozícii aj digitálna 
databáza slovenských technických noriem STN-online, ktorá obsahuje vyše 37 500 platných aj neplatných noriem v slovenskom 
a anglickom jazyku. Pre záujemcov o hudbu bola sprístupnená hudobná databáza RILM (medzinárodná databáza abstraktov 
muzikologickej literatúry), ktorú knižnica ako člen SNS IAML získala zdarma. Používatelia knižnice mali v roku 2012 naďalej
k dispozícii databázy BiblioMedica, EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek a súbor online databáz s plnými textami článkov 
ProQuest (ABI/INFORM Trade & Industry, Nursing & Allied Health Source, ProQuest Education Joumals, ProQuest Science 
Joumals, ProQuest Social Science Joumals). Formou národnej licencie bol zabezpečený prístup do databázy EBSCO. V rámci 
systému Naviga sa používateľom od roku 2009 v Informačno-vedeckom centre (financovanom zo štrukturálnych fondov) 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 študentov, tlmočníkov a záujemcov o jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský a španielsky boli zakúpené 
a sprístupnené prostredníctvom jazykových centier veľké prekladové dvojjazyčné elektronické slovníky vydavateľstva Lingea.

Okrem získavania elektronických informačných zdrojov bolo prioritou v akvizičnej práci knižnice získavanie dokumentov 
odporúčaných pre štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Akadémii umení v Banskej Bystrici, Bankovom inštitúte -  
zahraničnej vysokej škole, ako aj pre štúdium na stredných školách a gymnáziách. Študijné plány, zoznamy predpísanej literatúry 
awebové stránky škôl patrili medzi prioritné informačné zdroje. Významným zdrojom o vydaných dokumentoch sa pre nás
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v ostatných rokoch stala spoločná databáza projektu KIS3G. Mesačne boli generované záznamy dokumentov, ktoré získali do svojich 
fondov kooperujúce knižnice a ktoré národnej agentúre ISBN nahlásili vydavatelia. Týmto spôsobom sa nám darí získavať informácie 
o dokumentoch, ktoré sú vydávané v malom náklade a o dokumentoch, vydávaných k rôznym konferenciám. Akvizičná komisia ako 
poradný orgán riaditeľky knižnice v oblasti doplňovania fondov zasadala v roku 2012 17-krát. Na posúdenie Akvizičnou komisiou 
boli pravidelne pripravované návrhy na doplnenie fondu získané z intemetových zdrojov (webové stránky kníhkupectiev 
a vydavateľstiev), zoznamov kníh ohlásených v národnej agentúre ISBN, edičných plánov vydavateľstiev, zoznamy vydaných kníh 
podľa časopisu Knižná revue a Knižní novinky a tiež ukážky kníh, poskytované regionálnymi predaj cami. Posúdené boli aj akvizičné 
návrhy, ktoré podávali používatelia a zamestnanci knižnice prostredníctvom internetu, a to v počte 389. Zo schválených návrhov bolo 
ku koncu roka zrealizovaných 67,7 % (o 5,1 % viac ako v r. 2011 a 10,2 % viac ako v r. 2010). S cieľom zjednodušiť a zefektívniť 
akvizičnú činnosť bol zakúpený tablet s GSM sieťou a predplateným prístupom na internet, ktorý je využívaný nielen pri nákupe kníh, 
ale aj pri obsahových previerkach knižničného fondu v skladoch. Obr. č. 1: Mapa Uhorska zo 16. stor.

Doplňovanie fondu sa uskutočňovalo formou kúpy, 
povinného výtlačku, daru, výmeny a bezodplatného prevodu.
Dodávateľom a vydavateľom bolo zaslaných 429 objednávok, z toho 
bolo 23 stálych objednávok zaslaných na univerzity a vysoké školy.
Pri doplňovaní fondu pokračovala spolupráca s kníhkupcami 
v Banskej Bystrici a na Slovensku (Kníhkupectvo Duma, Artfórum,
Albion Books, Malé centrum, Modul, distribučné stredisko 
vydavateľstva Portál, Slovart G. T. G., Suweco, Mediaprint-Kapa,
Magnetpress, Slovenská pošta a iné). Edičné tituly nedodané 
vydavateľstvami v zmysle Zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných 
výtlačkoch v znení neskorších predpisov boli priebežne 
reklamované. V priebehu roka boli zaslané 226 vydavateľstvám 
reklamácie na 397 vydaných a nedodaných edičných titulov. Na 
reklamácie reagovalo 128 vydavateľstiev, dodaných bolo 219 titulov 
(o 1,2 % viac ako v roku 2011).

Formou povinného výtlačku knižnica získala 5 176 knižničných jednotiek v hodnote 62 908,69 €. Formou kúpy bol knižničný 
fond doplnený o 4 572 knižničných jednotiek v celkovej hodnote 70 707,93 €. Na nákup literatúry do fondu Študovne starých
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a vzácnych tlačí bolo vyčlenených viac finančných prostriedkov ako v predchádzajúcich obdobiach, čo umožnilo zakúpiť dokumenty 
v hodnote 22 541,93 €. Podarilo sa nám získať napr. mapu Uhorska zo 16. storočia a tlače bystrických tlačiarov z prvej polovice 19. 
storočia. Od súkromného zberateľa bolo v hodnote 10 000,- € odkúpených 37 kníh, ktoré tvorili súčasť knižnice Radvanských,
významného šľachtického rodu Zvolenskej stolice. Najstaršie hodnoverné doklady o rode pochádzajú z druhej polovice 13. storočia.
Formou daru bola knižnica obohatená o 2 760 (o 438 viac ako vlani) knižničných jednotiek v hodnote 20 143,47 €. Medzi 
najvýznamnejších darcov patria: fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré na základe zmluvy o spolupráci a dohode 
o výmene dokumentov darovali knižnici 492 exemplárov odbornej literatúry (FHV 103 kníh + 6 CD-ROM, PF 229, PrF 11, FPV 37 + 
6 CD-ROM, FPVaMV 39 + 5 CD-ROM, EF 56), Akadémia umení v Banskej Bystrici 21, Bankovní inštitút -  zahraničná vysoká škola 
15, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 19 titulov + 16 CD-ROM (ťažko získateľné zborníky), Prešovská univerzita v Prešove 8 
titulov +15 CD-ROM (zborníky), Centrum vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici 14 titulov + 1 CD-ROM, Parlamentná knižnica

v Bratislave 8 titulov, Štátna ochrana prírody Banská 
Bystrica 11 CD-ROM. Už tretí rok náš fond obohacovali 
dary Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V tomto roku 
sme získali 59 monografií a 37 čísiel periodík. Fondy 
jazykových centier boli podporované aj darmi
veľvyslanectiev (Veľvyslanectvo USA - 67 titulov,
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky - 6 titulov + 1 mapa, 
Veľvyslanectvo Bulharskej republiky - 16 titulov,
Veľvyslanectvo Ukrajiny - 38 titulov, Veľvyslanectvo 
Bieloruskej republiky - 25 titulov). Fond Britského centra 
získal dar firmy Oxico, Bratislava v počte 26 titulov. Knihy 
darovali aj súkromné osoby: RNDr. D. Očenáš, Banská 
Bystrica - 6 titulov, doc. Mgr. J. Krško, PhD., Banská 
Bystrica - 5 titulov, Prom. etn. Miloslav Šípka, Sliač -  11 
titulov, Karol Žigo, Revúca -  9 a RNDr. Milan Jozefík 17 
titulov do historického fondu.

Obr. č. 2: Tlače banskobystrických tlačiarov z 19. 
stor. — akvizícia do fondu starých a vzácnych tlačí
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Na základe dohôd o spolupráci a medzinárodnej výmene dokumentov sa fond rozrástol o zahraničnú literatúru od partnerských 
knižníc (Centrálna univerzálna vedecká knižnica N. A. Nekrasova v Moskve -  40 kníh, 2 CD-ROM a 7 DVD a Wojewodska 
bibliotéka publiczna im. Emanuela Smolki v Opole -  10 titulov).

Tab. č. 2: Prírastok knižničného fondu

Ukazovateľ 2008 2009 2010 2011 2012
Prírastky celkom 12 740 13 393 15 071 11 946 12 579
- z toho : knihy 8 499 9 758 10 246 8611 9 528

periodiká 2 061 1 544 2 339 1 732 1 534
normy 672 857 865 578 578
patenty 515 579 406 354 196
CD platne 193 95 164 157 166
mg pásky 2 0 3 0 0
hudobniny 415 118 493 256 159
mapy 102 280 203 87 178
videokazety 5 0 2 0 0
DVD 110 81 88 67 187
CD ROM 69 81 224 104 53
mikrofilmy 97 0 38 0 0

Prírastky : - kúpou 4 748 5 307 5 688 4 491 4 572
- povinným výtlačkom 5 138 5 793 6 139 5011 5 176
- darom 2 795 2219 2 959 2 322 2 760
- výmenou 47 36 226 86 60
- bezodplatným prevodom 4 24 51 23 1
- vlastnou publ činnosťou 8 14 8 13 10
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Tab. č. 3: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa typu dokumentu
Druh Počet knižničných jednotiek Finančná hodnota
dokumentu 2008 2009 2010 2011 2012 2008 (v Sk) 2009 2010 2011 2012
Knihy 8 499 9 758 10 246 8611 9 528 2 389 959,33 96 796,65 99 225,33 94 610,92 104 623,17
Periodiká 2 061 1 544 2 339 1 732 1 534 1 119 725,70 31 389,53 58 772,90 33 424,63 37 013,67
Špeciálne
dokumenty

993 655 1 215 671 743 394 656,59 3 004,42 9 238,66 4 052,08 4 216,83

Normy 672 857 865 578 578 214 102,50 11 577,17 10 793,95 7 578,33 8 604,81
Patenty 515 579 406 354 196 5 150,00 191,07 179,46 116,82 63,69
Spolu 12 740 13 393 15 071 11 946 12 579 4 123 594,12 142 958,84 178 210,30 139 782,78 154 522,17

Graf č. 1: Prírastok knižničného fondu podľa typu dokumentu

Prírastok knižničného fondu podľa
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Tab. č. 4: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia
Druh dokumentu Počet knižničných jednotiek Finančná hodnota

2008 2009 2010 2011 2012 2008 (v Sk) 2009 2010 2011 2012
Kúpa 4 748 5 307 5 688 4 491 4 572 1 907 905,60 66 420,73 67 386,47 59 212,52 70 707,93
Povinný výtlačok 5 138 5 793 6 139 5011 5 176 1 556 488,30 59 649,49 83 493,73 56 744,29 62 908,69
Dar 2 795 2 219 2 959 2 322 2 760 650 675,90 16 271,48 24 835,59 21 934,91 20 143,47
Bezodplatný prevod 4 24 51 23 1 195,00 130,06 283,91 396,59 5,00
Výmena 47 36 226 86 60 7 799,30 406,05 2 165,50 1456,67 729,09
Vlastná činnosť 8 14 8 13 10 530,00 81,03 45,10 37,80 27,99
Spolu 12 740 13 393 15 071 11 946 12 579 4 123 594,10 142 958,84 178 210,30 139 782,78 154 522,17

Graf č. 2: Finančná hodnota prírastku podľa typu dokumentu
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Graf č. 3: Prírastok knižničného fondu podľa vedných odborov
12 00% Prírastok knižničného fondu podľa vedných odborov

10,00% i I

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00% llllll

J * f / /
é ' V  ^

J> s°o°

- 2 2 - Výročná správa za rok 2012



3.1.1.1.2. Spracovanie knižničného fondu

Spracovanie novozískaných dokumentov

Spracovanie dokumentov získaných do knižničného fondu prebiehalo priebežne automatizovane v knižnično-informačnom 
systéme Virtua v spoločnej databáze clasOl. Boli dodržiavané medzinárodné štandardy AACR2, ISBD a formát MARC21.

Menne bolo skatalogizovaných 6 461 dokumentov, vecne 6 723 a spolu bolo vytvorených 12 773 záznamov o exemplároch.
2 532 bibliografických záznamov minimálnej úrovne, ktoré spracovali iné knižnice kooperujúce na budovaní súborného katalógu, 
bolo upravených a doplnených. Okrem nových dokumentov boli do fondu spracované drobné tlače regionálneho charakteru, ktoré boli 
sústreďované na oddelení fondov v 80. a 90. rokoch 20. storočia (120 knižničných jednotiek). S cieľom ďalšieho budovania fondu 
regionálnych tlačí boli listom oslovené inštitúcie, firmy a školy mesta. Našou snahou je získavať publikácie, výročné správy, 
periodiká a iné tlačoviny, ktoré v budúcnosti dajú obraz o hospodárskom, kultúrnom a vedeckom živote mesta a regiónu na začiatku 
21. storočia. Skatalogizovaný bol aj fond darov Bibliografickej študovne uložený v Bibliograficko-informačnom a databázovom 
centre.

Následne po ukončení revízií, obsahových previerok čiastkových fondov a vyradení multiplicitných a zastaraných titulov 
monografií a periodík boli vymazávané záznamy z databázy (1 633 bibliografických záznamov, 1 540 holdingových a 6 812 
záznamov o exemplároch, z toho 3 827 záznamov o exemplároch bolo vymazaných na oddelení správy fondov).

Do skladu bolo v roku 2012 adjustovaných 10 245 knižničných jednotiek a do študovní a jazykových centier 2 526 
knižničných jednotiek.
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Tab. č. 5: Hlavné ukazovatele v oblasti spracovania prírastkov knižničného fondu
Ukazovateľ 2008 2009 2010 2011 2012
Bibliografické spracovanie 
dokumentov

8 644 7 789 6 843 6 495 6 461

- z toho : knihy 6 429 5 682 4 586 4 759 5 003
periodiká 193 156 161 198 173
normy 672 838 812 573 541
patenty 515 577 401 354 191
CD platne 173 85 148 170 145
hudobniny 386 121 392 229 94
mapy 95 173 161 68 76
videokazety 5 0 2 0 0
DVD 109 80 83 55 124
MG pásky 2 0 0 0 0
CD ROM 65 77 97 89 114

Autoritové záznamy 2 386 2 573 154 94 8
Ukazovateľ 2008 2009 2010 2011 2012
Záznamy o exemplároch 12 740 13 428 14 760 12 040 12 773
- z toho : knihy 8 499 9 692 9 930 8 705 9 800

periodiká 2 061 1 618 2 339 1 732 1 534
normy 672 878 865 578 578
patenty 515 583 406 354 196
CD platne 193 95 164 157 161
hudobniny 415 120 493 256 140
mapy 102 280 203 87 86
videokazety 5 0 2 0 0
DVD 110 81 88 67 157
mg pásky 2 0 3 0 0
CD ROM 69 81 229 104 121
mikrofilmy 97 0 38 0 0
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Retrospektívne spracovanie fondu

V rámci retrospektívneho spracovávania a rekatalogizácie bolo v priebehu roka 2012 spracovaných 3 680 kníh, 354 noriem 
a 1 482 LP-platní a vytvorených bolo 39 219 záznamov o exemplároch.

Tab. č. 6: Retrospektívne spracovanie knižničného fondu v rokoch 2008 -- 2012
Ukazovateľ 2008 2009 2010 2011 2012
Retrospektívne spracovanie - bibl.
záznamy

12 528 8 077 1 586 583 5 516

- v rámci plánu činnosti 10 063 8 077 1 586 583 4416
interný grant 2 465 0 0 0 0
prioritný projekt 0 0 0 0 1 100

Retrospektívne spracovanie -  hold.
záznamy

0 0 15 328 23 978 21 031

v rámci plánu činnosti 0 0 5 328 12 078 10 268
prioritný projekt 0 0 10 000 11 900 10 763

Retrospektívne spracovanie -  
záznamy o exemplároch

24 875 18 466 22 945 37 092 39219

v rámci plánu činnosti 21 778 18 466 5 416 13 160 11 496
- interný grant 3 097 0 0 0 0
- prioritný projekt 0 0 17 529 23 932 27 723

Počet upravených záznamov o 
exemplári1

0 44 496 29 667 25 226 37 833

1 Vzhľadom k tomu, že pri spájaní databáz (clas03 so spoločnou databázou clasOl v auguste 2009) nie všetky procesy prešli úplne a korektne, priebežne boli 
upravované neúplne prenesené údaje v záznamoch o exemplároch. Chyby pri spájaní databáz boli spôsobené rozdielnymi nastaveniami niektorých globálnych 
parametrov. Hromadné pridávanie prefixu „svkbb“ pred signatúry a prírastkové čísla každého záznamu na označenie dokumentov, ktoré vlastní naša knižnica, 
bolo realizované len cca na 50 % - chýbajúci prefix musíme pridávať mechanicky do záznamov o exemplári. V roku 2011 sa na úprave prefixov podieľali 
okrem oddelenia doplňovania a spracovania fondov aj pracovníci Oddelenia služieb (2 373) a Oddelenia jazykových študovní (8 228) a v roku 2012 sa na 
úprave prefixov podieľali aj pracovníci Oddelenia absenčných služieb (5 975) a Oddelenia prezenčných služieb (25 291).
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Aj v roku 2012 sa nám podarilo získať finančné prostriedky od zriaďovateľa na retrospektívne spracovanie fondu mimo 
pracovného času. Prostriedky boli využité na mennú katalogizáciu LP-platní a tvorbu holdingových a exemplárových záznamov k už 
existujúcim bibliografickým záznamom ostatných typov dokumentov, ktoré boli prekonvertované zclas03. V rámci projektu bolo 
vytvorených 1 100 bibliografických záznamov LP-platní, 10 763 holdingových záznamov kníh, noriem a LP-platní a 27 723 
záznamov o exemplároch kníh, noriem, LP-platní a periodík.

Práca s periodikami

V databáze je bibliograficky spracovaný celý fond periodík, ktoré do knižnice dochádzajú a ktoré knižnica uchováva trvalo vo 
viazanej podobe, resp. dočasne na 5 rokov. Evidencia dochádzajúcich titulov a čísiel periodík (1 259 exemplárov) sa realizuje denne 
prostredníctvom modulu Správa seriálov systému Virtua. Priebežne boli reklamované nedodané tituly (107) a čísla (316) periodík. 
Menne aj vecne bolo skatalogizovaných 173 nových titulov.

Vďaka intenzívnej práci na spracovaní záznamov o exemplároch v rámci aj mimo pracovnej doby sme k 31. októbru ukončili 
retrospektívne spracovanie periodík. Periodiká sa začali elektronicky spracovávať v roku 1998, k 31. 12. 2012 máme v databáze 5 944 
bibliografických záznamov a 71 922 záznamov o exemplároch periodík.

Priebežne sme 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 (19 bibliografických záznamov pre Poddukliansku knižnicu vo Svidníku, 
Knižnicu ÚĽUV v Bratislave, Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove, Podtatranskú knižnicu v Poprade, Galantskú knižnicu 
v Galante a Záhorskú knižnicu v Senici). O školenie v module Správa seriálov nebol zo strany kooperujúcich knižníc prejavený 
záujem, otázky a problémy boli konzultované telefonicky a e-mailom. V rámci deduplikácie bolo zlúčených 271 bibliografických 
záznamov periodík.

Pokračovala spolupráca na budovaní súborného katalógu periodík v databáze clas02, ktorú spravuje Univerzitná knižnica 
v Bratislave. Do databázy bolo vytvorených 64 nových bibliografických záznamov, upravených 68 existujúcich bibliografických 
záznamov, vytvorených 217 nových a aktualizovaných 174 holdingových záznamov o periodikách z fondu našej knižnice.
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Odoberané periodiká

Tab. č. 7: Prehľad počtu odoberaných periodík v rokoch 2008 — 2012
Ukazovateľ 2008 2009 2010 2011 2012
Periodiká celkom -  tit. 1 227 1 291 1 293 1 224 1 259
Z toho : domáce 988 987 1 024 1 035 1 041

zahraničné 239 280 269 189 218
Podľa spôsobu nadobudnutia: 
- kúpa

167 193 208 212 166

-PV 988 981 1 013 973 1029
- dar 69 89 69 59 73
- výmena 2 3 2 2 2
- vlastná činnosť 1 1 1 1 1

3 .1 .1 .1 .3 . P ráca v systém e V irtua

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

Podľa požiadaviek vedúcich oddelení a podľa absolvovaných školení pracovníkov boli vytvárané a upravované kontá 
používateľov. Pracovníci knižnice boli jednotlivo zaškolení do spôsobu zmeny používateľského hesla do systému. Na lokálnej úrovni 
bola vytvorená kategória čitateľa s mimoriadnymi právami „Učiteľ“ a kategória „Hosť“ pre jednodňových návštevníkov knižnice. 
Nastavené bolo generovanie zoznamu čitateľov, ktorí nemajú v systéme zapísanú e-mailovú adresu ako podklad pre pracovníkov 
požičovne. Podľa nového schváleného Knižničného poriadku boli zmenené parametre: počet povolených vypožičaných kníh sa zvýšil 
zo 7 na 10, počet prolongácií sa zvýšil na 3.

V októbri bola podľa pokynov SNK v Martine testovaná nová verzia systému Virtua. V novembri po inštalácii novej verzie 
systému Virtua 2011.1.4.4 boli upravované a prekladané texty v reportoch z Infostation.

V spolupráci so SNK v Martine boli po upgrade riešené problémy systému Virtua -  problémy sa vyskytli najmä v module 
výpožičiek. Zároveň boli po upgrade upravené skripty na výstupy z Infostation (upomienky, oznamy o dostupnosti), pre pracovníkov
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požičovne a pre katalogizátorov boli inštalované slovenské preklady poľa 008 a boli nastavované formuláre pre holdingové záznamy. 
V spolupráci so SNK boli riešené požiadavky Oddelenia absenčných služieb na zoznamy dokumentov so statusom „Účtuje sa 
náhrada“. Zoznamy boli podkladom pre spracovanie návrhu na vyradenie kníh nevymožiteľných od čitateľov. SNK nám tiež poskytla 
zoznamy dokumentov v jednotlivých jazykových študovniach ako podklad pre revízie, zoznam periodík vo fonde knižnice ako 
podklad pre revíziu periodík, zoznam dokumentov so statusom „V prenose“ za účelom úpravy údajov v databáze, zoznam 
dokumentov spracovaných do fondu v roku 2012 ako podklad pre vypracovanie prírastku knižničného fondu podľa vedných odborov, 
zoznam Top 100 najpoužívanejších kníh. Bolo riešené aj objednávanie dokumentov do jednotlivých študovní a nastavenie práv 
užívateľovi pre tvorbu korporatívnych autorít.

3 .1 .1 .1 .4 . Ochrana, revízie, vyraďovanie a obsahové previerky knižničného fondu

Ochrana knižničného fondu

Na trvalé uchovávanie bolo pripravených 2 039 zväzkov skompletizovaných ročníkov periodík za rok 2011. Na dočasné 
uchovávanie na 5 rokov bolo skompletizovaných 231 knižničných jednotiek.

Čipmi RFID boli označované všetky novozískané knihy a viazané periodiká adjustované do Študovne viazaných periodík, 
spolu v počte 9 638. Zároveň boli čipmi RFID označované knihy z Bibliografickej študovne, Bibliograficko-informačného 
a databázového centra a skladu. Počas letných mesiacov sa na retrospektívnom označovaní dokumentov čipmi podieľali aj pracovníci 
požičovne (21 696), študovní (7 873) a skladov (15 879). Čipmi bolo spolu počas roka označených 55 086 knižničných jednotiek.

Tab. č. 8: Označovanie dokumentov čipmi RFID v rokoch 2009 — 2012
Rok 2009 2010 2011 2012 Spolu
Počet čipov 12217 10 063 31 772 55 086 109 138

V súvislosti so zmenou zamerania Centra ruských štúdií a jeho transformáciou na Centrum slovanských štúdií boli po 
obsahovej previerke preraďované knihy do a zo skladu. Obsahové previerky príslušných fondov sa uskutočnili aj v Univerzálnej 
študovni, Hudobnom átriu, Multimediálnej študovni, Nemeckej študovni a na Ekonomickom oddelení. Na ich základe boli 
spísané návrhy na doplnenie týchto fondov knihami zo skladu. Nevyužívané knihy boli preraďované do skladu a multiplicitné
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exempláre boli navrhované na vyradenie. Pred preradením a vyradením bolo prostredníctvom databázy pri všetkých dokumentoch 
overené ich využívanie čitateľmi, boli spísané zoznamy kníh.

Ochrana fondu starých a vzácnych tlačí

V roku 2012 neboli reštaurované žiadne staré a vzácne tlače. Fond starých a vzácnych 
tlačí bol uchovávaný v súlade s internou smernicou v optimálnych podmienkach. Skladové 
podmienky v depozite boli pravidelne monitorované. V knižničnej knihárskej dielni bola 
priebežne realizovaná preväzba tlačí z prelomu 19. a 20. storočia. Koncom roku 2012 boli od 
spoločnosti Ceiba zakúpené molitanové podložky pod staré tlače -  zostavy knižných klinov 
penového materiálu v tmavošedej farbe, určené pre šetrné vystavovanie alebo študovanie 
dokumentov a lepenka na zhotovenie krabie pre tlače 16. storočia. V záujme vyššej ochrany 
fondu starých a vzácnych tlačí bol v spolupráci s Akadémiou umení v Banskej Bystrici 
navrhnutý exlibris ŠVK, ktorým bude postupne tento fond označený.

Revízie, obsahové previerky, vyraďovanie knižničného fondu

Ochrana knižničného fondu v skladoch a ochrana jednotlivých typov informačných 
dokumentov, ktoré sprístupňuje knižnica používateľom absenčne a prezenčne v študovniach 
a jazykových centrách knižnice je hlavnou úlohou Oddelenia správy fondov, ktoré vykonáva od 
roku 2009 práce na úseku skladov a úseku revízií knižničného fondu. V priebehu roka bola v 
súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry od oddelenia odčlenená knihárska dielňa -  
v súčasnosti je súčasťou Ekonomicko-správneho odboru.

V roku 2012 bola vykonaná revízia knižničného fondu v odborných študovniach: Window of Shanghai s počtom knižničných 
jednotiek 484, Nemecká študovňa 3 494 kn. j., Britské centrum 2 273 kníh, 619 CD, 145 DVD, 126 MG, 10 VK. Vykonaná bola aj 
revízia viazaných periodík signatúry E1 -  E1962 25 853 odrevidovaných kn. j., signatúry F1 -  F1755 18 545 kn. j. Po revíziách bolo 
dohľadaných 122 exemplárov.
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Celkom bolo v roku 2012 odrevidovaných 53 576 knižničných jednotiek. Ako podklad k revízii bol použitý revízny katalóg 
periodík a zoznamy dokumentov vygenerované v SNK v Martine z databázy súborného katalógu. Revízia bola vykonaná fyzicky, t. j. 
každá knižničná jednotka bola porovnaná s revíznym katalógom, so zoznamom a označená pečiatkou s dátumom revízie.

Tab. č. 9: Štatistika výkonov v oblasti revízií a vyraďovania knižničného fondu
Ukazovateľ 2008 2009 2010 2011 2012
Zrevidovaný knižničný fond 26757 kn.j. 80534 kn.j. 6848 kn.j. 85781 kn.j. 53576 kn.j.
Vyradené dokumenty 7137 kn.j. 343 kn.j. 23657 kn.j. 787 kn.j. 9 570 kn.j.
z toho - knihy 0 0 0 397 kn.j. 7592 kn.j.

- periodiká 0 0 0 342 titl. 1590 kn.j.
špeciálne dokumenty 0 3 0 48 kn.j. 

(MG, CD)
222 kn. j.

(CD,MG,CD-ROM, VK, LP-platne)

V druhom polroku vykonali členovia Komisie pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničného fondu okrem obsahových 
previerok čiastkových fondov (študovní) aj obsahovú previerku knižného fondu signatúry A a B. Z dôvodu poškodenia, zastaranosti 
a duplicity bolo vyradených 5 288 knižničných jednotiek z fondu uloženého v sklade, z Centra slovanských štúdií bolo vyradených 
153 knižničných jednotiek, z Univerzálnej študovne 394, z Hudobného átria 413, noriem 1 344, viazaných periodík signatúry E a F 
1 590 knižničných jednotiek a špeciálne dokumenty: CD (5), MG (191), CD ROM (2), gramoplatne (5), videokazety (19). Na základe 
rozhodnutia Škodovej komisie bolo vyradených 166 knižničných jednotiek, ktoré sa stali od čitateľov nevymožiteľnými. Spolu bolo 
vyradených 9570 knižničných jednotiek v hodnote 24 304,54 €.

Vyradené knižničné jednotky boli v zmysle smernice o evidencii, revízii a vyraďovaní knižničného fondu ponúknuté 
knižniciam na Slovensku a ich zoznam bol zverejnený na portáli Infolib. Slovenská národná knižnica z Martina si vybrala 262 
monografií a 18 zväzkov viazaných periodík, Univerzitná knižnica v Bratislave 4 dokumenty. Za komisionálny predaj dokumentov 
v Antikvariáte PASEKA sme získali 67,50 €, za predaj 1335 dokumentov používateľom knižnice 615,- €, príjem zo zberných surovín 
predstavoval 129,90 €.
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Úsek knižničných skladov

Z dôvodu ochrany knižničného fondu bola realizovaná obnova náterov skladov, úprava skladov v Penovom dome a na prvom 
poschodí. Pracovníci úseku zrealizovali presťahovanie 15 640 zväzkov viazaných periodík. Pripravovali dokumenty na retrospektívne 
spracovanie pre oddelenie doplňovania a spracovania fondov, pre požičovňu pripravovali dokumenty na označovanie čipmi RFID, 
poškodené dokumenty pripravovali na preväzbu, priebežne označovali knihy aj periodiká čiarovými kódmi a čipmi RFID. Podľa 
požiadaviek pracovníkov študovní preraďovali dokumenty z odborných študovní do skladu a naopak. Počas letných mesiacov pri 
kontrole správnosti uloženia fondu uskutočnili očistu fondu (umytie políc a vysatie prachu z kníh pomocou nových špeciálnych 
antibakteriálnych vysávačov). 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 2 008 (o 433 menej ako v roku 2011.) V roku 2012 mierne poklesol počet čitateľmi objednaných, ale nevyzdvihnutých kníh. Ich 
počet predstavoval 2 192 kn. j. (o 432 kn. j. menej ako v roku 2011).

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

pravidelne pripravovali poškodené dokumenty a viazané periodiká z fondu knižnice na opravu väzby. Na opravu dokumentov je 
k dispozícii prístroj na živicovú tepelnú väzbu.

Tab. č. 10: Štatistika výkonov v oblasti knihárskych prác v rokoch 2007 -  2012
Mäkká a špirálová 
väzba

Tvrdá
väzba

Spolu Iné
(rezanie,strihanie)

2012 208 249 473 67 157
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

-31  - Výročná správa za rok 2012



3.1.1.2. Knižničné služby

V roku 2012 zabezpečovali knižnično-informačné avýpožičné služby tri oddelenia: oddelenie služieb, oddelenie jazykových 
študovní a oddelenie bibliografie, po organizačnej zmene od 1. 4. 2012 oddelenie absenčných služieb, oddelenie prezenčných služieb 
a bibliografické oddelenie. V roku 2012 sme zaznamenali len mierny pokles návštevnosti používateľov knižnično-informačných 
služieb (o 201 používateľov menej ako v roku 2011) a stabilizoval sa aj ukazovateľ „aktívni používatelia“ (čitateľ splatným 
čitateľským preukazom, ktorý v priebehu roku 2012 aspoň raz využil niektorú knižničnú službu), kde bol pokles o 258 používateľov.2 
Počet absenčných výpožičiek stúpol oproti predchádzajúcemu roku o 2 950, naopak počet prezenčných výpožičiek oproti roku 2011 
klesol o 17 380.

3 .1 .1 .2 .1 . Absenčné služby

Oddelenie absenčných služieb v roku 2012 zabezpečovalo registráciu používateľov, absenčné výpožičné služby, referenčné 
služby, službu Spýtajte sa knižnice, služby čítacieho a intemetového pracoviska pre nevidiacich, MVS a MMVS. Výsledky, ktoré 
oddelenie absenčných služieb v roku 2012 dosiahlo, sú vo väčšine ukazovateľov vyššie ako v roku 2011. Zaregistrovalo sa o 128 
používateľov viac ako v roku 2011, z toho bolo 92 nových používateľov a 36 preregistrovaných. Vyššie plnenie sme dosiahli aj 
v počte absenčných výpožičiek (v OAS o 2 517 viac ako v roku 2011).

2 Podľa štatistického výkazu zo systému Virtua, poskytnutého správcom systému -  SNK v Martine.
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Tab. č. 11: Používatelia a návštevníci knižnice -  prehľad za roky 2009 -  2012
Ukazovateľ 2009 2010 2011 2012
Aktívni používatelia 
(s platným čit. preukazom)

12 150 12 081 11 690 11 432

Používatelia registrovaní 
a preregistr. v danom roku

7 941 7 748 7 201 7 329

- z toho do 15 rokov 4 3 1 2
Návštevníci knižničných služieb 
spolu

110 106 102 536 95 497 95 2963

z toho: - návštevníci požičovne 58 483 55 268 50 928 49 160
- návštevníci študovní 38 553 36 601 35 448 34 923
- návštevníci katalógov 13 070 10 667 9 121 11 213

Tab. č. 12: Výpožičky -  prehľad za roky 2009 -  2012
Ukazovateľ 2009 2010 2011 2012
Výpožičky spolu 317.089 306.497 304.093 291 715
- z toho absenčné 144.529 160.351 148.332 151 282

- Odd. abs. služieb - 152.834 137.017 139.534
- Odd. prez. služieb - 7.517 11.315 11 748

- z to h o  prezenčné 170 643 143 773 155 761 138 381
- z toho MVS -  iným 
knižniciam

1 315 1 700 1 526 1 604

- z toho MVS -  z iných knižníc 479 500 335 374
- z toho MMVS iným 
knižniciam

1 0 0 8

- z toho MMVS z iných knižníc 86 153 97 66
- z toho cirkulačná výpožičná 
služba

36 20 0 0

3 Údaj je  uvedený na základe reálnej návštevnosti. Údaj o počte návštevníkov, ktorí od 1. 1. do 31. 12. 2012 využili knižničné služby, ktorý nám pre štatistické 
účely poskytla zo systému SNK v Martine (189 431 návštevníkov), je údajom vyjadrujúcim počet všetkých transakcií v knižnično-informačnom systéme, ktoré 
čitatelia vykonali. Počet transakcií čitateľov ŠVK v Banskej Bystrici v roku 2012 je najvyšší zo všetkých knižníc zapojených do projektu KIS3G.
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Požičovňa, čitateľské katalógy a referenčné a konzultantské pracovisko

Noví používatelia boli registrovaní jednak pri vstupe do knižnice, ale aj v požičovni a od mája 2012 tiež na pracovisku 
referenčných a konzultačných služieb. Na všetkých týchto pracoviskách si mohli používatelia aj obnoviť členstvo. Novo 
zaregistrovaných bolo 2 849 používateľov, čo je o 92 viac ako v roku 2011. Preregistrovaných používateľov bolo 4 480, teda o 36 
viac ako v roku 2011. Knižnica akceptovala karty ISIC a ITIC, tiež karty externých študentov, pokiaľ boli vybavené bezkontaktným 
čipom. Ostatným používateľom boli vystavované knižničné čipové karty. Od mája 2012 boli vystavované preukazy aj pre 
jednorazových používateľov, ktorých sme dovtedy neevidovali prostredníctvom knižnično-informačného systému (t. j. ani neboli 
štatisticky vykazovaní), v roku 2012 sme ich zaevidovali 158. Preukazy im vydávali jednotlivé študovne oddelenia prezenčných 
služieb a do databázy boli jednorazoví používatelia zapisovaní v oddelení absenčných služieb.

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 3 038 neplatných záznamov o používateľoch. Prihlášky 
týchto používateľov boli v súlade so zákonom skartované.

Noví používatelia dostávali informácie o knižničných službách a o spôsobe objednávania či rezervovania dokumentov na 
referenčnom a konzultantskom pracovisku. Vďaka tomu, že používatelia dostali možnosť priamo na tomto pracovisku sa zaregistrovať 
alebo si obnoviť členstvo, stúpla jeho návštevnosť v porovnaní s rokom 2011 o 2 092 používateľov. Pracovisko zabezpečovalo tiež 
službu Spýtajte sa knižnice, vybavovalo požiadavky na expresné výpožičky ae-mailové objednávky dokumentov, zabezpečovalo 
prevádzku čítacieho a intemetového pracoviska pre nevidiacich a slabozrakých, kde bolo zaevidovaných 85 návštevníkov (o 67 viac 
ako v roku 2011), využívajúcich intemetové pracovisko. Realizovalo výpožičky e-čítačiek (7 výpožičiek), expedovalo novinky vo 
fonde na www stránku knižnice a zabezpečovalo platenú službu Novinky -  zasielanie informácií o nových prírastkoch fondu 
čitateľom podľa ich informačných profilov. V roku 2012 bola táto služba poskytnutá deviatim používateľom z oblasti: Právo 
(3 používatelia), História (2 používatelia), Literatúra, Beletria, Politika a Etika (1 používateľ). Na pracovisku bolo poskytnutých 27 
195 ústnych a 722 telefonických informácií, boli zaslané odpovede na 103 e-mailových požiadaviek.

Požičovňa zabezpečovala absenčné výpožičky dokumentov, vrátenie dokumentov, prípravu a výdaj rezervovaných 
dokumentov, e-mailovú komunikáciu s používateľmi, príjem poplatkov za omeškanie, riaditeľské a predžalobné upomienky, ako aj 
straty a náhrady dokumentov. Absenčných výpožičiek bolo zaevidovaných 139 534 ( o 2 517 viac ako v roku 2011). Prispela k tomu 
aj zmena knižničného poriadku knižnice od 1. 10. 2012, ktorá umožnila čitateľom vypožičať si až 10, resp. 15 dokumentov (predtým 
len 7) a výpožičnú lehotu si 3-krát prolongovať za podmienky, že knihu nežiada iný používateľ. Používateľom bolo odoslaných 3 678
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oznamov o dostupnosti nimi rezervovaných dokumentov (o 480 menej ako v roku 2011). Určitý pokles v tomto ukazovateli možno 
pripísať skutočnosti, že používatelia sa lepšie oboznámili s používaním on-line katalógu a využívali možnosť rušenia rezervácií, na 
ktoré už nechceli čakať. Požičovňa zabezpečovala aj e-mailovú komunikáciu s čitateľmi, týkajúcu sa predovšetkým predĺženia 
výpožičnej lehoty alebo objednania kníh. Používateľom bolo odoslaných 1 250 správ (o 66 menej ako v roku 2011), 27 664 e- 
mailových upomienok, 244 riaditeľských upomienok a 33 predžalobných upomienok. Kompletne bolo vybavených 218 riaditeľských 
a 11 predžalobných upomienok. U riaditeľských upomienok je to pozitívnejší výsledok ako v roku 2011, u predžalobných upomienok 
boli dosiahnuté horšie výsledky ako v roku 2011. Hneď na začiatku roku 2013 knižnica pristúpi k vymáhaniu nevrátených kníh 
súdnou cestou.

Používatelia využívali a kladne hodnotili knižničný bibliobox. V priebehu roka 2012 prostredníctvom neho vrátili spolu 
14 459 kníh. Používatelia nahlásili 50 stratených kníh, ktoré aj nahradili (o 14 viac ako v roku 2011). Opravených bolo 541 kníh (o 
286 viac ako v roku 2011).

Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná MVS

Oddelenie absenčných služieb zabezpečovalo v roku 2012 medziknižničnú výpožičnú službu a medzinárodnú medziknižničnú 
výpožičnú službu. Používatelia našej knižnice podali 479 požiadaviek na MVS. Vybavených bolo 374 (o 39 viac ako v roku 2011).
Iné knižnice podali 1611 požiadaviek na dokumenty z fondu našej knižnice. Kladne bolo vybavených 1 604 požiadaviek (o 78 viac 
ako v roku 2011). Prostredníctvom MMVS bolo vybavených 66 výpožičiek z pôvodne podaných 97 požiadaviek. Je to o 31 menej 
ako v roku 2011. Výpožičky MMVS boli realizované prostredníctvom SNK v Martine a Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
Prostredníctvom týchto knižníc bolo kladne vybavených 8 požiadaviek MMVS zo zahraničia na dokumenty z fondu našej knižnice.
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3 .1 .1 .2 .2 . P rezenčné služby

Od začiatku roku 2012 poskytovalo prezenčné služby oddelenie jazykových študovní, oddelenie služieb a oddelenie 
bibliografie. Od 1. 4. 2012 vstúpila do platnosti nová organizačná štruktúra knižnice a prezenčné služby používateľom zabezpečovalo 
oddelenie prezenčných služieb, oddelenie bibliografie a oddelenie absenčných služieb zabezpečovalo prevádzku Čítacieho 
a intemetového pracoviska pre nevidiacich.

5 jazykových centier pôsobilo ako informačné zázemie pre štúdium cudzích jazykov, reálií o jednotlivých krajinách 
a zabezpečovalo početné výchovné a populámo-vzdelávacie podujatia a tiež kultúrne aktivity v spolupráci so strednými a vysokými 
školami. Pre porovnanie s rokom 2011 predkladáme v tabuľke č. 13 prehľad výkonov jednotlivých pracovísk v ukazovateľoch 
návštevnosť a výpožičky. Najväčší pokles návštevnosti a výpožičiek sme zaznamenali v Univerzálnej študovni a v Študovni 
odborných periodík.

Univerzálna študovňa (US)
Počas roka pribudlo do fondu študovne 295 nových publikácii a 84 starších publikácii zo skladu. Na základe vykonanej 

obsahovej previerky bolo 16 titulov preradených do skladu. Pracovníčky študovne aktívne spolupracovali s akvizičnou komisiou. 
Nové knihy boli pravidelne prezentované formou malých aktuálnych výstaviek. Počas letných mesiacov boli publikácie z fondu UŠ 
označené štítkami RFID.

Pre maturantov bol v rámci študovne vytvorený fond, ktorý obsahuje literatúru potrebnú na zvládnutie maturitnej skúšky, ako 
aj literatúru, ktorá slúži na prípravu na prijímacie skúšky na vysoké školy -  74 dokumentov bolo preradených z knižničných skladov 
a umiestnených v priestoroch Univerzálnej študovne a 20 pochádzalo z fondu Univerzálnej študovne. O vytvorení fondu boli 
jednotlivé školy informované prostredníctvom e-mailovej komunikácie, webovej stránky knižnice a reklamných plagátov 
v priestoroch ŠVK. Ku koncu roka k študijným materiálom pre maturantov pribudli aktuálne publikácie zo zahraničných vysokých 
škôl, kde sa uchádzači o štúdium v zahraničí dozvedia o možnostiach a podmienkach na jednotlivých univerzitách.

V júli sa do priestorov Univerzálnej študovne presťahovalo Britské centrum. Obe konzultantky UŠ zabezpečujú činnosť 
jazykových študovní -  Britské centrum a Window of Shangai.
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Tab. č. 13: Návštevníci a výpožičky v študovniach

Študovňa
Návštevníci Výpožičky

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Univerzálna študovňa 10.661 10.476 7 433 49.197 54.261 34 279
Študovňa odborných periodík 6.442 6.807 4 506 41.363 46.600 29 372
Čítacie a intemetové 
pracovisko pre nevidiacich 14 18 80 25 16 0
Multimediálna študovňa 342 407 530 64 792 427
Študovňa viazaných periodík 4.542 3.806 3 793 26.127 26.665 35 480
Študovňa špec. tech. 
a legisl.dok.

232 351 436 1.028 1.167 1 487

Študovňa hudobnín a AV dok. 1.075 1.063 2 179 4.007 3.793 4 264
Nemecká študovňa 4.008 4.232 4 252 15.674 13.855 20 427
Centrum slovanských štúdií 196 142 588 892 468 2 254
InfoUSA 1.384 1.018 2 123 3.958 1.448 3 614
Britské centrum 2.463 2.406 4 278 6.008 9.369 4 439
Window of Shanghai 196 288 263 658 1.076 764
Bibliograficko-informačné 
a databázové centrum

4.803 4.099 1 987 1.618 1.929 1 050

Študovňa starých a vzácnych 
dokumentov

217 312 162 624 986 498

Študovňa knihovníckej 
literatúry

26 23 7 47 50 26

SPOLU 36 601 35 448 32 617 151 290 162 475 138 381
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Študovňa odborných periodík
Okrem bežnej činnosti bola zabezpečovaná príprava periodík na väzbu a monitoring tlače o ŠVK. Realizoval sa aj informačný 

prieskum využiteľnosti periodík, ktorý slúži ku skvalitňovaniu akvizície nakupovanej periodickej tlače.

Hudobné átrium
V roku 2012 sa uskutočnila inovácia v oblasti poskytovania služieb pre hudobnú verejnosť. Rekonštrukciou miestností 

bývalého reprografického strediska historickej budovy Štátnej vedeckej knižnice vznikol kompaktný, viacúčelový a invenčný priestor 
pre odbornú i laickú hudobnú verejnosť. Pôvodný model Študovne hudobnín a audiovizuálnych dokumentov tak nahradilo samostatné 
špecializované hudobné pracovisko.

Projekt novovybudovaného Hudobného átria sleduje myšlienku vytvorenia plnohodnotného špecializovaného centra, ktorého 
ambície smerujú k oživeniu hudobného knihovníctva nekonvenčnou formou. Jeho zriadením sme rozšírili ponuku služieb a odstránili 
úskalia, ktoré sprevádzali predchádzajúci model hudobnej študovne. Hudobné átrium sa prispôsobilo štýlu práce hudobníkov, čím sa 
stalo otvoreným priestorom pre hudobnú obec naprieč generáciám a hudobným žánrom.

Profilácia pracoviska zohľadňuje špecifické potreby návštevníkov a upriamuje pozornosť na komplexnosť poskytovaných 
služieb. Okrem študijného servisu, konzultačných a rešeršných služieb poskytuje návštevníkom určitú nadhodnotu v komfortnosti 
a viac účelovosti priestorov a vytvára zázemie pre ďalšie vzdelávanie prostredníctvom organizovania žánrovo rôznorodých hudobných 
podujatí. Spolupráca s hudobnými inštitúciami a osobnosťami aj mimo regiónu vedie k sprostredkovaniu širšieho pohľadu na hudobný 
život.

Oficiálne uvedenie Hudobného átria do prevádzky sa uskutočnilo dňa 26. 3. 2012 za účasti médií v rámci Týždňa slovenských 
knižníc a v priebehu roka si svojou rôznorodou činnosťou získalo nových návštevníkov. Nadviazalo spoluprácu s Fakultou múzických 
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Konzervatóriom J. L. Bellu v Banskej Bystrici, Základnou umeleckou školou J. Cikkera 
v Banskej Bystrici, Štátnou operou v Banskej Bystrici, Hudobným centrom v Bratislave a Hudobným fondom v Bratislave.

Obľúbené sú napr. pravidelné interaktívne výstavy -  podujatia, ktoré prezentujú návštevníkom žánrovú škálu hudobného 
archívu a zároveň umožňujú interaktívne pracovať s rôznorodým hudobným materiálom. V spolupráci s jazykovými centrami 
Hudobné átrium uplatňuje tvorivé prepojenie cudzieho jazyka s hudbou.
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Študovňa viazaných periodík, Multimediálna študovňa a Študovňa technických a legislatívnych dokumentov
V Študovni viazaných periodík sa uskutočnila aktualizácia fondu, do skladu bolo preradených 237 dokumentov, zo skladu do 

študovne 157 dokumentov. Do študovne technických a legislatívnych dokumentov bola zakúpená databáza STN-online. Vo veľkej 
miere sa využívalo aj čítacie zariadenie na mikrofilmy, mikrofiše a skener . Pracovník sa aktívne podieľal na propagácii služieb 
študovne na školách ako aj na úprave záznamov v databáze KIS3G.

Jazykové centrá

Informačné zázemie pre štúdium cudzích jazykov a reálií o jednotlivých krajinách predstavovalo päť jazykových centier. Tieto 
pracoviská zorganizovali početné výchovné a populámo-vzdelávacie podujatia. Boli podporou pre učenie sa cudzích jazykov na 
základných, stredných a vysokých školách.

Nemecká študovňa
Fond študovne bol obohatený o 150 nových titulov dokumentov, ktorých akvizíciu a spracovanie zabezpečovala konzultantka. 

Podieľala sa aj na zabezpečení účasti Cornelie Stabrot na odbornom seminári Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických 
podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období hospodárskej krízy, revízii fondu Britského centra, Centra ruských štúdií 
a Nemeckej študovne. Od 1. 4. 2012 vykonáva funkciu vedúcej Oddelenia prezenčných služieb.

Nemecká študovňa pripravila pre svojich návštevníkov početné -  tradičné aj nové podujatia. Podujatie Beisammensein am 
Video (Spolu pri videu), prezentujúce nemeckú filmovú produkciu sa počas roka uskutočnilo 17-krát a prezentovalo sa na ňom 17 
dokumentárnych a hraných filmov v pôvodnom znení. Medzi pravidelné činnosti študovne patrí tiež organizácia interaktívnych hodín, 
na ktorých sa využíva informačný fond študovne. V spolupráci s vyučujúcimi sa uskutočnilo 11 takýchto podujatí na témy: nemecké 
rozprávky (Märchenkoffer -  dramatizácia rozprávky o Siedmych kozliatkach), Veľkonočné zvyky, Das Nibelungenlied, Zdravie 
a návšteva lekára, Deutsche Nobelpreisträger, nemecké rozprávky -  rok bratov Grimmovcov, Advent und Weihnachten in 
Deutschland. V spolupráci s Goethe Inštitútom v Bratislave, Katedrou germanistiky UMB v Banskej Bystrici a Katedrou gennanistiky 
KU v Ružomberku sa uskutočnili workshopy: Frühes Deutsch 1, Frühes Deutsch 2, pod vedením doc. Ivice Lenčovej ; Útek z Berlína 
(práca s komiksom pri vyučovaní nemčiny) pod vedením prekladateľky Mgr. Kataríny Motykovej; Podpora čítania pre deti a mládež 
pod vedením nemeckej lektorky Karin Kotsch pre pracovníkov knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja; Singend Deutsch 
lernen pod vedením Mgr. Mareka Ľuptáka z TU vo Zvolene; Workshop Schwester Grimm pod vedením lektoriek z Nemecka -  pani
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Altenbach, Gemdt a Ritter; Mit POP Liedern Deutsch lemen s Mgr. Juhásovou, PhD. z KU v Ružomberku. V priestoroch 
referenčných a konzultačných služieb bola pri príležitosti 200. výročia vydania rozprávok bratov Grimmovcov výstava kníh Kufor 
plný rozprávok. Súčasnej nemeckej literatúre bola venovaná druhá výstava Čas východu — čas západu. Uskutočnili sa viaceré 
prednášky na rôzne témy. S ohlasom sa stretli prednášky PhDr. Zemaníkovej, PhD.: Recepcia súčasnej nemeckej literatúry na 
Slovensku; prezentácia 13 tajomných príbehov z nemeckej klasiky pre študentov prekladateľstva Mŕtvi hosť s doc. Ľudovítom 
Petraškom z Prešovskej univerzity. V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom sa uskutočnila beseda a autorské čítanie so 
spisovateľkou Esther Strauss. Deň európskych jazykov sme si pripomenuli prezentáciou prekladu Kästnerovej Lietajúcej triedy 
s prekladateľkou Ivou Vranskou-Rojkovou. Pre študentov vysokých škôl bola určená prednáška SAIA -  Národný štipendijný program. 
Na sklonku roka spisovateľ Michal Hvorecký a prekladateľka Zuzana Demjanová predstavili slovenský preklad kníh Jozefa Rotha 
Hotel Savoy a Cesty do Ruska. V spolupráci s Katedrou germanistiky UMB sa uskutočnila konferencia Siločiary lingvistiky.

InfoUSA
Centrum úzko spolupracuje s Veľvyslanectvom USA v Bratislave, s Euroatlantickým centrom pri UMB a Fulbrightovou 

nadáciou. V rámci Speaker s programu Veľvyslanectva USA sa uskutočnili diskusie Presidential Election (Prezidentské voľby) pre 
študentov politológie a medzinárodných vzťahov s tlačovým atašé p. Millerom. Študentom Katolíckeho gymnázia bola určená 
prednáška US Election 2012 o výsledkoch prezidentských volieb v USA. Centrum poctila svojou návštevou asistentka ministerky 
zahraničných vecí USA Bay Fang.

Informačný fond študovne sa využíva pri príprave interaktívnych hodín pre stredné a vysoké školy. V spolupráci s pedagógmi 
sa uskutočnilo 11 takýchto hodín na rôzne témy: American school systém /  Michael Jackson (Americký školský systém / Michael 
Jackson); Easter in the U. S  (Veľká noc v USA) -  interaktívna a kreatívna hodina, počas ktorej boli deti oboznámené s americkými 
zvykmi a tradíciami, tradičnými veľkonočnými hrami a rozprávkovými postavami; Human hody (Ľudské telo) ); American Cities 
(Americké mestá), kde bola účastníkom predstavená história miest a najvýznamnejšie pamiatky v štyroch najzaujímavejších mestách 
USA -  Washington, D.C., New York City, San Francisco a Los Angeles; F.R.I.E.N.D.S (Priatelia) -  interaktívna hodina anglického 
jazyka zameraná na hovorenú a slangovú angličtinu; Word battle (Slovný súboj) -  interaktívna hodina pre študentov bilingválnej 
sekcie Evanjelického gymnázia zameraná na precvičenie jazykových kompetencií a schopnosti hláskovať anglické slovíčka, rozvíjanie 
slovnej zásoby z rôznych oblastí života; Halloween -  tradičný americký sviatok; Thanksgiving Day (Deň vďakyvzdania) -  tradičný 
americký sviatok, Essay w riting-  hodina študentov Evanjelického gymnázia, počas ktorej písali eseje do súťaže vyhlásenej Nadáciou 
Otvorenej spoločnosti; Christmas (Vianoce).
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Centrum zorganizovalo v spolupráci s Veľvyslanectvom USA workshop English for librarians (Angličtina pre knihovníkov), 
ktorý viedla Pamela Dragovich, odborníčka na knižničné služby. Podujatie bolo určené pre pracovníkov knižníc, ktorí prichádzajú do 
styku so zahraničnými čitateľmi a návštevníkmi knižnice.

InfoUSA už pravidelne uskutočňuje poradenstvo pri štúdiu. V spolupráci so S AlA sa uskutočnila beseda Štipendiá do celého 
sveta prostredníctvom Národného štipendijného programu. Study in the U.S. -  konzultačný seminár spojený s poradenstvom 
o možnostiach štúdia v Spojených štátoch amerických, o štandardizovaných testoch (TEOFL, S AT, GMAT, GRE), potrebných na 
štúdium v USA a o infonnáciách o študijných programoch prostredníctvom Fulbrightovej komisie viedla pani Mária Paniaková, 
poradkyňa pre programy a štúdium z Poradenského centra Fulbrightovej komisie na Slovensku. Počas konzultácií mali študenti 
možnosť nahliadnuť aj do odbornej literatúry, ktorá im pomôže pri príprave na jazykové a odborné testy.

S veľkým ohlasom verejnosti sa stretli viaceré besedy, ktoré sme počas roku 2012 uskutočnili. Lynn Hill -  Život, cesty a vývoj 
voľnej lezkyne -  beseda s americkou skalolezkyňou sa uskutočnila v spolupráci s Festivalom Hory a mesto a s podporou 
Veľvyslanectva USA na Slovensku a výstava fotografií slovenského fotografa Filipa Kuliseva — Amazing USA z jeho ciest po 
Amerike. V spolupráci s Hudobným átriom sa uskutočnilo premietanie hudobných filmov v anglickom jazyku pod spoločným názvom 
Zaostrené na muzikál. Premietlo sa 18 filmov.

Prekladateľské soirée -  v spolupráci s Katedrou anglistiky a amerikanistiky Fakulty humanitných vied UMB a vďaka 
finančnej podpore Veľvyslanectva USA na Slovensku sa uskutočnilo stretnutie so slovenským prekladateľom Dr. h. c. doc. PhDr. 
Jánom Vilikovským, CSc.. Témou stretnutia boli Vilikovského preklady súčasného amerického prozaika Philipa Rotha. Cieľom 
podujatia bolo študentom prekladateľstva (ale aj širokej verejnosti) prezentovať prácu prekladateľa a možnosti a spôsoby riešenia 
rôznych prekladateľských problémov. Prekladateľské soirée II. bolo venované prekladom Vladislava Gálisa.

V spolupráci s Katedrou anglistiky a amerikanistiky UMB sa uskutočnila konferencia Preklad a tlmočenie 10.

Centrum ruských štúdií/  Centrum slovanských štúdií
Centrum ruských štúdií sa v priebehu roka pretransfonnovalo na Centrum slovanských štúdií. Novovzniknuté knižnično- 

informačné a kultúrne centrum sprístupňuje vo voľnom výbere odborné publikácie, jazykové učebnice, encyklopédie, jazykové 
a terminologické slovníky, časopisy a elektronické médiá z oblasti filológie, literatúry, národopisu, histórie, kulturológie a umenia 
slovanských národov. Proces pretvárania sa začal revíziou a obsahovou previerkou fondu Centra ruských štúdií, vyraďovaním 
dokumentov a akvizíciou nových dokumentov. V druhej polovici roka boli pripravené akvizičné návrhy na zakúpenie nových 
publikácií (104 kníh), ako aj návrhy na preradenie niektorých dokumentov z knižničných skladov. Fond študovne sa rozrastá aj vďaka
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darom od veľvyslanectiev a zastupiteľských úradov, alebo partnerských knižníc. Vzácne publikácie do fondu venovalo hlavne 
Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike a Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove. Centrum slovanských štúdií obnovilo 
kontakty s Katedrou slovanských jazykov a Katedrou európskych kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. Nadviazalo novú spoluprácu s Centrom poľského jazyka a kultúry, občianskym združením ORFEI zameraným na 
propagáciu kultúry Bulharov na Slovensku a Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade v Srbsku.

Uskutočnilo sa viacero hodnotných podujatí: Poetický večer s Larisou Sugay (stretnutie s Larisou Sugay spojené s prednesom 
jej vlastnej poézie a jej vlastných prekladov niektorých slovenských básní do ruského jazyka), výstava reportážnych fotografií Moniky 
Necpálovej Bumcarára ok(n)om cára (sprievodným podujatím k výstave bola litvemisáž a beseda k výstave s autorkou), Kyjevská 
a moskovská Rus a je j odkaz v kultúre 1 (stretnutie orientované na predstavenie činnosti a fondu centra slovanských štúdií so 
zameraním na študijný program Európske kultúrne štúdiá spojené s tematickou hodinou zameranou na vývoj ruskej kultúry -  
Kyjevská Rus, prijatie kresťanstva, Moskva). Uvedené podujatie sa odrazilo aj v následnej návštevnosti študovne. Mnohí študenti 
spomínanej katedry navštívili študovňu s cieľom získať potrebnú literatúru na vypracovanie seminárnych prác. Uskutočnili sa tiež 
stretnutia Zlatý vek ruskej kultúry 1, Kyjevská a moskovská Rus a je j odkaz v kultúre 2, Zlatý vek ruskej kultúry 2.

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

medzinárodnému postaveniu a súčasnému rozvoju Číny, cestovaniu a filozofii. Pokračoval cyklus Poklady Číny, v rámci ktorého sa 
uskutočnili: prednáška Zuzany Inštvánfyovej zameraná na kultúru, cestovanie a medzikultúme rozdiely; prednášky Romana Kamasa -  
Potulky Čínou a Čína očami cestovateľa (populámo-náučná prednáška spojená s prezentáciou fotografií a videí), Jána Fifika -  
Nakuknime za Veľký čínsky múr (autorská prezentácia knihy spojená s autogramiádou). V Týždni slovenských knižníc centrum 
pripravilo výstavku publikácii Od jazyka ku kulinárskym špecialitám. Konzultantka centra predniesla príspevok Proces výskumu 
a vzdelávania v knižničnom systéme Slovenskej republiky na prípadovej štúdii Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na 
konferencii SILF (Šanghajské medzinárodné knižničné fórum) v Šanghaji, na ktorom sa zúčastnila spoločne s námestníčkou riaditeľky 
knižnice v dňoch 14. -  21. 7. 2012, na pozvanie Šanghajskej knižnice. Súčasťou cesty boli aj pracovné stretnutia s predstaviteľmi 
Šanghajskej ľudovej asociácie pre priateľstvo so zahraničím, pracovníkmi Šanghajskej knižnice a členmi zahraničných delegácií.

Konzultantka aktívne spolupracuje s knižnicou v Šanghaji, nadväzuje užitočné kontakty doma i v zahraničí. Podarilo sa jej 
získať dobrovoľnícku, doktorandku UMB z Číny Lan Zhang, ktorá v priebehu roku 2013 bude aktívne spolupracovať s centrom.
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Centrum pripravilo premietanie filmov a vedomostný kvíz o Číne pre študentov Evanjelického gymnázia, prezentáciu Lan 
Zhang z Číny o vývoji výučby slovenčiny v Číne, tvorivé dielne Čínska kaligrafia (čínska lektorka Zitong Xu naučila záujemcov 
základné ťahy štetcom), beseda s bratmi Mariánom a Martinom Laššákovcami a ukážky tradičného čínskeho bojového umenia sa 
stretli tiež s pozitívnym ohlasom. Bratia Laššákovci sú absolventi Liaoning Normál University, odbor čínsky jazyk, reprezentanti SR 
v tradičných čínskych bojových umeniach. Vo svojom vystúpení predviedli svoje majstrovské umenie. Do programu boli zapojení aj 
priamo návštevníci podujatia, mohli vyskúšať zdravotné cvičenia priamo v sále.

Pracovníčka študovne aktívne propagovala pisateľskú súťaž, ktorú zorganizovala Šanghajská knižnica „Shanghai Get- 
Together“ medzi študentmi banskobystrických škôl. Potešujúce je, že čitatelia nášho centra sa umiestnili na 3. a 4. mieste 
v konkurencii 50 krajín.

Pri príležitosti Európsko-čínskeho roka multikultúrneho dialógu v spolupráci s Európskym centrom čínskej kultúry a bojových 
umení Wujiquan v Brezne pripravilo podujatie Pozdravy z krajiny nebeského draka. Okrem prezentácie centier čínskej kultúry 
v regióne sme usporiadali v rámci podujatia rôzne aktivity:

Britské centrum
Stúpajúci záujem o štúdium anglického jazyka sa odzrkadlil v zvýšenom počte záujemcov o dokumenty a služby Britského 

centra. Napriek tomu, že sa centrum v letných mesiacoch sťahovalo do nových priestorov, dokázalo uspokojiť zvýšený záujem 
čitateľov. Konzultantka v spolupráci s pedagógmi stredných a vysokých škôl organizovala interaktívne hodiny na témy: Who do you 
thinkyou are, Business English, Londýn, životné prostredie; Britská rocková scéna; Holiday. Uskutočnilo sa 15 hodín, na ktorých sa 
zúčastnilo 312 študentov. Anglickú filmovú produkciu verejnosti priblížili „Stretnutia pri videu“, ktoré sa uskutočnili trikrát. 
Premietnuté boli filmy: About a boy, Bridget Jones diary, Double double-cross a komentoval ich anglický lektor J. Skelton. V rámci 
mimoškolského vzdelávania sa uskutočnili pre študentov súťaže Word search competention a súťaž o najlepšiu esej na tému: Charles 
Dickens. V priestoroch centra bola nainštalovaná výstava najnovších materiálov vydavateľstva Longman a v priestoroch online 
katalógu výstava publikácii vydavateľstva Oxford University Press.

Učiteľom anglického jazyka bol venovaný workshop Promoting Speaking Skills., ktorý centrum pripravilo v spolupráci 
s British Council. Zúčastnilo sa na ňom 25 učiteľov.
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3 .1 .1 .3 . R eprografické služby

Reprografické služby pre používateľov knižnice sme poskytovali v reprografickom pracovisku a v jednotlivých študovniach, 
v ktorých sú umiestnené kopírovacie zariadenia.

Tab. č. 14: Výkony v oblasti reprografických služieb
Ukazovateľ 2009 2010 2011 2012

Cierno-biele fotokópie -  spolu 129 499 111 240 103 592 81 562

Z toho
- pre používateľov 

(kopírovacie stredisko)

47 354 52 082 46 981 37 609

- pre používateľov (študovne) 61 254 59 158 46 855 36 994
- pre potreby knižnice 14 855 16 922 9 756 6 959

Farebné fotokópie -  spolu 3 897 3 747 2 324 2 574
- pre potreby 

používateľov
324 277 227 96

- pre potreby knižnice 3 573 3 470 2 097 2 478
Skenovanie
(študovňa viazaných periodík)

- 1 782 2 292 1 423
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3.1 .1 .4 . B ib liografická činnosť a rešeršné služby

Celoštátne a nadregioná/ne 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 89 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 2012 plnilo 
úlohy v zmysle uznesení Koordinačnej rady SNK pre bibliografickú činnosť v SR, ktorá na svojich zasadnutiach vytyčovala úlohy 
jednotlivých pracovísk na ďalšie obdobie.

Regionálne úlohy

V rámci plnenia regionálnych úloh bolo do databázy „Pamäť mesta Banská Bystrica“, obsahujúcej viac ako 15.000 
bibliografických záznamov, uložených 87 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
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ako aj sprostredkovateľom výsledkov historickej vedy pre záujemcov na rôznom stupni vzdelania a poznania zo sféry spoločenských, 
prírodných a technických vied, priaznivcov umenia a kultúry i vyznávačov športu.

Úsek súbežnej bibliografie

V oblasti súbežnej bibliografie bola činnosť zameraná na excerpovanie zdrojov, dokumentáciu a získavanie obrazového 
materiálu pre pripravovaný edičný titul 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 -  analytický rozpis konferenčných zborníkov z 
vedeckých a odborných podujatí.

Tab. č. 15: Bibliografická činnosť a budovanie databáz
Ukazovateľ 2012 2011

Bibliogr.
záznamy

Holdingové
záznamy

Záznamy 
o exempl.

Bibliogr.
záznamy

Holdingové
záznamy

Záznamy 
o exempl.

Excerpované záznamy:
Pamäť mesta Banská Bystrica

87 ■ - 215 - -

Analyt. rozpis zborníkov -  SNB články 89 - - 235 - -

Slovenská republika 1939 -  1945 22 - - 51 - -

Bibliografie vydané tlačou 361 - - 1.198 - -

Spracovanie historického fondu 202 1 702 1 702 97 2.077 2.090
Z toho v rámci prioritného 
projektu

1 500 1 500 - 2.000 2000

Bibiiograficko-informačné a databázové centrum

V roku 2012 pokračovala spolupráca so strednými a vysokými školami v oblasti realizácie kurzov a školení informačnej 
gramotnosti, workshopov k využívaniu licencovaných databáz, ako aj prednášok na tému: „Citovanie a tvorba bibliografických
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odkazov“ pre študentov prvých a druhých ročníkov gymnázií. Záujem o kurzy prejavili najmä jednotlivé katedry Fakulty humanitných 
vied a Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, Bankovní inštitút -  zahraničná vysoká škola, Gymnázium J. G. Tajovského, 
Evanjelické gymnázium a Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici. Z celkového počtu 546 podujatí realizovaných v ŠVK bolo 210 
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 už tradičný dvojtýždňový Kurz informačnej gramotnosti 
pre seniorov, ktorý úspešne ukončilo 15 absolventov v kategórii začiatočníci a 15 absolventov v kategórii pokročilí.

Súčasťou Bibliograficko-informačného a databázového centra je Informačno-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 
hlavným poslaním je poskytovanie knižnično-informačných služieb realizovaných na báze elektronických informačných zdrojov 
prostredníctvom systému Naviga, ktorý umožňuje vzdialený prístup používateľov k dokumentom. V roku 2012 bolo v rámci systému 
Naviga spracovaných 4 083 (o 464 viac ako v roku 2011) rešerší z databáz. V spolupráci s SNK v Martine (nositeľom projektu) bolo 
v roku 2012 do projektu zaregistrovaných 149 používateľov.

Tab. č. 16: Rešerše z elektronických databáz za rok 2012
Typ rešerší Počet rešerší
NAVIGA 4083
Elektronické rešerše spolu 1266
Z toho

- Študovňa viaz.
periodík 74

- Nemecká študovňa 12
- Databázové centrum 1 180

Faktografické rešerše 1892
SPOLU 7 241
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Tab. č. 17: Rešeršné a informačné služby -  porovnanie za roky 2008 -  2012
Ukazovateľ 2008 2009 2010 2011 2012
Spracované rešerše spolu 3 880 4 572 7 790 6715 7 244
Z toho:
- bibliografické 
automatizované

3 098 3 169 2518 1 247 1 266

- bibliografické klasické 15 1 2 5 3
- faktografické 767 972 916 1 844 1 892
- systém NAVIGA - 430 4 374 3 619 4 083
Používatelia internetu 1 853 1 458 1 255 930 433
Exkurzie a kurzy 76 107 105 177 210

Tab. č. 18: Počet vyhľadávaní používateľov z jednotlivých knižníc v rokoch 2010 -- 2012 v rámci systému NAVIGA
(podľa údajov z SNK v Martine)

Lokácia knižnice 2010 2011 2012
SNK MARTIN 4 113 4 321 3 418
ŠVK KOŠICE 2 945 5 234 4 646
ŠVK PREŠOV 1 520 1 417 1 013
ŠVK BAN. BYSTRICA 4 374 3 619 4 083
SAV BRATISLAVA - KLEMENSOVA 652 660 298
ŽILINA 2 591 3 054 1 340
TRNAVA 3 384 4 456 2 797
SLDK ZVOLEN 2 384 1 704 1 413
TRENČÍN 3 087 1 486 1 060
NITRA 1 687 1 757 1 086
BRATISLAVA - RADLINSKÉHO - 118 80
SPOLU 26 737 27 708 21 234
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3.1.2. M úzejná č innosť
3 .1 .2 .1 . Prieskum , výskum , akvizíc ia

Prieskum

V nadväznosti na vedeckovýskumnú, zbierkotvornú, dokumentačnú a prezentačnú činnosť navštívili zamestnanci múzea 
inštitúcie a osobnosti v Banskej Bystrici, Bratislave, Bystrej, Martine, Brezne, Ružomberku, Tajove, Zuberci, Benátkách nad Jizerou, 
Mladej Boleslavy, Jičíne, Máslovicích, Hradci Králové a Prahe.

Výskum

Kurátori sa riešeniu výskumných úloh venovali popri plnení aktuálnych úloh, najmä v súvislosti s reinštaláciou expozície Múzeum -  
domov múz a úloh v prezentačnej oblasti. Celkove pracovali na 7 výskumných úlohách. Čiastkovými výstupmi boli publikované 
príspevky v médiách, projekty, výstavy a akvizícia nových zbierok:

-  Tradície výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov na Slovensku (riešiteľ M. Šípka, prom. etn.)
-  Podiel rodiny Štollmanovcov na kultúrnom živote v Banskej Bystrici, 19. -  20. storočie (riešiteľka Mgr. Z. Troligová)
-  Tradície bábkarstva na Slovensku (riešiteľka Mgr. M. Lásková)
-  Dokumentácia súčasnej rockovej scény v Banskej Bystrici (riešiteľ Mgr. 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)
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Akvizícia

Zbierkový fond LHM sa v priebehu roka rozrástol o 436 jednotiek (436 kusov) zo všetkých oblastí dokumentácie. Akvizícia 
bola realizovaná formou kúpy, darom i vlastnou činnosťou. Zvlášť významnou akvizíciou bol zbierkový predmet -  fujara výrobcu 
Jána Pribiša z Cerová datovaná rokom 1905, z ďalších obohatili zbierkový fond husle od Ladislava Koblička, osobné predmety Eleny 
Bellušovej, poloakustická nízkolubová gitara československej výroby Jolana -  typ Tornádo (r.v.1963) , elektrická gitara zn. Ibanez 
vyrobená v Južnej Kórey používané v prostredí banskobystrickej rockovej i bigbítovej scény, archiválie, drobné tlače, zvukové 
nahrávky dokumentujúce autorskú tvorbu a činnosť rockových a jazzových súborov pôsobiacich v regióne Banská Bystrica, svadobná 
fotografia spisovateľky Zlatý Solivajsovej, kniha Hany Ponickej Janko Novák s rukopisom autorky, písomné dokumenty spisovateľa 
Františka Piljara, zbierka starých časopisov z Revúcej, rukopisy a korešpondencia, ceny a medaily literárneho vedca Milana Jurču, 
makety divadelnej scény z inscenácie Zlato kráľa Magamona datované rokom 1952 od Antona Dušu, staré fotografie dokumentujúce 
prvé inscenácie a pracovníkov Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici, nemý klavír talianskej značky Blue Black z 19. 
storočia z majetku hudobnej skladateľky Angely Cziczky, rukopisy, osobné predmety hvezdára Igora Chromeka, marionety a výtvarné 
návrhy bábok od Ľubice Charvátovej, knihy Osvalda Zahradníka, Eleny Cmarkovej, Márie Miadokovej, Andreja Červenáka, Petra 
Marákyho, Terézie Vansovej, Petra Kováčika, Blanky Poliakovej, rukopisné zošity spisovateľky Eriky Podlipnej, rukopis 
spisovateľky Hany Ponickej, bibliografické letáky osobností banskobystrického literárneho života, nototlače Viliama Figuša Bystrého 
vo vydaní Róberta Tatára, rukopisy, nototlače hudobného skladateľa Zdenka Mikulu, rukopisy Vladimíra Gajdoša, Bedŕicha Šofra, 
výstup z počítača s rukopisnými poznámkami o Františkovi Švantnerovi spisovateľky Boženy Bobákovej, prezentačné materiály 
z podujatí: Chalupkovo Brezno 2012, Sládkovičova Radvaň 2012, Anderleho Radvaň 2012, 5. medzinárodný divadelný festival 
Arteterapia 2012, propagačný materiál telies banskobystrickej rockovej scény, Krajského symfonického orchestra, Konzervatória J. 
L. Bellu v Banskej Bystrici, Bábkového divadla na Rázcestí.

Tab. č. 19: Stav všetkých zbierkových predmetov z hľadiska evidencie zbierok k 31.12. 2012

V knihách prírastkov zaevidované
Všetky zbierky k 31. 12. 2012 spolu prír. č. evid. č. kusov

36093 40441 56770
Úbytok zbierok v roku 2012 - - -
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Tab. č. 20: Akvizícia za rok 2012
Odbor prír. č. jd. ks

Hudba 112 112 112

Literatúra 268 268 268

Knižnica-liter. zbierky 36 36 36

Knižnica-hud. zbierky 20 20 20

Súčet 436 436 436

Tab. č. 21: Akvizícia za rok 2012 podľa spôsobu nadobudnutia
Kúpa Dar Vlast. čin. Prevod Cena v €

pr.č. jd. ks pr.č. jd- ks pr.č. jd. ks pr.č. jd. ks u zbierok kúpou

Hudba 13 13 13 - - - 99 99 99 - - - 3457,40

Literatúra 182 182 182 26 26 26 60 60 60 - - - 2412,00

K-lit.zb. 9 9 9 3 3 3 24 24 24 - - - 60,00

K-hud.zb. 6 6 6 - - - 14 14 14 - - - 70,60

Súčet 210 210 210 29 29 29 197 197 197 - - - 6000,00
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3 .1 .2 .2 . Správa, evidencia a ochrana zbierok

Prvostupňová evidencia zbierok

Komisia na tvorbu zbierok rokovala deväťkrát. Všetky zbierky boli spracované v elektronickej prvostupňovej evidencii v počte 
436 prírastkových čísel. V systéme ESEZ 4G bolo spracovaných 1181 jednotiek. Retrospektívne bolo do systému ESEZ 4G 
spracovaných 2000 jednotiek. Plán prvostupňovej elektronickej evidencie bol splnený.

Tab. č. 22: Štatistika spracovania zbierok v systéme ESEZ

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

Prvostupňová evidencia zbierok Počet (j d) Počet (jd) Počet (jd)
Novospracované zbierky 948 425 1181

Retrospektíva 1200 1154 2000

SPOLU: 2148 1579 3181

Druhostupňová evidencia zbierok Počet (jd) Počet (jd) Počet (jd)
Novospracované zbierky 728 1209 1268

Retrospektíva 205 608 1000
SPOLU: 933 1817 2268
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Kategorizácia zbierkové h o 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 (plán päť). Bolo spracovaných 2268 jd / 2268 ks zbierkových 

predmetov. Plán druhostupňovej elektronickej evidencie 2500 jd nebol splnený z dôvodu odchodu jedného kurátora na iné pracovisko.

Práca v depozitároch a s fondom iných predmetov
Kustód novozískané zbierky ukladal v depozitári, prideľoval im signatúry uloženia, spracovával súpisy uloženia. Celkom bolo 

za rok 2012 pridelených 230 signatúr uloženia. Uskutočňoval sa príjem a výdaj zbierok 3472 jd / ks.

Konzervátorské a fotografické práce
Konzervovaných bolo 129 zbierkových predmetov. Realizoval sa popis zbierok v počte 58 jd, fotodokumentácia zbierok v 

počte 1310 jd, fotografické práce pre výstavné účely, bádateľov a fotografovanie podujatí 1768 ks, skeny do tlače, pre bádateľské 
účely 311 ks. Do novín, kníh a časopisov bolo poskytnutých 57 ks fotografií, zaevidovaných bolo 408 ks pomocných negatívov.

Ústavná knižnica
Knihovníčka od začiatku roka spracovala 101 kníh, zabezpečila 1556 výpožičiek kníh, základné ošetrenie 60 ks kníh, ako aj 

vyhľadávanie citácií, portrétov, podpisov a pod. z 52 kníh podľa potrieb zamestnancov a bádateľov.

Dokumentačná činnosť
Zo všetkých podujatí a výstav LHM boli zhromažďované propagačné a dokumentačné materiály. Archívne a elektronicky bola 

spracovaná dokumentácia vlastných podujatí. Bola vedená evidencia publikačnej činnosti zamestnancov LHM i cudzích autorov o 
múzeu, evidencia uskutočnených podujatí, výstav a edičnej činnosti LHM. Odborní zamestnanci múzea pokračovali v dokumentácii 
osobností, umeleckých telies a inštitúcií, súborov a podujatí na evidenčných listoch osobností, inštitúcií a akcií, prostredníctvom 
fotografií, audio a videozáznamov.
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Špecializované audiovizuálne pracovisko a depozitár
Na pracovisku bolo zdigitalizovaných 331 jd/ks audio a videonahrávok.

Vedeckovýskumná prezentácia

Kurátori múzea publikovali odborné príspevky v médiách, spracovávali scenáre výstav a podujatí, poskytovali konzultácie a 
metodické usmernenia. Účasťou a výstupmi na odborných konferenciách prezentovali výsledky vlastných výskumov a činnosť LHM. 
Zamestnanci LHM poskytli v roku 2012 bádateľom 350 konzultácií.

3 .1 .2 .3 . Partnerská a m edzinárodná spolupráca LHM

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

vnučkou J. G. Tajovského, Praha, ČR;
-  pri dokumentácii divadelníka a matematika Bedŕicha Šofra spolupráca s prof. Michalom Kŕĺžkom, Praha, ČR;
-  spolupráca so Štátnym múzeom histórie divadelnej a hudobnej kultúry Bieloruskej republiky v oblasti výstavnej činnosti;
-  spolupráca so Štátnym literárnym múzeom Janka Kupalu v Minsku v oblasti výstavnej činnosti.

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 a Fakulta humanitných vied, Akadémia umení v Banskej 
Bystrici, Štátna opera v Banskej Bystrici, Štúdio tanca Banská Bystrica, Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, Mesto 
Banská Bystrica, BBSK -  Banskobystrický samosprávny kraj, 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.
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3.1.2.4. Publikačná činnosť pracovníkov LHM

Tab. č. 23: Publikačná činnosť pracovníkov LHM — vlastné príspevky:
V tlači monografie 0

zborníky 0
štúdie, referáty 2
recenzie 7
články v odbornej tlači 7
články v popularizačnej tlači 26
spolu (v tlači) 42

v rozhlase 11
v televízii 0
na internete 4
Spolu celkom 57

Tab. č. 24: Publikačná činnosť pracovníkov LHM -- propa gácia LHM:
vlastné príspevky príspevky cudzích autorov

v tlači 27 2
v rozhlase 12 0
v televízii 0 0
na internete 5 0
Spolu 44 2

Kluby a záujmová činnosť

Práca v literárnom klube LITERA 2 sa uskutočňovala počas roka podľa vlastného programu. Členovia klubu sa stretli na 
svojich zasadnutiach desaťkrát. V priebehu roka uviedli do života knihu Františka Piljara Fraktúra duše PhDr. Oľga Lauková, PhD. 
a Mgr. Katarína Gogolová knihu Len smrť nás prežije. Novú zbierku básní vydali Božena Tesárová Akord harmónie a Mária 
Miadoková Len tak potichu. Členovia klubu prezentovali svoju tvorbu autentickými výstupmi v rámci festivalu Literárna Banská
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Bystrica v programe Burza literárnych talentov. Stálu členskú základňu rozšírili noví autori Kristína Hatarová, Jana Olejárová, Ing. 
Vlasta Cupková.

25. 10. 2012 sa uskutočnilo cyklické podujatie Ars Poetica Neosoliensis, ktoré bolo venované 20. výročiu založenia literárneho 
klubu LITERA 2.

V decembri 2012 vyšiel jubilejný 20. zborník literárneho klubu s názvom Už viem.... Zamestnanci LHM sa aktivizovali aj ako 
členovia porôt, prípravných výborov, celoslovenských organizácií a pod.

Tab. č. 25: Návštevnosť podujatí LHM v rokoch 2007 -  2012
Rok Počet podujatí Účasť spolu
2007 127 5325
2008 122 4869
2009 106 4855
2010 110 4577
2011 124 5697
2012 116 4936
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3.1.3. Expozičná, výstavná a 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

Tab. č. 26: Návštevnosť v expozíciách LHM v rokoch 2007 -  2012

Por.
č.

Druh 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

4352 3823 2401 1506 1883 2123

2. PI Pavla Tonkoviča v Podkoniciach 250 255 270 291 303 108

3. Múzeum -  domov múz

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

3053 3872 5324 2853 2968 1573

4. Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 1398 803 1137 1166 1408 1601

5. Bábkarský salón

(Pozn. prevádzka nového salóna od 
januára 2011)

2712 1874

SPOLU: 9053 8753 9132 6536 9274 7279
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Popularizačná prezentácia LHM
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. Školy mali záujem o 
spisovateľov a skladateľov obdobia romantizmu a realizmu, o osobnosť Mateja Bela, Jozefa Gregora Tajovského, Mikuláša Kováča, 
Joža Urbana, Štúrovcov, Ľuda Ondrejova, predstaviteľov lyrizovanej prózy, regionálnych hudobných skladateľov. V cykle Osobnosti 
sa uskutočnilo podujatie venované súrodencom Jurovským (27. 2. 2012), Jurajovi Sarvašovi (28. 3. 2012), Základnej umeleckej škole 
Jána Cikkera v Banskej Bystrici pri príležitosti 70. výročia vzniku (23. 4. 2012) a Jane Borguľovej (4. 6. 2012). V rámci cyklu 
Literárne a hudobné večery sa uskutočnili podujatia venované spisovateľovi Františkovi Piljarovi (12. 1. 2012 a 27. 9. 2012), 
básnikovi Petrovi Papšovi (16. 10. 2012), Anne Kútikovej, Viere Dubačovej (20. 9. 2012). LHM sa 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 (27. 3. 2012), ako aj do projektu Detský lektor v múzeu, takisto v 
spolupráci so ZŠ Bakossova.

Cyklické podujatia

26. 3 .-3 0 . 3. 2012 16. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica:
27.3.2012 literárne matiné František Švantner -  100. výročie narodenia spisovateľa
27.3.2012 beseda so spisovateľom Antonom Hykischom
28.3.2012 Miki Kováč -  prednáška Júliusa Lomenčíka o básnikovi
29.3.2012 Etos v literatúre pre deti a mládež v 3. tisícročí- sympózium pri príležitosti životného jubilea prof. Brigity

Šimonovej
29.3.2011 Burza literárnych talentov
30.3.2011 Kováčova Bystrica — sút až v interpretácii poézie a prózy, literárnej tvorby žiakov ZŠ a študentov stredných škôl
2 0 .-2 1 .4 . 2012 LHM sa v spolupráci s Úniou žien Slovenska podiel alo na realizácii 45. ročníka festivalu umeleckého prednesu

Vansovej Lomnická.
18.5.2012 Deň otvorených dverí v expozíciách LHM, Detský lektor v múzeu, Noc literatúry v rámci Medzinárodného dňa

múzeí
Tradičný Happening na Námestí SNP Múzeá sú tu pre vás sa v roku 2012 kvôli nepriaznivej finančnej situácii múzeí nekonal.
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Tab. č. 27: Sumár podujatí LHM za roky 2010 — 2012
rok 2010 rok 2011 rok 2012

Druh Počet UČasť Počet Učasť Počet Učasť
Prednášky 57 1619 58 1680 39 1752
Besedy 1 92 5 284 1 66
Vyučovacie hodiny 
v múzeu

12 382 18 498 49 1176

Iné náučné podujatia 5 48 7 106 6 526
Vlastivedné exkurzie 2 6 0 0 3 124

Klubové podujatia 9 165 10 198 4 76
Film a video 0 0 0 0 0 0

Slávnostné a umelecké 
podujatia

22 2192 24 2786 10 744

Odborné semináre 1 10 1 75 1 30

Vedecké konferencie 1 63 1 0 2 372

Koncerty 0 0 0 0 1 70

SPOLU: 110 4577 124 5627 116 4936
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Výstavná č in no sť

Výstavná činnosť je jedným z významných činiteľov, ktoré dopĺňajú kultúrny život v ŠVK a v meste Banská Bystrica.
Nosným a reprezentačným priestorom je Galéria v podkroví, kde sa v roku 2012 uskutočnilo 12 výstav s celkovou návštevnosťou 
2007 návštevníkov. V priestoroch átria sa prezentovalo 13 výstav, na 1. poschodí sa prezentovalo 14 výstav a v iných priestoroch 
ŠVK 13 výstav. Spolu sa realizovalo 52 výstav. Od apríla 2012 bola výstavná a expozičná činnosť ŠVK a LHM zlúčená a organizačne 
priradená k Literárnemu a hudobnému múzeu.

Galéria v podkroví
6. 12. 2011 -  13. 1.2012
Kultúrne plagáty -  absolventi Ateliéru plagátu Piotra Kunceho z Krakova -  výstava poľského plagátu
19. 1. — 10. 2.
Oleg Denysenko: ANTIQUITAS NOVA -  výstava ukrajinského výtvarníka (108 návštevníkov)
16. 2 . - 9 .  3.
Nazretie do ateliéru (klasických maliarskych disciplín) -  výstava Ľudovíta Hološku a jeho žiakov (191 návštevníkov)
15. 3 .- 6 .  4.
ZUŠ Jána Cikkera mestu -  výstava pedagógov a žiakov výtvarného odboru ZUŠ J. Cikkera v B. Bystrici k 70. výročiu založenie 
školy (133 návštevníkov)
12. 4 . - 4 .  5.
Róbert Hromec: Dotyky -  výstava olejomalieb bratislavského umelca (121 návštevníkov)
10. 5 . - 1 .6 .
Ondrej 4.: Posledná večera -  výstava netradičnej sochárskej tvorby O. Zimku ml. (207 návštevníkov)
7. 6 .-2 2 . 6.
DIPLOM 2012 -  výstava záverečných prác študentov PF UMB (123 návštevníkov)
2 8 .6 .-2 0 . 7.
Pavol Fabík: S dlátom a fujarou, drevorezba -  výstava rezbárskych prác banskobystrického umelca (168 návštevníkov)
16. 8 .-7 .  9.
Zdenka Peerová: Textilná koláž -  výstava textilnej tvorby banskobystrickej umelkyne (167 návštevníkov)
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1 3 .9 .-5 . 10.
Dvadsať rokov -  výstava výtvarných prác pedagógov PF UMB Katedry výtvarnej kultúry (162 návštevníkov)
11. 10. - 2 . 11.
Milina Zimková: Čierna madona -  výstava grafík slovenskej umelkyne (252 návštevníkov)
8. 11 .-30 . 11.
Oskar P. Mariks -  klasik bieloruskej scénografie -  výstava prezentujúca celoživotnú tvorbu umelca (214 návštevníkov)
5. 12. 2012 - 11. 1.2013
Juraj Sapara: Medaila, grafika -  výstava grafiky a medailérskej tvorby umelca (161 návštevníkov)

Átrium
6. 1 2 .-5 . 1.
Tomáš Kopečný: Život v horách ukrytý (miznúci) -  výstava fotografií bystrického fotografa, cestovateľa a dobrodruha
9. 1 .-2 7 . 1.
Tisíc rokov Chrámu sv. Sofie -  výstava fotografií v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v SR
I. 2 .-2 4 . 2.
Ing. arch. Rudolf Bizoň -  výstava realizovaných projektov k životnému jubileu 
28. 2 .- 9 .  3.
Karol Demuth: Vyznanie medenému mestu -  výstava fotografií 
13. 3 .-6 .  4.
Základná umelecká škola Banská Bystrica -  výstava k 70. výročiu založenie školy
I I .4 .- 3 0 .  4.
Najkrajší kalendár Slovenska -  výstava súťažných kalendárov a publikácií z celoslovenskej súťaže
3. 5 .-2 5 . 5.
Svadba v kocke -  výstava svadobných fotografií Rada Briesa
2 9 .5 .-2 2 . 6.
Svrček Ernest: Výs3žky — výstava kolážovej tvorby k životnému jubileu autora
26. 6 .-1 3 . 7.
Osvald Záhradník -  panelová výstava k 80. narodeninám autora

-61 - Výročná správa za rok 2012



17. 7 .-2 4 . 8.
Chorvátske majáky -  výstava plagátov v spolupráci s Veľvyslanectvom Chorvátskej republiky v SR
28. 8 .-1 4 . 9.
Lýdia Dejlová: Krása paličkovanej čipky -  výstava tradičnej paličkovanej čipky banskobystrickej umelkyne
1 8 .9 .-1 2 . 10.
Jozef Murgaš -  Komunikácia včera a dnes -  panelová výstava o živote a tvorbe vynálezcu z Tajova 
16. 1 0 .-9 . 11.
Fodor Ivan: Namaste, Nepál -  výstava cestopisných fotografií
13. 11 .-30 . 11.
Miroslav Vojtek: Maurícius -  ostrov korenia a pirátov -  výstava cestopisných fotografií
4. 1 2 .-8 . 1.
Amazing USA -  výstava fotografií národných parkov USA Filipa Kuliševa v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR

1. poschodie
20. 12.2011 - 9 .  1.2012
Vianočný a novoročný plagát zo zbierok LHM -  výstava historických plagátov
7. 2 . - 2 .  3.
Rajna Vlaskovská -  výstava fotografií v spolupráci s Bulharským kultúrnym centrom v Bratislave
6. 3 .-2 3 . 3.
Dedina roka -  panelová výstava, Slovenská agentúra životného prostredia
2 7 .3 .-2 0 . 4.
Čas východu -  čas západu -  výstava plagátov o súčasnej nemeckej literatúre v spolupráci s Goethe inštitútom v Bratislave 
10. 4 .-1 1 . 4.
Fotovýstava Občianskeho združenia Dlaň z Lučenca -  výstava klubovej tvorby
24. 4 .-1 8 . 5.
Kultúrne dedičstvo a kroje Chorvátska -  výstava národopisných plagátov v spolupráci 
s Veľvyslanectvom Chorvátskej republiky v SR
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2 1 .5 .-1 5 .6 .
Pavol Tonkovič -  panelová výstava k životnému jubileu 
19. 6 .-1 3 . 7.
Partnerská knižnica v Opole -  panelová výstava o histórii a činnosti partnerskej knižnice
3. 7 .-3 .  10.
Učebnice v minulosti a dnes -  výstava zo zbierok LHM -  vitríny na 1. poschodí
17. 7 .-1 7 . 8.
Ľudo Ondrejov (1901 -  1962) -  110 rokov od narodenia -  panelová výstava o živote a diele umelca 
2 1 .8 -1 4 . 9.
Jana Pogorielová Dušová -  panelová výstava o živote a diele umelkyne
18. 9 .-5 .  10.
Zem je len jedna -  výstava žiackych súťažných prác Hvezdárne na Vartovke 
9. 1 0 .-2 . 11.
Roková scéna v Banskej Bystrici -  25 rokov autorskej tvorby -  výstava reálií a propagačných materiálov 
banskobystrickej hudobnej scény 
6. 11 .-30 . 11.
Metrománia -  obrázky z ruskej metropoly -  výstava M. Kondrova v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave
4. 1 2 .-4 . 1.2013
Ján Móry -  výstava o živote a tvorbe skladateľa

Iné priestory
2 6 .3 .-3 0 . 4.
Bumcarara ok(n)om cára -  výstava fotografií Moniky Necpalovej z ciest po Rusku -  on-line katalógy
1 .3 .-3 0 . 4.
Výstava kníh s podpismi významných osobností z fondu knižnice a LHM -  vitríny na prízemí
1 .3 .-3 0 . 4.
Kufor plný rozprávok -  výstava nemeckých rozprávkových kníh a bábok z LHM -  priestory on line katalógu 
2 4 .4 .-3 1 .5 .
Ján Levoslav Bella (1843 -  1936) -  75 rokov od úmrtia -  priestory LHM
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2. 5 .-2 9 . 6.
Klára Jarunková (28. 4. -  11. 7. 2005) -  výstava kníh spisovateľky -  vitríny pri UŠ
5. 6 .-20 . 7.
Galéria talentov -  2. ročník výtvarnej súťaže žiakov ZS -  priestor LHM 
27. 8 .-3 0 . 9.
Finalisti Anasoft litera 2012 -  knihy z fondu knižnice -  vitríny na prízemí
27. 8 .-2 5 . 10.
Historický vývoj ústavy SR -  knihy z fondu knižnice -  vitríny na prízemí
4. 9 .-2 6 . 10.
Igor Chromek -  Hvezdár z medeného mesta -  výstava reálií zo života spisovateľa -  vitríny pri UŠ
25. 10 .-30 . 11.2012
Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB -  knihy z fondu knižnice- vitríny na prízemí 
30. 1 0 .-3 . 12.
Tibor Andrašovan -  životopisná výstava -  vitríny pri UŠ
7. 12. 2012 -5 . 1.2013
Vianočné tradície -  knihy z fondu knižnice -  vitríny na prízemí
10. 12. 2012- 18. 1.2013
Lýdia Dejlová: Vianočné paličkované ozdoby -  vitríny pri UŠ

Putovné výstavy
1 1 .4 .-3 0 . 4.
Najkrajší kalendár Slovenska -  výstava z celoslovenskej súťaže (Okresná knižnica Bardejov, Gemerská knižnica Rožňava)
2 8 .6 .-2 0 . 7.
Pavol Fabík: S dlátom a fujarou, drevorezba (Veľké Karlovice, ČR)
18. 9 . - 5 .  10.
Zem je len jedna -  výstava žiackych súťažných prác Hvezdárne na Vartovke (Prezidentský palác, Bratislava)
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Prezentačná činnosť

Cyklus OSOBNOSTI -  XIII. ročník

27. 2. 2012 Súrodenci Jurovskí LHM

28.3.2012 Juraj Sarvaš LHM
23.4. 2012 Základná umelecká škola Jána Cikkera 

v Banskej Bystrici -  70 rokov činnosti
LHM

4. 6. 2012 Jana Borguľová -  literárna historička a 
muzejníčka

LHM

5. 11.2012 profi RNDr. Jozef Masariky DrSc. -  
významný slovenský jadrový fyzik -  súčasťc 
bola prednáška na tému: Čo nového u našiel 
vesmírnych susedov?

Oddelenie bibliografie

10. 12. 2012 Ladislav Burlas -  hudobný skladateľ 
a pedagóg -  85. výročie narodenia

Oddelenie bibliografie

Cyklus LITERÁRNE A HUDOBNÉ VE(ľERY -  II. ročník

12. 1.2012 Komorné posedenie so spisovateľom 
Františkom Piljarom -  prezentácia a krst 
knihy Fraktúra duše

LHM

20. 9. 2012 Anna Kútiková -  Viera Dubačová LHM

16. 10. 2011 Peter Papšo: „ Voľne si lietam “ LHM
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Vedecké konferencie, odborné semináre, kurzy a školenia

24. 4. 2012 Fungovanie knižníc v zmenených 
ekonomických podmienkach a špecifické 
požiadavky používateľov v období 
hospodárskej krízy (odborný seminár pre 
pracovníkov knižníc)

Oddelenie bibliografie

12 .-22 . 6. 2012 Kurz počítačovej gramotnosti (nielen) pre 
seniorov -  III. ročník (kurz prebiehal 
v dvoch skupinách -  pre začiatočníkov 
a pre pokročilých, absolvovalo ho 37 
seniorov)

Oddelenie bibliografie

19 .-20 . 9. 2012 Patrimonium, kultúra, pohostinnosť -  
Benediktínske kláštory ako miesta 
stretnutia (vedecká konferencia 
s medzinárodnou účasťou)

Oddelenie bibliografie

6 . - 8 .  11.2012 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry. 
Tlače 16. storočia -  výskum, spracovanie, 
digitalizácia (vedecká konferencia 
s medzinárodnou účasťou)

Oddelenie bibliografie

Prezentácie vydavateľstiev a edičných titulov

27.3.2012 Prezentácia vydavateľstva Who is Who, 
Verlag für Person en en zyklopädien

Oddelenie knižničných fondov

27.3.2012 Musica Slovaca (prezentácia 
vydavateľstva Hudobného fondu 
zameraného na súčasnú vážnu slovenskú 
hudbu a jazz. Hosť: Mgr. Helena 
Maťašová, muzikologická a redaktorka)

Hudobné átrium

27 .-2 8 .3 .2 0 1 2 Predajná výstava vydavateľských titulov 
Hudobného fondu (s možnosťou prehratia 
si hudobnín na klavíri a vypočutia CD)

Hudobné átrium
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Hudobný fond Bratislava (prezentácia 
hudobného vydavateľstva spojená 
s predajnou výstavou titulov z oblasti 
jazzu a súčasnej vážnej hudby. Hosť: 
RNDr. Matúš Jakabčic, riaditeľ H F.)

Hudobné átrium

4. 6. 2012 Prezentácia vydavateľstva Portál Oddelenie knižničných fondov

6. 11.2012 Prezentácia knihy prof. Pavla Martuliaka 
Dvadsaťročná univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici a prezentácia katalógu 
Tlače 16. storočia v banskobystrických 
knižniciach

Oddelenie bibliografie

28. 11.2012 Prezentácia vydavateľstva Hladohlas 
a beseda so spisovateľom P. H. 
Baričákom

Oddelenie knižničných fondov

6. 12. 2012 Prezentácia vydavateľstva Lingea Oddelenie knižničných fondov

Audiovizuálne výstavy
2 .-3 1 . 1.2012 John Lennon & The Beatles -  výstava 

k výročiu britskej hudobnej legendy.
Hudobné átrium

1 .-29 . 2. 2012 Svet opery -  svetová operná scéna 
zvukom, obrazom i písmom. Práca s 
tematickým notovým materiálom.

Hudobné átrium

1 .3 .-1 4 . 4. 2012 Rockové návraty -  prehliadka svetovej 
rockovej scény prostredníctvom 
tematických hudobných publikácií, 
zvukových nahrávok a hudobných 
dokumentov.

Hudobné átrium

2 3 .4 .-3 1 .5 .2 0 1 2 Legendy jazzu -  pohľad na osobnosti 
jazzu zvukom, obrazom i písmom.
V rámci podujatia sa uskutočnila 
prieskumná anketa a súťaž o knižný titul.

Hudobné átrium 
InfoUSA

- 6 7 - Výročná správa za rok 2012



1 .6 .-1 4 . 9. 2012 Britská rocková scéna -  pohľad na 
osobnosti rocku zvukom, obrazom 
i písmom. V rámci podujatia sa 
uskutočnila prieskumná anketa a súťaž 
o knižný titul.

Hudobné átrium 
Britské centrum

20. 9 .-2 0 . 12. 2012 Zaostrené na muzikál -  prezentácia 
slávnych svetových muzikálov od obdobia 
40-tych rokov 20. storočia po súčasnosť 
prostredníctvom tematických publikácií, 
zvukových nahrávok, notových materiálov 
s možnosťou prehratia na klavíri.
Súčasťou podujatia boli -  prieskumná 
anketa, súťaž o DVD titul a premietanie 
amerických muzikálov v originálnom 
znení.

Hudobné átrium 
InfoUSA

Projekcie pre verejnosť

4. 10. 2012 American in Paris Hudobné átrium
18. 10. 2012 Hair Hudobné átrium
8. 11.2012 Rent Hudobné átrium
15. 11. 2012 West Side Story Hudobné átrium
22. 11. 2012 Divotvorný hrniec Hudobné átrium
29. 11.2012 Mamma Mia! Hudobné átrium
6. 12. 2012 Fidlikant na streche Hudobné átrium
13.12.2012 West Side Story Hudobné átrium
20. 12. 2012 Jesus Christ Superstar Hudobné átrium
Projekcie pre školy

27. 9. 2012 Singin' in the Rain (hudobno-dramatický 
odbor Konzervatória J. L. Bellu v Banskej 
Bystrici).

Hudobné átrium
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22. 10. 2012 West Side Stoiy (Stredná odborná škola 
v Banskej Bystrici).

Hudobné átrium

26. 10. 2012 My Fair Lady (Evanjelické gymnázium 
v Banskej Bystrici)

Hudobné átrium

29. 10. 2012 My Fair Lady (Evanjelické gymnázium 
v Banskej Bystrici)

Hudobné átrium

17. 12. 2012 Čarodejník z krajiny OZ (Hudobno- 
tanečný odbor ZUŠ Jána Cikkera 
v Banskej Bystrici)

Hudobné átrium

19. 12. 2012 Čarodejník z krajiny OZ (Hudobno- 
tanečný odbor ZUŠ Jána Cikkera 
v Banskej Bystrici)

Hudobné átrium

Interaktívne hodiny

4. 4. 2012 Hudobný portrét Michaela Jacksona (pre 
študentov 9. ročníka Základnej školy 
z Banskej Štiavnice — premietanie 
dokumentu, počúvanie zvukových 
nahrávok a práca s tematickou 
hudobnou literatúrou.

Hudobné átrium 
InfoUSA

19. 6. 2012 Hudobný portrét Johita Lennona & The 
Beatles ( pre študentov a pedagógov 
Evanjelického gymnázia v Banskej 
Bystrici -  premietanie dokumentu, 
počúvanie skladieb Beatles, preklady 
textov piesní a práca s hudob
nou literatúrou. Hudobní hostia (spev, 
gitara).

Hudobné átrium
Britské centrum

7. 11.2012 Zaostrené na muzikál West Side S to ry
(pre Združenú strednú školu vo Zvolene -  
hudobno-slovný prierez slávnym 
americkým muzikálom)

Hudobné átrium
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Prednášky s besedou

15.3.2012 Čosi fan tutte (Prednášajúca: 
dramaturgická ŠO Mgr. art. Lenka 
Horinková. Beseda s audiovizuálnymi 
ukážkami k premiére opery W. A. Mozarta 
v Štátnej opere v Banskej Bystrici.

Hudobné átrium

26. 4. 2012 Carmen (Prednášajúca: dramaturgická SO 
Mgr. art. Lenka Horinková. Hosť: Dana 
Dinková, režisérka a choreografka. Beseda 
s audioviz. ukážkami k priprav, premiére 
tanečnej drámy G. Bizeta Carmen.

Hudobné átrium

24. 5. 2012 Pelleas et Mellisanda (Beseda pri 
príležitosti 150. výročia narodenia 
skladateľa Clauda Debussyho. Operou 
sprevádzala a besedu viedla dramaturgická 
ŠO Mgr. art. Lenka Horinková. Hosť: 
Marián Vach, šéfdirigent ŠO.)

Hudobné átrium

21.6. 2012 Fedora (Beseda s audiovizuálnymi 
ukážkami k premiére opery Umberta 
Giordana. Operou sprevádzala a besedu 
viedla dramaturgická Mgr. art. Lenka 
Horinková. Hosť: režisér Michael Tarant.)

Hudobné átrium

Koncerty

4. 4. 2012 Vokálny recitál (Z diel svetových 
skladateľov. Prezentačný koncert 
študentov Fakulty múzických umení 
v Banskej Bystrici).

Hudobné átrium

16.5.2012 Matúš Jakabčic (gitara) & Róbert Ragan 
(kontrabas) & Peter Solárik (bicie)
Koncert jazzového tria.

Hudobné átrium
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15.6. 2012 Séria koncertov v rámci celoslovenského 
projektu NOC HUDBY:

- Dominika Doniga — vokálny 
recitál z diel renesančných
a barokových skladateľov.

- Koncert konzervatoristov -  
prehliadka rôznorodých hudobných 
zoskupení Konzervatória Jána 
Levoslava Bellu v Banskej 
Bystrici.

- Martin Uherek Quartet 
Koncert jazzového kvarteta.

Hudobné átrium

18. 12.2012 Hudobná mozaika (predvianočný 
komorný koncert z diel svetových 
skladateľov. Z. Zázrivá (spev), M. 
Nemcová (klavír), I. Mušuková (husle).

Hudobné átrium

Aktivity pre znevýhodnené skupiny občanov v spolupráci s OZ SANARE

7. 11.2012 Edith Piaf (projekcia filmového 
životopisného príbehu slávnej šansónovej 
speváčky.

Hudobné átrium

15. 11.2012 Spievanie v daždi (zaostrené na slávny 
americký muzikál z obdobia 50-tych rokov 
v hlavnej úlohe s Fredom Astairom ).

Hudobné átrium

Podujatia v rámci Týždňa slovenských knižníc a Literárnej Banskej Bystrice -  XVI ročník festivalu (26. -  30. 3. 2012)

26.3.2012 Tlačová beseda k TSK a slávnostné 
otvorenie Hudobného átria. Hudobní 
hostia: Ragan & Ragan jr. (kontrabas & 
kontrabas)

Hudobné átrium

20.3.2012 Poetický večer s Larisou Sugay Centrum slovanských štúdií

-71  - Výročná správa za rok 2012



26.3.2012 Anton Hykisch -  stretnutie s autorom LHM v spolupráci so Spolkom 
slovenských spisovateľov

26.3.2012 Kreatívna práca so žiakmi ZS -  
Rozprávky

Nemecká študovňa

26.3.2012 Word search competition -  súťaž 
študentov Ev. gymnázia

Britské centrum

26.3.2012 Potulky Čínou Window of Shanghai
26.3.2012 Bumcarára ok(n)om cára -  Monika 

Necpalová, výstava kníh a fotografií, 
litvernisáž

Centrum slovanských štúdií

26.3.2012 Národný štipendijný program InfoUSA
2 6 .-3 0 .3 .2 0 1 2 Týždeň otvorených dverí Hudobné átrium
2 6 .-3 0 .3 .2 0 1 2 Výstava kníh z fondu -  Od čínskeho 

jazyka ku kulinárskym špecialitám
Window of Shanghai

2 6 .-3 0 .3 .2 0 1 2 Týždeň otvorených dverí-  exkurzie 
(Katolícke gymnázium B. B., ZŠ Zvolen, 
Gymnázium Krupina)

Nemecká študovňa

26 .-3 0 .3 .2 0 1 2 Knižné dary významných osobností-  
výstava kníh z fondu ŠVK s podpismi 
autorov

Odbor fondov

27.3.2012 Štádium v USA InfoUSA
27. 3. 2012 Cas Východu -  čas Západu -  otvorenie 

výstavy
Nemecká študovňa

27. 3. 2012 Preklady nem. lit. do slovenského jazyka 
-  prednáška Dr. Zemaníkovej

Nemecká študovňa

27. 3. 2012 Who do you thinkyou are ? -  kreativna 
hodina, študenti AU UMB

Britské centrum

27. 3. 2012 100. rokov narodenia Františka 
Svantnera -  prednáška

LHM

27. 3. 2012 Prezentácia vydavateľstva Who is Wlio, 
Verlag fiir Personenenzyklopädien

Odbor fondov
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27.3.2012 MUSICA SLOVACA Bratislava -
predstavenie bratislavského vydavateľstva 
Hudobný fond,, zameraného na súčasnú 
vážnu slovenskú hudbu a jazz. 
Prezentovala Mgr. Helena Maťašová.

Hudobné átrium

2 7 .-2 8 .3 .2 0 1 2 Predajná výstava vydavateľstva 
Hudobného fondu

Hudobné átrium

28.3.2012 Premietanie filmu About a boy -  žiaci ZS 
Podlavice

Britské centrum

28.3.2012 Business English -  študenti EF UM B Britské centrum
28.3.2012 Bedrich Sofr -  matematik a divadelník -

prezentácia knihy
LHM

28.3.2012 Burza literárnych talentov -  autorský 
prednes poézie a prózy

LHM

28.3.2012 Friihes Deutsch 2. -  nemčina hrou; 
Exkurzia

Nemecká študovňa

28.3.2012 Štúdium v USA InfoUSA
29.3.2012 Easter in tlie U.S. (Veľká noc v USA) InfoUSA
29.3.2012 Premietanie filmu Bridget J o ne s ’s Diary

+ prezentácia esejí na ternu Dickens -  
študenti Evanjelického gymnázia

Britské centrum

29.3.2012 Elektronické zdroje a cudzojazyčné 
databázy pre verejný a súkromný sektor -
workshop

Oddelenie bibliografie

30.3.2012 Premietanie filmu Double Double-Cross 
so sprievodným slovom lektora Johna 
Skeltona -  študenti Evanjelického 
gymnázia

Britské centrum

Divadlo D44
V roku 2012 sa v spoločnom umeleckom priestore ŠVK a Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 
uskutočnilo 39 divadelných predstavení, ktoré boli odohrané študentmi pod vedením pedagógov FDU AU v Banskej Bystrici.
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3 .1 .4 . Edičná a vydavateľská  činnosť

V roku 2012 bolo vydaných 7 edičných titulov, jeden katalóg k výstave, dve bibliofílie, kalendár na rok 2013 a štyrikrát vyšlo 
periodikum Knižničné noviny :
Monografie, zborníky, knižné katalógy:

- Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické 
požiadavky používateľov v období hospodárskej krízy = Libraries in the 
changed economic conditions and specific users' requirements during the 
economic crisis / zost. Blanka Snopková, Mária Bobová, Barbora Skubachová ; 
autori Pamela M. Dragovich, Daniela Džuganová, Mária Kadnárová, Monika 
Lopušanová, Marta Skalková, Blanka Snopková, Comelia Stabrodt, Silvia 
Stasselová, Eva Svobodová, Anna Ťureková, Martin Vojnar ; preklady Zuzana 
Kopčanová, Šimona Megová ; jazyk. red. Zdenko Kasáč ; obálka a graf. úprava 
Dušan Jarina ; zodp. red. Oľga Lauková. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká 
knižnica, 2012 (Banská Bystrica : DALI). -  117 s. : fotogr., grafy, obr., tab. -  
Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. slov. a angl. -  ISBN 978-80-89388-43-1 
16. storočie v zrkadle knižnej kultúry = 16th century in the reflection of 
literary culture / zost. Blanka Snopková, Mária Bobová ; ved. red. Eva 
Frimmová ; red. rada Klára Komorová, Eva Augustínová, Imrich Nagy, Blanka 
Snopková, Mária Bobová ; rec. Július Alberty, Pavol Martuliak ; autori Mária 
Bobová, Marián Bovan, Marcela Domenová, Lívia Fábryová, Farkas Gábor 
Farkas, Eva Frimmmová, Andrea Goótšová, Dana Chalupeková, Renata 
Jedláková, Jaroslava Kašparová, Miroslawa Kočwin, Mária Kohútová, Klára 
Komorová, Miloš Kovačka, Eva Märza, Iacob Märza, Vlasta Okoličányová, Zita Perleczká, Helena Saktorová, Michaela 
Sibylová, Barbora Skubachová, Andrej Szeghy, Edina Zvara ; preklady Angelika Dončová, Barbara Giedrojc, Šimona 
Megová, Dana Chalupeková, Zuzana Kopčanová, Anita Račáková ; obálka a graf. úprava Peter Valach ; zodp. red. Oľga 
Lauková. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012. -  265 s. : fotogr., obr., sch. -  Bibliogr. odkazy res nem -  ISBN 
978-80-89388-48-6

y m m m vm  pommwu***
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Tlače 16. storočia v banskobystrických knižniciach = Opera impressa saeculi XVI, quae 
in bibliothecis Neosolii asservantur / Mária Bobová ; lektorovala Klára Komorová ; 
zodpovedný redaktor Oľga Lauková ; na bibliografii spolupracovala Barbora Skubachová ; 
obálka a grafická úprava Peter Valach. -  1. vyd. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 
2012 (Liptovský Mikuláš : REPROservis Kováč). -  286, [2] s. : obr. -  (Generálny katalóg 
tlačí 16. storočia zachovaných na území 
Slovenska V.A zväzok = Catalogus generalis 
operum impressorum saeculi XVI, quae in 
Slovacia asservantur Tomus V.A). -  Bibliogr. 
odkazy. Zoznam skratiek. Zoznam použitých 
bibliografií a katalógov. Reg. mien ostatných 
pôvodcov. Reg. mien z prefácií, dedikácií 
a príležitostných básní. Topograficko- 
typografický reg. Reg. tlačiarov a 
nakladateľov. Posesorský reg. Chronologický 
reg. Jazykový reg. Repozitný reg. -  ISBN 
978-80-89388-44-8.

- Bedŕich Šofr : matematik a divadelník / zost. Michal Kŕížek, Zlata Troligová.
-  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica-Literáme a hudobné múzeum,
2012. -  112 s. -  ISBN 978-80-89388-39-4.

- Už viem... : zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici / zost.
Jana Borguľová. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica-Literáme a hudobné múzeum, 2012. -  64 s. -  ISBN 978-80- 
89388-47-9.

- Drobné čriepky z bohatého života Jozefa Gregora Tajovského / zost. Jozef Šebo ; výkonná red. Soňa Šváčová, zodp. red. 
Oľga Lauková ; lektorka Marianna Bárdiová ; grafická úprava Peter Valach. -  4. upravené vydanie. -  Banská Bystrica : Štátna 
vedecká knižica-Literáme a hudobné múzeum, 2012. -  16 s. -  ISBN 978-80-89388-45-5.

f e w w »  »Je A *

16. STOROČIE
V ZRKADLE KNIŽNEJ 
KULTÚRY
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Kmeťovce 700 : 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci / zost. Milan Štefanča a kol. ; graf. úprava Dušan Jarina ; zodp. 
red. Oľga Lauková. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica ; Kmeťovce : Obecné zastupiteľstvo, 2012 (Banská Bystrica : 
DALI-BB). -  27s. : fotogr. -  ISBN 978-80-89388-42-4.

KMEŤOVCE

700. výročie prvej písomnej zmienky o obcí 

2012

Periodikum: Knižničné noviny :

Katalógy k výstave:
- Juraj Sapara -  medaila, grafika. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 

2012. -  Katalóg k výstave Juraj Sapara -  medaila, grafika. -  ISBN 978-80-89388-46- 
2

Bibliofílie:
- Osobnosti : Jozef Masarik / zostavili Mária Gallová, Blanka Snopková ; obálka 

a grafická úprava Dušan Jarina ; fotografie a tlačové podklady Jozef Masarik. -  Malé 
bibliofílie 1/2012. -  Náklad 100 kusov.

- Osobnosti : Ladislav Burlas / zostavili Dana Chalupeková, Zuzana Ondrejková, 
Blanka Snopková ; obálka a grafická úprava Dušan Jarina ; fotografie a tlačové 
podklady Ladislav Burlas. -  Malé bibliofílie 2/2012.

Stolový kalendár:
Vpísané do kníh / zost. Dušan Jarina, Jana Vranová ; foto Dušan Jarina ; zodp. red.
01 ga Lauková. — Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012 (Banská Bystrica : 
DALI-BB). -  Náklad 300 ks.

občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. -  Č. 1 -  4/2012
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3.1.5. Zahran ičná spolupráca a m edzinárodné vzťahy

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v roku 2012 vykonávala aktivity na základe uzatvorených vykonávacích dohôd 
o spolupráci so zahraničnými partnermi -  knižnicami, s ktorými sa prehlbovali odborné kontakty, zabezpečovala sa účasť odborníkov 
na konferenciách a seminároch a taktiež výmena publikácií s cieľom priebežného doplňovania knižničného fondu cudzojazyčnými 
dokumentmi. V rámci rozšírenia medzinárodnej spolupráce pokračovala spolupráca so zahraničnými organizáciami a inštitúciami 
pôsobiacimi na Slovensku, s ktorými boli organizované spoločné kultúrne podujatia.

Partnerské knižnice v zahraničí

Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové, Česká republika
16 .-1 8 .4 . 2012

-  účasť 1 pracovníka zo ŠVK v Banskej Bystrici na odbornom seminári „České databáze (nejen v knihovnách)“, ktorý 
organizovala ŠVK v Hradci Králové a Združenie knižníc Českej republiky

2 3 .-2 5 .4 . 2012
-  účasť a vystúpenie s príspevkom riaditeľky ŠVK v Hradci Králové na 12. ročníku odborného seminára s medzinárodnou 

účasťou Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období 
hospodárskej krízy

2 1 .-2 5 .5 . 2012
-  týždenná odborná stáž 2 pracovníkov zo ŠVK v Hradci Králové v ŠVK v Banskej Bystrici

18 .-22. 6. 2012
-  týždenná odborná stáž 2 pracovníkov z ŠVK v Banskej Bystrici v ŠVK v Hradci Králové 

1 .-5 . 10. 2012
-  aktívna účasť 4 člennej delegácie pracovníkov v Hradci Králové v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti 

na podujatí Od koreňov a tradícií k literárnym a kultúrnym vzťahom východných Čiech a stredného Slovenska, akcia bola 
organizovaná pod záštitou ministerky kultúry ČR. Na podujatí odzneli príspevky a prezentácie: Praktické aspekty počiatočnej 
etapy fungovania Hudobného átria -  vznik -  východiská -  perspektívy (Mgr. I. Guzmická), Litera 2 - prezentácia
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banskobystrického literárneho klubu s ukážkami tvorby (PaedDr. D. Jarina), Návrh marketingovej komunikačnej stratégii 
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (Mgr. V. Uhríková), Literárna Banská Bystrica v demokratizačných premenád 
60. rokov vtedajšieho Československa (PhDr. J. Lomenčík, PhD.)

celoročne
-  v rámci Vykonávacej dohody o spolupráci na rok 2012 sa realizovala výmena periodík Český časopis historický a Knižm 

revue a výmena vlastných edičných titulov oboch knižníc

Vojvodská verejná knižnica I. Smolki v Opole, Poľská republika
19. 6 .-1 3 . 7. 2012

-  výstava plagátov Partnerská knižnica v Opole
5 .- 9 .  11.2012

-  výmenná stáž 3 člennej poľskej delegácie v ŠVK
6 .- 7 .  11.2012

-  aktívna účasť 2 poľských odborných pracovníkov na seminári 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry 
celoročne

-  realizovala sa výmena periodík Historická revue a Polityka a výmena vlastných publikácií knižnice a múzea

Centrálna univerzálna vedecká knižnica N. A. Nekrasova v Moskve, Ruská federácia
-  doručenie na výmenu 50 kusov ruských publikácií (knihy, CD, DVD) z oblasti humanitných vied
-  pôvodne dohodnutá stáž 2 pracovníkov z CUVK N. A. Nekrasova v Moskve v ŠVK v Banskej Bystrici sa pre problémy ruskij 

strany nezrealizovala.

Šanghajská knižnica, Čínska ľudová republika
17 .-1 9 . 7. 2012

-  aktívna účasť 2 pracovníkov ŠVK na 6. ročníku medzinárodnej konferencii S1LF 2012 v Šanghajskej knižnici s príspevkom m 
tému: Proces výskumu a vzdelávania v knižničnom systéme Slovenskej republiky na prípadovej štúdii Štátnej vedeckej knižnici 
v Banskej Bystrici

-  zaslanie na výmenu do Šanghajskej knižnice 26 kníh a časopisu Slovensko
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Noví partneri

V rámci rozšírenia medzinárodnej spolupráce 
boli nadviazané kontakty s novými partnermi:

Kanawha County Public Library, Charleston, 
Západná Virgínia, Spojené štáty americké

-  nadviazanie kontaktov s novou partnerskou 
knižnicou

-  doručenie dokumentov o Kanawha County 
Public Library

Štátne múzeum dejín divadelnej a hudobnej kultúry, Minsk, 
Bieloruská republika

-  nadviazanie kontaktov s cieľom spolupráce pri výstavách
-  príprava rámcovej a vykonávacej dohody o spolupráci 

7 .-1 1 . 11.2012
-  návšteva bieloruskej delegácie a výmena publikácií 

9. 11.2012
-  realizácia spoločného projektu -  vernisáž výstavy Oskar 

Mariks -  klasik bieloruskej scénografie 
Obr. č. 3: návšteva Zinaidy Kučer, riaditeľky Múzea divadelnej
a hudobnej kultúry v Minsku a riaditeľky Literárneho múzea Janka Kupalu v Minsku Jeleny Leškovič (Bielorusko)
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Štátne literárne múzeum Janka Kupalu, Bieloruská republika
-  nadviazanie kontaktov s cieľom spolupráce pri výstavách
-  príprava rámcovej a vykonávacej dohody o spolupráci

7 .-1 1 . 11.2012
-  návšteva bieloruskej delegácie

9. 11.2012
-  realizácia spoločného projektu -  vernisáž výstavy Oskar Mariks -  klasik bieloruskej scénografie

Národná vedecká knižnica Ukrajiny V. Štefanyka, Ľvov, Ukrajina
-  nadviazanie spolupráce s podporou Generálneho konzulátu Ukrajiny v Prešove
-  príprava rámcovej a vykonávacej dohody o spolupráci

Spolupráca so zahraničnými zastupiteľstvami, zahraničnými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku 

a v zahraničí

Veľvyslanectvom USA na Slovensku
-  pri zabezpečovaní činnosti InfoUSA, podujatí a doplňovaní fondu InfoUSA
-  pri realizácii Memoranda o porozumení

Veľvyslanectvom Ukrajiny na Slovensku
-  pri zabezpečovaní výstavy plagátov Tisíc rokov Chrámu sv. Sofie v Kyjeve
-  pri zabezpečovaní výstavy ukrajinského výtvarníka Olega Denysenka Antiquitas Nova
-  pri budovaní fondu Centra slovanských štúdií

Veľvyslanectvom Chorvátskej republiky
-  pri príprave a realizácii výstavy Chorvátske kroje
-  pri zabezpečení výstavy plagátov Chorvátske majáky
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Veľvyslanectvom Kanady
-  pri organizácii a realizácii besedy na tému Multikulturalizmus v Kanade s kanadskou chargé d'affaires v Slovenskej republike 

pani Kathy Bunka

Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave
-  pri zabezpečení výstavy fotografií súčasnej ruskej metropoly Metrománia

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

British Council v Bratislave
-  pri príprave nového Memoranda o porozumení

Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave
-  pri realizácii výstavy bulharskej fotografky Rajny Vlaskovskej
-  pri vzájomnom informovaní o kultúrnych podujatiach

Poľským inštitútom v Bratislave
-  pri informovanosti o kultúrnych podujatiach
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Prehľad zahraničných návštev a významných podujatí so zahraničnou účasťou

19. 1.2012
-  návšteva radcu pre otázky kultúry 

a národnostných menšín Veľvyslanectva 
Ukrajiny na Slovensku Vitalija Ušatého pri 
príležitosti vernisáže výstavy ukrajinského 
výtvarníka Olega Denysenka: ANTIQUITAS 
NOVA

9. 2. 2012
-  návšteva tlačového atašé Veľvyslanectva USA na 

Slovensku Matthewa C. Millera
29. 2. 2012

-  návšteva chargé d affaires Veľvyslanectva 
Kanady na Slovensku Kathy Bunka

16. 4. 2012
-  návšteva americkej knižnično-informačnej 

pracovníčky Pamely M. Dragovich spojená 
s realizáciou workshopu Angličtina pre knihovníkov Obr. č. 4: Návšteva chargé d affaires Veľvyslanectva Kanady na

Slovensku Kathy Bunka
24. 4. 2012

-  návšteva riaditeľky Študijnej a vedeckej knižnice v Hradci Králové Mgr. Evy Svobodovej pri príležitosti prednesenia 
príspevku na XII. ročníku odborného seminára pre pracovníkov knižníc Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických 
podmienkach

3.4. 2012
-  návšteva Lynn Hill, americkej skalolezkyne v spolupráci s Veľvyslanectvom USA
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21.9. 2012
-  návšteva Dmytro Konyševa, radcu Veľvyslanectva Ukrajiny pre politické otázky pri príležitosti odovzdania knižného daru pre 

Centrum slovanských štúdií
7 .-1 1 . 11.2012

-  návšteva Zinaidy Kučer, riaditeľky Múzea divadelnej a hudobnej kultúry v Minsku, Bielorusko a riaditeľky Literárneho múzea 
Janka Kupalu v Minsku Jeleny Leškovič, Bielorusko

9. 11.2012
-  návšteva konzulky Veľvyslanectva Bieloruskej republiky Alexandry Griďuško pri príležitosti vernisáže výstavy Oskar Mariks -  

zakladateľ bieloruskej scénografie
9. 11.2012

-  návšteva 1. tajomníčky veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Tatiany Marejevy
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3 .1 .6 . Vedeckovýskum 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 2012 zameraná na plnenie úloh v zmysle spracovaného plánu 
vedeckovýskumnej činnosti na roky 2009 -  2013. Oddelenie sa podieľalo na riešení nasledovných úloh:

a) Bibliografický systém protifašistického hnutia a Slovenského národného povstania
V rámci celoslovenskej úlohy pokračovalo budovanie bibliograficko-informačnej databázy: Slovenská republika 1939 -  1945, 
so zameraním na protifašistický odboj, Slovenské národné povstanie (SNP) a holokaust.
Výstupy: Do databázy bolo uložených 22 záznamov.
Riešiteľka: PhDr. B. Snopková

b) Dejiny knižnej kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie mesta.
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 bola ukončená spracovaním edičného titulu, ktorý vyšiel tlačou ako súčasť Generálneho 
katalógu tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska V.A zväzok = Catalogus generalis operum impressorum saeculi XVI, 
quae in Slovacia asservantur Tomus V.A 
Výstupy:

- Edičný titul: Tlače 16. storočia v banskobystrických knižniciach = Opera impressa saeculi XVI, quae in bibliothecis 
Neosolii asservantur / Mária Bobová ; lektorovala Klára Komorová ; zodpovedný redaktor Oľga Lauková ; na bibliografii 
spolupracovala Barbora Skubachová ; obálka a grafická úprava Peter Valach. -  1. vyd. -  Banská Bystrica ' Štátna vedecká 
knižnica, 2012 (Liptovský Mikuláš : REPROservis Kováč). -  286, [2] s. : obr. -  Bibliogr. odkazy. Zoznam skratiek. Zoznam 
použitých bibliografií a katalógov. Reg. mien ostatných pôvodcov. Reg. mien z prefácií, dedikácií a príležitostných básní.
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Topograficko-typografický reg. Reg. tlačiarov a nakladateľov. Posesorský reg. Chronologický reg. Jazykový reg. Repozitný 
reg. -  ISBN 978-80-89388-44-8.

- Vedecká konferencia: 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry
- Konferenčný zborník: 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry = 16th century in tlie reflection o f  literary culture / zost. 

Blanka Snopková, Mária Bobová ; ved. red. Eva Frimmová ; red. rada Klára Komorová, Eva Augustínová, Imrich Nagy, 
Blanka Snopková, Mária Bobová ; rec. Július Alberty, Pavol Martuliak ; autori Mária Bobová, Marián Bovan, Marcela 
Domenová, Lívia Fábryová, Farkas Gábor Farkas, Eva Frimmmová, Andrea Goótšová, Dana Chalupeková, Renata Jedláková, 
Jaroslava Kašparová, Miroslawa Kočwin, Mária Kohútová, Klára Komorová, Miloš Kovačka, Eva Märza, Iacob Märza, Vlasta 
Okoličányová, Zita Perleczká, Helena Saktorová, Michaela Sibylová, Barbora Skubachová, Andrej Szeghy, Edina Zvara ; 
preklady Angelika Dončová, Barbara Giedrojč, Šimona Megová, Dana Chalupeková, Zuzana Kopčanová, Anita Račáková ; 
obálka a graf. úprava Peter Valach ; zodp. red. Oľga Lauková. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012. -  265 s. : 
fotogr., obr., sch. -  Bibliogr. odkazy, res. nem. -  ISBN 978-80-89388-48-6

Čiastková úloha: Jozef Murgaš -  vedec, kňaz, umelec
V roku 2012 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.

c) Knižničná a informačná veda (sociálne súvislosti)
Čiastková úloha : Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období 
hospodárskej krízy
Výstupy:

- odborný seminár (24. 4. 2012) pre pracovníkov knižníc, na ktorom odznelo 9 odborných príspevkov, z toho 4 od 
zahraničných účastníkov z Čiech, Nemecka a USA. Spoluorganizátori: Spolok slovenských knihovníkov, Goethe-Institut, 
Slovenská národná knižnica v Martine, Slovenská asociácia knižníc, Veľvyslanectvo USA v SR.).

- zborník príspevkov: Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické požiadavky používateľov 
v období hospodárskej krízy = Libraries in the changed economic conditions and specific users' requirements during the 
economic crisis / zost. Blanka Snopková, Mária Bobová, Barbora Skubachová ; autori Pamela M. Dragovich, Daniela
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Džuganová, Mária Kadnárová, Monika Lopušanová, Marta Skalková, Blanka Snopková, Cornelia Stabrodt, Silvia Stasselová, 
Eva Svobodová, Anna Ťureková, Martin Vojnar ; preklady Zuzana Kopčanová, Šimona Megová ; jazyk. red. Zdenko Kasáč ; 
obálka a graf. úprava Dušan Jarina ; zodp. red. Oľga Lauková. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012 (Banská 
Bystrica : DALI). -  117 s. : fotogr., grafy, obr., tab. -  Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. slov. a angl. -  ISBN 978-80-89388-43-1 

Riešiteľka: PhDr. Blanka Snopková, PhD.

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnila prezentácia vedeckovýskumnej činnosti ŠVK a jej edičných titulov 
v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Publikačná činnosť zamestnancov

AED -  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
• Výskum tlačí 16. storočia zachovaných na území mesta Banská Bystrica = Research of the 16th century prints 

preserved in Banská Bystrica / Mária Bobová, Barbora Skubachová. -  Bibliogr. odkazy. Res. angl., nem. In 16. storočie 
v zrkadle knižnej kultúry : zborník príspevkov = 16th century in the reflection ofliterary culture / zost. Mária Bobová, Blanka 
Snopková. -  1. vyd. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012 (Tajov : TWOR). -  S. 250 -  257. -  ISBN 978-80- 
89388-48-6.

BDB -  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
• Jozef Murgaš [heslo] / Soňa Šváčová. -  Fotogr.

In: Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1. -  Banská Bystrica : Mesto Banská Bystrica, 2012. -  S 88 -  89 -  ISBN 978-80- 
971174-5-0.

• Andrej Stollmann [heslo] / Zlata Troligová.
In: Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1. -  Banská Bystrica : Mesto Banská Bystrica 2012 -  S 98 ISBN 978-80- 
971174-5-0.
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BDE - Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
• Profesor Beloslav Riečan získal v Karolíne čestný doktorát / Michal Kŕížek, Zlata Troligová.

In: Pokroky matematiky, fyziky a astronómie. Jednota českých matematiku a fyziku. -  Roč. 57, č. 2 (2012), s. 169 -  170.

BDF -  Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
• Cesta Amerikou ako cesta poznania. Postrehy, poznatky a informácie z cesty po USA / Zuzana Kopčanová.

In Knižnica. -  Roč. 13, č. 2 (2012), s. 27 -  29.
• Ekonomická kríza a knižnice / Blanka Snopková. — Príspevok o 12. ročníku odborného seminára „Fungovanie knižníc 

v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období hospodárskej krízy“:
In ľľlib. -  Roč. 16, č. 2 (2012), s. 4 5 -4 7 .

B E C - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
• : J^Banská Bystrica = The Process of Research and

Learning in the Library System of the Slovák Republic : A Case Study of the State Scientific Library in Banská 
Bystrica / Oľga Lauková, Ivana Bičanovská. -  Bibliogr. odkazy. In: l i1 —

Ä7\/S±;Sm®l5-=RtSÍ'fefžÍ'fe5CÄ • Ä 7 \/S ± /S l iP ^ f f l^ t t Í '6 S Í 'é  ŤPS -tfÄ  = Smart City and Library Service : The 
Proceedings of the Sixth Shanghai International Library Fórum : The 6 th Shanghai International Library Fórum 2012. 7.17 —
19. /± ;S 5 |^ í® .  -± ;S rfT  [Shanghai] : [Scientific and technological literatúre publishing house],
2012. -  S. 109 -  113. -  ISBN 978-7-5439-5470-0.

B ED -  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch a monografiách
• Dvadsaťročná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici / Pavol Martuliak ; spoluautori Vladimír Biloveský, Blanka 

Snopková ... [et al.] ; rec. Július Alberty, Jozef Benčo. Banská Bystrica : Trian, 2012.-241 s. -  ISBN 978-80-89371-13-6

BEE - Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch
• Zibrínovci -  česko-slovenský horolezecký pár / Blanka Snopková. In Kolokvium českých, moravských a slovenských 

bibliografii 2012 : sborník. Brno : Sdružení knihoven, 2012.
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BEF -  Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch
• Kríza asociálne aspekty v činnosti knižníc na Slovensku = Financial crisis and social aspects of library's working 

conditions in Slovakia / Blanka Snopková. -  Bibliogr. odkazy. Res. angl. In Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických 
podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období hospodárskej krízy : zborník príspevkov z 12. ročníka odborného 
seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal dňa 24. apríla 2012. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012. -  S. 
97 -  106. -  ISBN 978-80-89388-43-1.

• Kultúrno-spoločenské pomery v Banskej Bystrici na prelome 19. a 20. storočia / Zlata Troligová.
In: Zborník Stredné Slovensko 12. Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúmo-spoločenskom kontexte 1889, 1909, 2009 :
zborník Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. -  Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2012. -  S. 29 -  39. -  CD- 
ROM.

EDI -  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
• Premeny a kontinuita v zboroch pre občianske záležitosti / Miloš Šípka. -  Recenzia zborníka Metamorfózy života,

vydaného pri príležitosti 20. výročia založenia združenia ZPOZ Človek človeku.
In Národná osveta. -  Roč. 22, č. 3 -  4 (2012), s. 46 -  47.

• Teraz vieme, že je naša a Fujarový spevník : Dve knižky z Podpoľania / Miloš Šípka. -  Recenzia.
In: Národná osveta. -  Roč. XXII, č. 11 (2012), s. 51.

• Regionálny slovník o tradičných remeslách a remeselníkoch z Banskej Bystrice, Brezna a okolia / Miloš Šípka.
In: Národná osveta. -  Roč. XXII, č. 3-4 (2012), s. 46 -  47.

ED J  -  Pre h ľadové práce, odborné preklady
• Bedŕich Šofr -  matematik a divadelník / zostavili Michal Kŕížek, Zlata Troligová.

Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012. -  S. 78 -  93. -  ISBN 978-80-89388-39-4

FAI -  Redakčné a zostavovateľské práce

.  Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období
hospodárskej krízy : zborník príspevkov z 12. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal
dňa 24. apríla 2012 = Libraries in the changed economic conditions and specific users requirements during the
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economic crisis / zostavovateľky Blanka Snopková, Mária Bobová, Barbora Skubachová ; autori príspevkov Pamela M. 
Dragovich, Daniela Džuganová, Mária Kadnárová, Monika Lopušanová, Marta Skalková, Blanka Snopková, Cornelia 
Stabrodt, Silvia Stasselová, Eva Svobodová, Anna Ťureková, Martin Vojnar ; preklady Zuzana Kopčanová, Šimona Megová ; 
zodpovedný redaktor Oľga Lauková ; jazykový redaktor Zdenko Kasáč ; obálka a grafická úprava Dušan Jarina. -  Banská 
Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012 (Banská Bystrica : DALI). -  117, [1] s. : fotogr., obr., sch., tab. -  Bibliogr. odkazy. 
Pozn. Res. slovenské, anglické. -  Text v slovenčine, češtine. -  ISBN 978-80-89388-43-1.
16. storočie v zrkadle knižnej kultúry : zborník príspevkov = 16th century in the reflection of literary culture /
zostavovateľky Mária Bobová, Blanka Snopková ; autori príspevkov Mária Bobová, Marián Bovan, Marcela Domenová, Lívia 
Fábryová, Farkas Gábor Farkas, Eva Frimmová, Andrea Goótšová, Dana Chalupeková, Renata Jedláková, Jaroslava 
Kašparová, Miroslawa Koéwin, Mária Kohútová, Klára Komorová, Miloš Kovačka, Eva Märza, Iacob Märza, Vlasta 
Okoličányová, Zita Perleczká, Helena Saktorová, Michaela Sibylová, Barbora Skubachová, Andrej Szeghy, Edina Zvara ; 
vedecká redaktorka Eva Frimmová ; redakčná rada Klára Komorová, Eva Augustínová, Imrich Nagy, Blanka Snopková, Mária 
Bobová ; recenzenti Július Alberty, Pavol Martuliak ; preklad Angelika Dončová, Barbara Giedrojé, Dana Chalupeková, 
Zuzana Kopčanová, Šimona Megová, Anita Račáková, študenti 5. ročníka Katedry slovanských jazykov -  oddelenia 
polonistiky na FHV UMB v Banskej Bystrici ; zodpovedný redaktor Oľga Lauková ; obálka a grafická úprava Peter Valach. -  
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012 (Tajov : TWOR). -  265, [1] s. : fotogr., obr., sch. -  Bibliogr. odkazy. Pozn. 
Abstrakty v slovenčine, angličtine. Res. nemecké. -  Text v slovenčine, angličtine, češtine. -  ISBN 978-80-89388-48-6.
Tlače 16. storočia v banskobystrických knižniciach = Opera impressa saeculi XVI, quae in bibliothecis Neosolii 
asservantur / Mária Bobová ; lektorovala Klára Komorová ; zodpovedný redaktor Oľga Lauková ; na bibliografii 
spolupracovala Barbora Skubachová ; obálka a grafická úprava Peter Valach. -  1. vyd. -  Banská Bystrica : Štátna vedecká 
knižnica, 2012 (Liptovský Mikuláš : REPROservis Kováč). -  286, [2] s. : obr. -  (Generálny katalóg tlačí 16. storočia 
zachovaných na území Slovenska V.A zväzok = Catalogus generalis operum impressorum saeculi XVI, quae in Slovacia 
asservantur Tomus V.A). -  Bibliogr. odkazy. Zoznam skratiek. Zoznam použitých bibliografií a katalógov. Reg. mien 
ostatných pôvodcov. Reg. mien z prefácií, dedikácií a príležitostných básní. Topograficko-typografický reg. Reg. tlačiarov 
a nakladateľov. Posesorský reg. Chronologický reg. Jazykový reg. Repozitný reg. -  ISBN 978-80-89388-44-8.
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G II- Rôzne publikácie a dokumenty
Inšpirácie Františka Svantnera / Zlata Troligová.
In: Bystrický permon. -  Roč. X, č. 1 (2012), s. 10.

- 45. Vansovej Lomnická v Banskej Bystrici / Zlata Troligová.
In: Literárny týždenník. -  Roč. XXV, č. 19-20 (2012), s. 2.
Storočnica Františka Svantnera / Zlata Troligová.
In: Literárny týždenník. -  Roč. XXV, č. 27-28 (2012), s. 5.
Bohuš, Ondrej: Spomienky Hronsečanov na protifašistický odboj, SNP a oslobodenie... / Miloš Šípka.
In: Vojenská história. -  Roč. 16, č. 1 (2012), s. 150-151.

- Tradičné remeslá a ich majstri / Miloš Šípka.
In: Remeslo Umenie Dizajn. -  Roč. XIII, č. 2 (2012), s. 12.
Premeny a kontinuita v zboroch pre občianske záležitosti / Miloš Šípka.
In: Národná osveta. -  Roč. XXII, č. 3-4 (2012), s. 48 -  49.
Zasľúbená zem menom LOVELAND / Imrich Šimig.
In: Nový populár. -  Roč. 5, č. 1 (2012) s. 34 -  35.
Iná vlna -  Medzi hviezdami / Imrich Šimig.
In: Nový populár. -  Roč. 5, č. 1 (2012) s. 38.
Svepes -Svepes / Imrich Šimig.
In: Nový populár. -  Roč. 5, č. 1 (2012), s. 40.

- V cykle Osobnosti Jana Borguľová / Dušan Jarina.
In Literárny (dvoj)týždenník. -  Roč.25, č. 25 -  26 (2012), s. 3.

Okrem uvedenej publikačnej činnosti publikovali zamestnanci ŠVK 82 odborných článkov v Knižničných novinách.

3 .1 .7 . A rchívna činnosť

V rámci archívnej činnosti sa realizovalo premagnetovávanie a digitalizácia fondov (literárnych a hudobných audio a 
videonahrávok), ich archivácia a ochrana v počte 331 jd/ks. Zároveň bola zabezpečovaná aj digitalizácia fotografií.
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3.1.8. Správa a prevádzka knižnice

Manažment knižnice zabezpečoval plynulé plnenie úloh knižnice v súlade s poslaním, funkciami a plánom činnosti, pričom 
zvýšená pozornosť bola vanovaná:

-  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. 4. 2012.

V roku 2012 sa uskutočnili:
-  12 porád vedenia knižnice
-  2 plenárne porady pracovníkov knižnice
- pravidelné mesačné porady odborov a oddelení

Pravidelne pracovali komisie a rady -  poradné orgány riaditeľky knižnice :
-  Múzejná rada
-  Akvizičná komisia
-  Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných fondov
-  Likvidačná komisia
-  Komisia pre tvorbu zbierok LHM
-  Škodová komisia
-  podľa potreby pracovali komisie vytvorené na riešenie aktuálnych odborných 

problémov.

-91  - Výročná správa za rok 2012



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 2013
Návrh kontraktu medzi MK SR a ŠVK v Banskej Bystrici na rok 2013

-  Správa o činnosti za rok 2011
-  Projekty na zaradenie do grantového systému MK SR -  prioritné činnosti.
-  Príkazy riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Príkaz riaditeľky č. 1/2012 na vykonanie revízie knižničného fondu Britského vzdelávacieho centra v zmysle plánu 
činnosti na rok 2012, plánu komplexnej revízie knižničného fondu ŠVK a internej smernice o odbornej evidencii, 
vyraďovaní a revízií knižničného fondu
Príkaz riaditeľky č. 2/2012 na vykonanie revízie knižničného fondu Nemeckej študovne 
Príkaz riaditeľky č. 3/2012 na vykonanie revízie knižničného fondu Window of Shanghai
Príkaz riaditeľky č. 4/2012 k organizačnému zabezpečeniu zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr v súlade so 
zákonmi NR SR č. 546/2010 Z. z. a č. 382/2011 Z. z.
Príkaz riaditeľky č. 5/2012 Organizačné zmeny -  v súlade s článkom 8 Organizačného poriadku bola od 1. 4. 2012 
vytvorená nová organizačná štruktúra
Príkaz riaditeľky č. 6/2012 k vykonaniu kontroly pokladnice ŠVK a príručných pokladníc vrátane vedenia evidencie 
v súlade so všeobecne platnými predpismi
Príkaz riaditelky č. 7/2012 k vykonaniu revízie viazaných periodík signatúry E a F v zmysle plánu komplexnej revízie 
knižničného fondu
Príkaz riaditeľky č. 8/2012 k zapojeniu ŠVK B. Bystrica do hlasovej privátnej virtuálnej siete rezortu kultúry 
Príkaz riaditelky č. 9/2012 k úprave otváracích hodín pre verejnost a pracovného času zamestnancov Štátnej vedeckej 
knižnice v Banskej Bystrici od 1. júna 2012 do 31. augusta 2012 z dôvodu zníženia návštevnosti počas letných 
mesiacov a efektívnosti prevádzky organizácie v nadväznosti na časť IV. ods. 1 Pracovného poriadku Štátnej vedeckej 
knižnice
Príkaz riaditeľky č. 10/2012 k vykonaniu mimoriadnej revízie majetku a zbierkových predmetov v Pamätnom dome 
Jozefa Gregora Tajovského v Tajove
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Príkaz riaditeľky č. 11/2012 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2012
Príkaz riaditeľky č. 12/2012 k čerpaniu dovoleniek za rok 2012

V rámci štatistického výkazníctva boli spracované nasledovné dokumenty:
- Ročný výkaz o knižnici KULT 10-1 za rok 2011 v zmysle § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 

predpisov.
- Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2011 KULT 4-01.
- Štatistika výkonov ŠVK v Banskej Bystrici.
- Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji VV P-01 za rok 2011 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.

Ekonomicko-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 2012.
- 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. 2012.
- Rozpísal schválený rozpočet na rok 2012.
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Úsek správy budov a technickej prevádzky
- Zabezpečil položenie plávajúcej podlahy na oddelení fondov, vymaľovanie ubytovacieho zariadenia v objekte Lazovná

č. 24 /26, časti priestorov skladov kníh a dennej miestnosti oddelenia prezenčných služieb, opravu podláh v skladoch kníh ,
nové elektrické rozvody v expozícii LHM, údržbu náterov okien v objekte Lazovná č.28 a námestie Š. Moyzesa 16, údržbu
kanalizácie v átriu objektu Lazovná č. 9.

- 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 aBOZP. Uskutočnil školenie všetkých nových zamestnancov knižnice 

z požiarnych predpisov, školenie požiarnych hliadok, a priebežne kontroloval dodržiavanie predpisov OBP a PO.

tnformatizácia a internetizácia

Významnou činnostou v oblasti automatizácie a internetizácie v roku 2012 bola modernizácia intemetovej stránky, 
prezentačnej techniky a výpočtovej techniky, ktorá má zabezpečiť kvalitnejšiu prácu a modernejšiu podporu prezentácie našej 
organizácie.

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 aktualizácie programu AuditPro na 138 počítačoch,
- výmena 27 osobných počítačov,
- aktualizácia novšieho operačného systému na 16osobných počítačoch,
- aktualizovanie novej verzie AVG 2012 na 138 počítačoch,
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- pravidelné štatistické vyhodnocovanie evidencie z počítadla odchodov a príchodov návštevníkov ŠVK do budovy cez hlavný 
vchod,

- reinštalácia operačného systému na 10 počítačoch z dôvodu nestability systému,
- zabezpečovanie chodu počítačových pracovných staníc, tlačiarní a skenerov,
- zabezpečovanie chodu počítačovej siete a internetovej stránky knižnice sprístupňovanie registračných formulárov kultúrnych a 

spoločenských podujatí konajúcich sa v knižnici,
- prostredníctvom intranetu sa používal program na zadávanie požiadaviek na IT podporu pre zamestnancov knižnice a 

monitoring ich realizácie (cca 500 požiadaviek počas roka) a na zadávanie požiadaviek na údržbárske práce a kontrolu ich 
realizácie.

Oblasť knižnično-inforntačného systému Virtua
- zabezpečovanie inštalácie klientov systému Virtua,

aktualizácia klientov systému Virtua na verziu 2011.1.3 a následne na verziu 2011.1.4 na všetkých počítačoch,
- zabezpečovanie potlače štítkov čiarových kódov pre knižný fond na 10 000 štítkoch s čiarovými kódmi od 270001000398201 

-270001000408127,
- 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
- vytvorenie nového vzhľadu a aktualizácia internetovej stránky knižnice, www.infolib.sk a portálu MK SR www.navstevnik.sk
- prevádzkovanie dotykového panelu,
- skenovanie interných materiálov,
- zabezpečovanie techniky a ozvučenia na vzdelávacích a kultúrnych podujatiach organizovaných v knižnici.
- modernizácia prezentačnej techniky (interaktívna tabuľa, videokamera, fotoaparáty, ozvučovacia technika)
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Oblasť aktualizácie databáz , .
- databázy : Albertina -  firemný monitor a monitor tlače, Bibliomedica, Pamät mesta Banska Bys nca.

Oblasť ostatných činností
- pridávanie uzatvorených zmlúv na intemetový portál CRZ v ,
- podpora pri digitalizácii videonahrávok z podujatí ŠVK a iných audio-video záznamov pre potreby SVK-Literameho

a hudobného múzea,
- špecifikácia a obstarávanie výpočtovej techniky vrátane komponentov, zabezpečovanie nákupov spotrebného matenalu 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. 2012 bolo v prevádzke 9 serverov, 1 hardvérový firewall, 13 notebookov a 138 osobných počítačov, z toho 53 pre 
verejnosť a 85 osobných počítačov pre pracovníkov. Do lokálnej počítačovej siete ŠVK boli pripojené všetky počítače. Prístup na 
internet bol pre verejnosť z 53 PC (z toho na 13 PC -  len Chameleón t.j. ŠVK on-line katalóg).

V ŠVK bolo dostupných 26 tlačiarní a 12 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. 28: Stav technického zabezpečenia v rokoch 2010 -  2012
Druh IT 2010 2011 2012

Spolu Z toho 
nových

Spolu Z toho 
nových

Spolu Z toho 
nových

osobný
počítač 138 15 138 15 138 12
server 7 1 9 2 9 0
notebook 9 1 13 2 13 0
tlačiareň 25 0 25 0 26 1
skener 7 1 8 1 12 4
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Tab. č. 29: Návštevnosť www stránky v roku 2012

www stránka 2012

Návštevnosť 197 947
Počet zobrazení 475 986

3.1.9. Public relations a marketing (propagačná činnosť)

Počas roku 2012 sa uskutočnili 3 tlačové besedy pri príležitosti: otvorenia Hudobného átria, Týždňa slovenských knižníc 
a Literárnej Banskej Bystrice, Verejného odpočtu plnenia úloh za rok 2011.

Pozvánky a tlačové správy k výstavám, prednáškam, besedám, stretnutiam, cyklom a medzinárodným vedeckým konferenciám 
boli rozposlané médiám v počte 32 a aktivity boli propagované na stojanoch, paneloch, vo vitrínach, na www stránke ŠVK a na 
prezentačnom TV v priestoroch budovy.

Bolo zorganizovaných 12 výstupov v médiách. V období otvorenia nového akademického roku sa uskutočnilo 9 prezentačných 
stretnutí o službách Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (Fakulta humanitných vied, Právnická fakulta, Ekonomická fakulta, 
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov a Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta 
zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bankový inštitút vysoká škola). V rovnakom období v mesiaci október 2012 mala 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v prostriedkoch hromadnej dopravy umiestnený reklamný spot zameraný na propagáciu 
služieb a zvýšenie návštevnosti.

Boli vydané nové propagačné materiály (letáky, záložky, prospekty v slovenskom a anglickom jazyku, letáky pre jednotlivé 
študovne a centrá a propagačný materiál pre stredné školy). Dvakrát sa uskutočnila dotlač záložiek a raz dotlač letákov. Bol vydaný 
stolový kalendár, malý vreckový kalendár a nálepky s logom Štátnej vedeckej knižnice. Boli zhotovené banery propagujúce služby 
knižnice a novootvoreného Hudobného átria. Dva banery boli umiestnené v budove BIVŠ. V priestoroch Štátnej vedeckej knižnice bol 
nainštalovaný dotykový panel určený na propagáciu služieb a aktivít Štátnej vedeckej knižnice, ktorého projekt bol zaslaný do súťaže 
Cena IT APA 2012. V priestoroch výpožičiek bol umiestnený nový panel, do ktorého bola umiestnená architektonická štúdia na 
rekonštrukciu a prístavbu knižničných skladov.

- 9 7 - Výročná správa za rok 2012



Na www stránke bola zverejnená anketa zameraná na zisťovanie záujmu o wifi zónu v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice 
v Banskej Bystrici, na základe ktorej bola v októbri 2012 zriadená bezplatná wifi zóna pre čitateľov s platným čitateľským preukazom. 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici bola v decembri 2012 zaregistrovaná na novom portáli www.takdokniznlce.sk, na ktorom 
sú pravidelne zverejňované podujatia a novinky organizované knižnicami na Slovensku. Nové databázy (RILM, ebrary, STN-online) 
a služby (wifi zóna) boli propagované prostredníctvom webstránky.

Tlačové správy a články o podujatiach a aktivitách v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 

a Literárnom a hudobnom múzeu:

Spolu bolo vydaných 32 tlačových správ o činnosti knižnice.

Organizácia marketingových podujatia -  vstupov v médiách, tlačových besied, eventových 

podujatí a mediaiizácia všetkých aktivít:

Uskutočnené vstupy v médiách:
Spolu sa uskutočnilo 30 vystúpení zamestnancov v rozhlasových a televíznych reláciách.

• Fairy Tale -  Loveland / Imrich Šimig.
Vysielanie Rádia Lumen, 16. 1. 2012, 21.45 hod. -  Relácia Študentské Šapitó.

• Zriadenie Hudobného átria ŠVK / P. Majling.
Vysielanie Rádia Lumen, 30. 1. 2012.

• Zachránili Tajovského dom / Zlata Troligová, redaktor Martin Dušička.
Vysielanie TV TA3, 2. 2. 2012. -  Dostupné na internete: http:/www.ta3.com/clanok/9473/zachranili-tajovskeho-dom.html

• Otvorenie zrekonštruovaných priestorov PDJGT v Tajove / Zlata Troligová.
Vysielanie rádia Regina Banská Bystrica, 3. 2. 2012, 14.15 hod.

• Tajovského rodný dom / Zlata Troligová.
Vysielanie TV Hronka, 3. 2. 2012

• Otvorenie Hudobného átria ŠVK / Ingrid Guzmická.
Vysielanie Rádia Regina Banská Bystrica, 15. 2. 2012, 7.22 hod. -  Relácia: Kultúrne pozvánky na dnes. -  Dostupné na
internete: <http://www.rozhlas.sk/radio-regina-bb/programova-struktura?datum=15.2.2012>.

• ŠVK otvára Hudobné átrium / Ingrid Guzmická.
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Vysielanie Rádia Regina Banská Bystrica, 15. 2. 2012, 11.13 hod. -  Dostupné na internete: <http://www.rozhlas.sk/radio- 
regina-bb/programova-struktura?datum= 15.2.2012>.
Otvorenie Hudobného átria ŠVK / Ingrid Guzmická.
Vysielanie Rádia Regina Banská Bystrica, 16. 2. 2012, 7.22 hod. -  Relácia: Kultúrne pozvánky na dnes. -  Dostupné na 
internete: <http://www.slovakradio.sk/radio-regina-bb/archiv?datum=l 6.2.2012>.
Hudobné átrium ŠVK / Ingrid Guzmická ; red. Ľuboš Kovačech -  Rozhovor.
Vysielanie Rádia Devín Bratislava. -  Relácia: Ars Musica.
Výstava Karol Demuth.
Vysielanie TV Hronka BB, február 2012. -  Dostupné na internete: <http://www.hronka.tv/index.php?page=spravodajstvo-z- 
regionov-l>.
Stanley — Trubadúrova spoveď / Imrich Simig.
Vysielanie Rádia Lumen, 28. 2. 2012, 21.45 hod. -  Relácia: Študentské Šapitó.
Jozef Gregor Tajovský / Zlata Troligová.
Vysielanie Českého rozhlasu, Praha, 4. 3. 2012. -  Dostupné na internete: http:Avww.rozhlas.cz/vltava/portal/mozaika,čes. 
rozhlas3
František Švantner / Zlata Troligová, redaktorka Katarína Gogolová.
Vysielanie rádia Regina Banská Bystrica, 27. 3. 2012. -  Dostupné na internete: http:Avww.rozhlas.sk/radio-regina/web- 
archiv?rel=344,31:50
Reportáž z rodného domu spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského / Zlata Troligová.
Vysielanie Českého rozhlasu, Praha. -  Dostupné na internete: http:/www.rozhlas.cz./mozaika/zahranicní/-zprava/reportaz-z-
rodneho-domu-spisovatele-jozefa-gregora-tajovskeho-1018141
Večerné reflexie / Oľga Lauková ; red. Jozefína Mikovínyová. -  Rozhovor.
Vysielanie Rádia Regina, 29. 3. 3012, 20.00 hod.
Vansovej Lomnická, 45. ročník festivalu / Zlata Troligová.
Vysielanie Rádia Lumen, 23. 4. 2012. -  Dostupné na internete: 
https/:mail.google.com/mail/?ni2&ik=ab 1 dc79b7feview=audio&msgs=l 36e6012e5d 
Otvorenie Hudobného átria / Ingrid Guzmická ; red. Ferienčíková. -  Rozhovor a reportáž.
Vysielanie TV Hronka, apríl 2012.
Cyklus Osobnosti v ŠVK -  ZUŠ J. C ikkera/Ľubica Nechalová ; red. Zuzana Filipková. -  Rozhovor a reportáž.
Vysielanie TV Hronka, 24. 4. 2012.
Kurz počítačovej gramotnosti / Tomáš Albert; red. Marcela Čížová. -  Rozhovor.
Vysielanie Rádia Regina Banská Bystrica, 14. 6. 2012.
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• Noc hudby v Banskej Bystrici.
Vysielanie Rádia Regina Banská Bystrica, 15. 6. 2012, 7.30 hod. -  Relácia: Kultúrne pozvánky na dnes.

• Zajtra začína Noc hudby v Banskej Bystrici / L. Horinková ; red. Tomajková. -  Rozhovor.
Vysielanie Rádia Regina Banská Bystrica, 14. 6. 2012, 15.30 hod.

• Portrét riaditeľky ŠVK PhDr. Oľgy Laukovej, PhD.: (Ne)celebrity / Oľga Lauková.
Vysielanie STV2, 19. 7. 2012, 19.53 -  20.00 hod. (dokument, výroba 2008, repríza).

• Krása paličkovanej čipky / red. Gogolová. — Pozvánka na vernisáž výstavy Krása paličkovanej čipky s krátkym profilom 
autorky výstavy Lýdie Dejlovej:
Vysielanie Rádia Regina Banská Bystrica, 28. 8. 2012, 7.22 hod. -  Relácia: Rádiobudík -  Kultúrne pozvánky.

• Zaostrené na muzikál / red. Gabriela Tomajková.
Vysielanie Rádia Regina Banská Bystrica, 27. 9. 2012, 7.22 hod. -  Relácia: Rádiobudík -  Kultúrne pozvánky.

• Dokorán: Oľga Lauková, riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici / red. Gabriela Tomajková. -  Rozhovor — repríza. 
Vysielanie Rádia Regina Banská Bystrica, 12. 9. 2012, 10.05 hod.

• Zaostrené na muzikál Hair / red. Gabriela Tomajková. -  Pozvanie na premietanie filmového muzikálu v Hudobnom átriu. 
Vysielanie Rádia Regina Banská Bystrica, 18. 10. 2012, 7.22 hod. -  Relácia: Rádiobudík -  Kultúrne pozvánky.

• Zaostrené na muzikál RENT. -  Pozvánka na muzikál RENT v Hudobnom átriu ŠVK.
Vysielanie Rádia Regina Banská Bystrica, 8.11. 2012, 7.24 hod. -  Relácia: Rádiobudík -  Kultúrne pozvánky.

• Amazing USA.
Vysielanie Rádia Devín, 4. 12. 2012, 8.55 hod. -  Relácia: Kultúrne pozvánky.

• Zaostrené na muzikál My Fair Lady.
Vysielanie Rádia Regina Banská Bystrica, 13. 12. 2012, 7.24 hod. -  Relácia: Rádiobudík -  Kultúrne pozvánky.

• Predvianočný komorný koncert Hudobná mozaika.
Vysielanie Rádia Regina Banská Bystrica, 18. 12. 2012, 7.24 hod. -  Relácia: Rádiobudík -  Kultúrne pozvánky.

Uskutočnené eventové podujatia: Spolu: 9 
Prezentácia služieb ŠVK BB na VŠ v Banskej Bystrici

• Právnická fakulta UMB BB: 30.8.2012
• Ekonomická fakulta UMB BB: 30.8.2012
• Fakulta humanitných vied UMB BB: 31.8.2012, 14.9.2012
• Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB BB: 4.9.2012
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• Pedagogická fakulta UMB BB: 3.9.2012, 4.9.2012
• Fakulta zdravotníctva (Slovenská zdravotnícka univerzita): 18.9.2012
• Bankový inštitút vysoká škola: 10.10.2012

Uskutočnené tlačové besedy: Spolu: 3
• 26. marec 2012 Otvorenie Hudobného átria
• 26. marec 2012 Týždeň slovenských knižníc a Literárna Banská Bystrica
• 17. apríl 2012 Verejný odpočet plnenia úloh

Propagácia významných vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou (spolu 3)
-  Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období hospodárskej 

krízy, odborný seminár pre pracovníkov knižníc, 24. apríl 2012
-  Patrimonium, kultúra, pohostinnosť -  Benediktínske kláštory ako miesta stretnutia, 19. -  20. september 2012
-  16. storočie v zrkadle knižnej kultúry (Tlače 16. storočia -  výskum, spracovanie, digitalizácia), 6. -  8. november 2012

Ostatné činnosti v oblasti public relations:
-  vydanie propagačných materiálov o ŠVK BB -  leták, záložka, prospekt v slovenskej a anglickej mutácii (august 2012)
-  inštalácia dotykového panelu v priestoroch ŠVK BB (august 2012)
-  vydanie propagačných materiálov pre jednotlivé študovne -  letáky (október 2012)
-  dotlač propagačných materiálov (september 2012)
-  nový plagát s motívom architektonickej štúdie na rekonštrukciu a prístavbu knižničných skladov a jeho umiestnenie na paneli 

vo priestoroch výpožičiek (september 2012)
-  anketa zameraná na záujem o wifí zónu v priestoroch ŠVK BB (september 2012)
-  reklamný spot v BUSMEDIA propagujúci služby ŠVK BB (október 2012)
-  zriadenie wifi zóny v priestoroch ŠVK BB a jej propagácia (október 2012)
-  dotlač záložiek (október 2012, november 2012)
-  podklady na výrobu vreckového kalendára na rok 2013 a jeho vyhotovenie (október 2013 — december 2013)
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spolupráca pri príprave Kontraktu s MK SR (november -  december 2012) 
registrácia na portáli www.takdokniznice.sk (december 2012) 
vydanie stolového kalendára (december 2012)
pridávanie podujatí a noviniek ŠVK BB na portál www.takdoknižnice.sk a www.navstevnik.sk
aktualizácia dotykového panelu, prezentačného TV, výstavných plôch a výstav vo vitrínach v priestoroch ŠVK BB
komunikácia s médiami zasielaním pozvánok a tlačových správ k aktivitám
propagácia služieb v priestoroch Divadla Štúdia tanca, na katedrách FHV UMB v Banskej Bystrici
vydávanie pozvánok na podujatia a banery k výstavám

3.

a re
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3.2. Rozpočet organizácie - plnenie záväzných ukazovateľov a limitov štátneho 

rozpočtu a hospodárenie organizácie, vrátane informácie o vykonaných 

rozpočtových opatreniach a ich chronologického prehľadu

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) Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť
d) Edičná a vydavateľská činnosť(publikačná a redakčná)
e) Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy (aktivity)
f) Vedecko-výskumná činnosť
g) Archívna činnosť
h) Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť)
i) Public relations a marketing (propagačná činnosť)
j) Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov
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Tab. č. 30: 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 320 019 243 837 76182 0
640 - Bežné transfery 8 834 8 834 0 0
600-Bežnévýdavky 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

3.2.1 Plnenie ukazovateľov rozpočtu

Rozpisom číslo MK — 473/2012-103/1077 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
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Dňa 12. 06. 2012 bol uzatvorený Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. MK -3209/2011-103/17 483 na rok 2012 medzi MK SR a ŠVK 
v Banskej Bystrici. Príspevok zo štátneho rozpočtu bol navýšený o prioritné projekty vo výške 80 000 eur, z toho na bežné výdavky 
70 000 eur a na kapitálové výdavky 10 000 eur.

-  Rozpočtové opatrenie č. 1 - z 25. 6. 2012 MK-473/2012-103/9198
Prvok 08T0105 -  Projekt informatizácie kultúry
Investičná akcia -  RI č. 28 205 - „ŠVK modernizácia počítačového a technického vybavenia knižnice“ 10 000 eur

-  Rozpočtové opatrenie č. 2 zo 14. 6. 2012 MK-473/2012-103/8864 bol upravený rozpočet bežných výdavkov o 70 000 eur
na tieto prioritné projekty:
Prvok 08T0103 -  Podpora kultúrnych aktivít RO a PO - „Reinštalácia expozície priestorov múzea“ 10 000 eur
Prvok 08T0105 -  Projekt informatizácie kultúry

• „Modernizácia počítačového a technického vybavenia knižnice“ 10 000 eur
• „Retrospektívne spracovanie knižničného fondu a múzejných zbierok“ 15 000 eur

Prvok 08T0106 -  Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
• „Akvizícia knižničného fondu a zbierkových predmetov“ 35 000 eur

-  Rozpočtovým opatrením č. 3 zo 6. 12. 2012 bol upravený rozpočet bežných výdavkov o 2 069 eur
Prvok 08S0105 -  Knižnice a knižničná činnosť v súvislosti so zúčtovaním vyzbieraných kultúrnych poukazov 

Zmena záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu k 31. 12. 2012

Príspevok od zriaďovateľa -  celkom
Bežné výdavky na činnosť spolu (600)

- z toho:mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania (610)
Prioritné projekty spolu (630)

Orientačný ukazovateľ
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov 79,00

1 007 969 eur
937 969 eur

504 892 eur 
70 000 eur
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a) Prevádzkové dotácie - bežný transfer - hodnotenie čerpania

Spotrebované nákupy
Čerpané na nákup knižničného fondu, časopisov a novín v čiastke 78 082,50 eur, energie, vodné v čiastke 65 587,96 eur, 

kancelárske potreby, čistiace potreby, pohonné hmoty pre služobné motorové vozidlá, nákup tonerov, nákup drobného hmotného 
majetku a ostatného drobného materiálu potrebného pre údržbu majetku a na činnosť organizácie celkom 100 183,98 eur.

Služby
V tejto položke boli čerpané finančné prostriedky na cestovné, reprezentáciu, telefónne poplatky, poštovné, revízie zariadení, 

právne služby, výroba banerov, väzba periodík, nájomné za prenájom skladov a na bežnú údržbu majetku v celkovej výške 103 213,81 
eur.

Mzdové náklady
Na rok 2012 bolo v rozpočte na mzdy, platy, služobné príjmy plánované zo štátneho rozpočtu 504 892 eur, na dohody 

o vykonaní práce 9 000 eur a z vlastných príjmov 9 958 eur. Rozpočtovým opatrením č. 2 bol rozpočet na dohody o vykonaní práce 
navýšený o prioritné projekty vo výške 15 000 eur. K 31. 12. 2012 boli mzdové náklady čerpané vo výške 538 685,48 eur. Zo 
štátneho rozpočtu bolo čerpané 526 211,25 eur.

Tab. č. 31: Mzdové náklady (v eurách)

Náklady Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť 
k 31.12.2012

%
k upravenému 

rozpočtu
-mzdové náklady- 
zamestnanci

514 850,00 517 366,00 517 366,23 100,00

-mzdové náklady- 
dohody

9 000,00 21 320,00 21 319,25 100,00

S p o l u 523 850,00 538 686,00 538 685,48 100,00
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Rozbor zamestnanosti

Rozpisom ukazovateľov ŠR bol na rok 2012 orientačne stanovený priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov 79. 
K 31.12. 2012 bol prepočítaný stav 67,40 zamestnancov. Dohodami o vykonaní práce bola zabezpečená prevádzka Pamätného domu 
Jozefa Gregora Tajovského v Tajove, realizácia prioritných projektov a projektov v rámci kontraktu.

Tab. č. 32: Čerpanie miezd k 31.12. 2012 a porovnanie s r. 2010 a 2011
Ukazovateľ merná

jednotka
Skutočnosť 
k 31.12.2010

Skutočnosť 
k 31.12.2011

Skutočnosť 
k 31.12.2012

Fyz. stav zamestnancov osoba 77 68 68

Prepočítaný stav osoba 75,57 67,50 67,40

mzdy zamestnancov € 576 592,95 528702,24 517 366,23

dohody OON € 27 134,80 14 587,65 22 986,00

priemerná mzda € 624,02 622,30 634,02

Náklady na sociálne poistenie boli schválené v rozpočte vo výške 181 824,00 eur. K 31.12.2012 skutočné náklady boli vo 
výške 180 958,33 eur. Zákonné sociálne náklady na stravovanie, za stratu zárobku počas pracovnej neschopnosti, odchodné a povinný 
prídel do sociálneho fondu predstavovali 36 084,65 eur.

Dane a poplatky
Náklady na daň z nehnuteľností boli vo výške 12 323,34 eur. Porovnaním s rokom 2011 bola daň zvýšená o 120,66 %. Miestny 

poplatok za tuhý komunálny odpad, koncesionársky poplatok RTVS a ostatné poplatky boli vo výške 1 806,52 eur.

Ostatné náklady
Ostatné náklady boli čerpané vo výške 10 423,90 eur na členské poplatky iným organizáciám a zbierkové predmety získané 

kúpou a vlastnou činnosťou.

Odpisy
K 31. 12. 2012 boli náklady na odpisy vo výške 63 032,29 eur.
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Tvorba ostatných rezerv
Náklady vo výške nevyčerpanej dovolenky k 31. 12. 2012 vo výške 14 873,19 eur.

Ostatné finančné náklady
Boli vo výške 1 237,72 eur za poistenie 3 služobných motorových vozidiel a bankových poplatkov.

Daň z príjmov
Náklady za daň z príjmov z nájomného bola vo výške 3 091,16 eur.

Analýza nákladov na prevádzku budov

Náklady na prevádzku budov predstavovali celkom 85 706,51 eur. Z toho 76,52 % boli náklady na dodávku energií a vody 
a 23,48 % náklady na revízie technických zariadení a údržbu budov. V rámci údržby bolo dodávateľsky zabezpečené doplnenie 
zariadenia spoločenskej sály v objekte Lazovná č. 9. Vlastnými zamestnancami bolo zrealizované vymaľovanie časti priestorov 
skladov, vymaľovanie časti objektu Lazovná 24,26, oprava okenných kovaní a obnova náterov okien v objekte Lazovná 24 a 26 
a Námestie Š. Moysesa 16 ako aj položenie laminátovej podlahy na odbore fondov v objekte Lazovná č. 9.

b) Dotácie na Investície - kapitálový transfer - hodnotenie čerpania

Rozpočtovým opatrením č. 1 bol poskytnutý kapitálový transfer na prvok 08T0105 -  Projekt informatizácie kultúry vo výške 
10 000 eur. K 31. 12. 2012 bol zakúpený samoobslužný informačný terminál a 3 pracovné stanice RFID čipov v celkovej hodnote 
9 999,99 eur.
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3.2.2 Rozbor nákladov a výnosov

Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách k 31. 12. 2012 v porovnaní s r. 2011: 

Tab. č. 33: Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách
k 31.12. 2012 v porovnaní s r. 2011: (v eurách)

Ukazovateľ Skutočnosť

31.12.2011

Skutočnosť

31.12.2012

Index, rastu 

2012/2011

50 Spotrebované nákupy 221 386,28 243 854,44 1,10

51 Služby 92 031,65 103 213,81 1,12

52 Osobné náklady 768 982,16 755 728,46 0,98

53 Dane a poplatky 9 180,36 14 129,86 1,53

54 Ostatné náklady... 7 603,62 10423,90 1,37

55 Odpisy, rezervy... 112 468,48 77 905,48 0,69

56 Finančné náklady 1 278,74 1 239,86 0,96

59 Dane z príjmov 4 602,35 3 091,16 0,67

Náklady spolu 1 217 533,64 1 209 586,97 0,99
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Tab. č. 34: Prehľad výnosov k 31.12.2012 v porovnaní s r. 2011: (v eurách)

Ukazovateľ Skutočnosť

31.12.2011

Skutočnosť

31.12.2012

Index, rastu 

2012/2011

60 Tržby za vlastné výrobky 100 605,97 94 873,90 0,94

64 Ostatné výnosy 35 361,77 32 480,11 0,91

65 Zúčtovanie rezerv ... 24 121,08 20 197,67 0,83

66 Finančné výnosy 993,39 477,95 0,48

68 Výnosy z transferov a ... 1 079 627,50 1 070 435,69 0,99

Výnosy spolu 1 240 709,71 1 218 465,32 0,98

Index výnosov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého rokuje 0,98.
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3.2.3 Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici mala na rok 2012 schválené výnosy celkom vo výške 1 025 527,00 eur, z toho 
transfery zo ŠR 935 900,00 eur a zvláštnej činnosti 89 627 eur. Skutočné príjmy zvláštnej činnosti k 31.12.2012 boli vo výške 
126 336,55 eur.

Tab. č. 35: Prehľad podľa kategórií príjmov a porovnanie plnenia s r. 2011 je v nasledovnej tabuľke (v eurách):
Ukazovateľ Skutoč.

31.12.2011
Schválený 

rozpočet 2012
Upravený 

rozpočet 2012
Skutočnosť
31.12.2012

% čerp. 
4/3

% čerp. 
4/2

Index
4/1

1 2 3 4 5 6 7
200 Nedaňové 
príjmy 
v tom:

124 047,20 89 627 126 337 126 336,55 100,00 140,96 1,02

210
Príjem.z vlast.

28 975,04 21 974 30 824 30 823,85 100,00 140,27 1,06

220 Admin. a iné 
poplatky a platby

93 411,39 67 653 88 272 88 272,30 100,00 130,48 0,94

290 -  Iné 
nedaft. príjmy 1 660,77 0 7 241 7 240,40 99,99 0 4,39

311 Granty 1 700,00 0 1 550 0,00 100,00 0 1,21

312 Z rozpočtu 
obce

600,00 0 500 500,00 100,00 0 0,83

312 Transfery - 
bežné

982 718,00 935 900 1 007 969 1 007 969,00 100,00 107,70 1,03

322 Transfery 
kapitálové

6 000,00 0 10 000 9 999,99 100,00 0 1,67
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Nedaňové príjmy sú plnené z plánovaných tržieb za poskytované služby a z príjmov z nájomného.

210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
- Príjmy z nájomného v zmysle nájomných zmlúv a jedno rázových prenájmov predstavovali 28 592,61 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 88 272,30 eur. Rozpočet bol upravený o 36 710 eur. Od čitateľov a návštevníkov boli 
k 31. 12. 2012 prevzaté kultúrne poukazy vo výške 2 069 eur. Príjmy z kultúrnych poukazov neboli zahrnuté v príjmoch 
z vlastnej činnosti. Bežný transfer štátneho rozpočtu bol koncom roka rozpočtovým opatrením č. 3 upravený o celkovú 
hodnotu vyzbieraných a nahlásených kultúrnych poukazov.

292 -  Ostatné príjmy
Tvoria príjmy z dobropisov a z preplatkov.

Schválený rozpočet príjmov na rok 2012 bol 89 627 eur. K 31.12.2012 príjmy dosiahli výšku 126 336,55 eur, t. j. plnenie na 140,96 %
k schválenému rozpočtu.

311 Granty
Organizácii v roku 2012 boli poskytnuté finančné prostriedky:

- Nadácia SPP Bratislava 1550 eur na projekt „Gašparkovo divadlo.“ Finančné prostriedky k 31. 12. 2012 neboli čerpané. 
Termín vyúčtovania je 30. 9. 2013.
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312 Transfery v rámci verejnej správy 
312001 zo štátneho rozpočtu

Na rok 2012 bol zriaďovateľom MK SR upravený rozpočet vo výške 1 007 969 eur.
312007 z rozpočtu obce

Mesto Banská Bystrica poskytlo finančné prostriedky vo výške 500 eur na nákup literatúry do fondu ŠVK . Do 30. 11. 2012 
boli finančné prostriedky vyčerpané aj vyúčtované.

322 Transfery v rámci verejnej správy
322001 zo štátneho rozpočtu - kapitálové transfery boli poskytnuté vo výške 10 000 eur.

60 - Výnosy z vlastnej činnosti tvorili tržby za zápisné, čipové karty, vstupné, výpožičné služby, služby online katalógu, rešeršné 
služby kopírovacie služby, internet a prenájom priestorov v celkovej sume 94 873,90 eur.
64 -  Ostatné výnosy v sume 32 480,11 eur.
65 - Ostatné rezervy boli vo výške 20 197,67 eur za nevyčerpanú dovolenku.
66 -  Ostatné finančné výnosy -  poistenie v sume 477,95 eur.
68 - Výnosy z transferov vo výške 1 070 435,69 eur, z toho bežný transfer 1 010 335,40 eur, kapitálový 59 600,29 eur tvorili ho 
odpisy dlhodobého majetku a bežný transfer od ostatných subjektov verejnej správy vo výške 500 eur.

3-2 .4  Hodnotenie hospodárskeho výsledku

Organizácia v hodnotenom období dosiahla náklady vo výške 1 209 586,97 eur a výnosy vo výške 1 218 465,32 eur. K 31. 12. 
2012 bol vykázaný zisk vo výške 8 878,3 5eur.
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3 .2 .5  Prioritné p ro jekty  a ich plnenie

Dodatkom č. 1 ku Kontraktu č. MK -3209/2011-103/17 483 na rok 2012 medzi MK SR a ŠVK v Banskej Bystrici bol 
príspevok zo štátneho rozpočtu navýšený o prioritné projekty.

a) bežné výdavky
Na bežné výdavky 70 000 eur. Čerpanie k 31.12.2012 vo výške 70 000 eur.

b) kapitálové výdavky
Na kapitálové výdavky vo výške 10 000 eur. Čerpanie k 31.12.2012 vo výške 9 999,99 eur.

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. 36: Z prostriedkov štátneho rozpočtu ( v  eurách)
Názov Celkom 610 620 630 640 710
Schválený rozpočet 935 900,00 504 892,00 178 337,00 243 837,00 8 834,00 0
Upravený rozpočet 937 969,00 504 892,00 176 103,00 251 615,00 5 359,00 0
Skutočnosť 937 969,00 504 892,00 176 099,65 251 618,59 5 358,76 0

Tab. č. 37: Z tržieb a výnosov ( v  eurách)
Názov Celkom 610 620 630 640 710
Schválený rozpočet 89 627,00 9 958,00 3 487,00 76 182,00
Upravený rozpočet 126 337,00 12 475,00 4 860,00 76 539,00 32 463,00
Skutočnosť 145 754,18 12 474,23 4 858,68 95 958,27 0,00 32 463,00
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Tab. č. 38: Z iných zdrojov(131B) (v eurách)
Názov Celkom 610 620 630 640 710
Schválený rozpočet 0 0
Upravený rozpočet 0 0
Skutočnosť 2 366,40 2 366,40

Tab. č. 39: Z iných zdrojov (71) (v eurách)
Názov Celkom 610 620 630 640 710
Schválený rozpočet 0 0
Upravený rozpočet 2 050,00 2 050,00
Skutočnosť 500,00 500,00

Tab. č. 40: Prvky, v ktorých sa rozpočtujú tzv. prioritné projekty (v eurách)
Názov Celkom 610 620 630 640 710
Schválený rozpočet 0 0 0

Upravený rozpočet 80 000,00 70 000,00 10 000,00
Skutočnosť 79 999,99 0,00 0,00 70 000,00 0,00 9 999,99

Tab. č. 41: Výdavky spolu za všetky zdroje (v eurách)

Názov Celkom 610 620 630 640 710
Schválený rozpočet 1 025 527,00 514 850,00 181 824,00 320 019,00 8 834,00 0
Upravený rozpočet 1 146 356,00 517 367,00 180 963,00 400 204,00 5 359,00 42 463,00

Skutočnosť 1 166 589,57 517 366,23 180 958,33 420 443,26 5 358,76 42 462,99
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Tab. č. 42: Prehľad čerpania bežného transferu za rok 2012 podľa jednotlivých zdrojov a programov (v eurách)
Zdroj Program Schválený

rozpočet
Upravený
rozpočet

Čerpanie 
k 31.12.2012

111 08S0105 935 900,00 937 969,00 937 969,00
45 08S0105 89 627,00 93 874,00 113 291,18
131B 08S0105 0,00 0,00 2 366,40
71 08S0105 0,00 2 050,00 500,00
Spolu 08S 1 025 527,00 1 066 356,00 1 054 126,58

Spolu 08T 0,00 70 000,00 70 000,00
Spolu 08S+08T 1 025 527,00 1 103 893,00 1 124 126,58

c) kapitálové výdavky

Tab. č. 43: Kapitálové výdavky (v eurách)
Zdroj Program Schválený

rozpočet
Upravený
rozpočet

Čerpanie 
k 31.12.2012

111 08T 0,00 10 000,00 9 999,99
Spolu 08T 10 000,00 9 999,99
45 08S 0,00 32 463,00 32 463,00
Spolu 08S 32 463,00 32 463,00
Spolu 08T+08S 0,00 42 463,00 42 462,99

Finančné prostriedky štátneho rozpočtu boli čerpané priebežne a mesačne prehodnocované. Zo zdroja 45 -  vlastné príjmy, boli 
bežné výdavky preklasifikované na kapitálové výdavky vo výške 32 463 eur a bol zakúpený knižný skener za 20 463 eur, elektronická 
databáza za 6 000 eur a zbierkové predmety pre Literárne a hudobné múzeum za 6 000 eur.
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4. Hodnotenie fondov organizácie 

4.1 Rezervný fond

Tab. č. 44: Rezervný fond (v eurách)
Stav 

k 1.1.2012
Tvorba Použitie Stav 

k 31.12.2012
Rezervný fond 349,36 23 176,07 23 525,43
Rezervný fond bol upravený o hospodársky výsledok z roku 2011.

4.2 . Sociálny fond

Tab. č. 45: Sociálny fond ____________  (v eurách)
Stav 

k 1.1.2012
Tvorba Použitie Stav 

k 31.12.2012
Sociálny fond 997,56
Povinný prídel 5 125,38
Splátky soc. výpomoci 350,00
Príspevok na stravovanie. 4 846,80
Sociálna výpomoc 300,00
Vianočné stretnutie zamest. 457,58
Spolu 997 ,56 5 475,38 5 604,38 868,56

Prostriedky sociálneho fondu za sledované obdobie boli použité v prevažnej miere na príspevok na stravovanie zamestnancov. 
Stav účtu 472 -  záväzky sociálneho fondu k 31. 12. 2012 je 1 048,56 eur. Rozdiel tvoria pohľadávky od zamestnancov za sociálne 
výpomoci vo výške 180 eur.
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4.3. Fond reprodukcie
V roku 2010 bol fond zrušený a do 31.12.2010 boli finančné prostriedky v plnej výške vyčerpané na bežnú údržbu.

5. Podnikateľská činnosť

Štátna vedecká knižnica nemá podnikateľskú činnosť.

6. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie

Tab. č. 46: Prehľad majetku k 31. 12. 2012 (v eurách)

Ukazovateľ Skutočnosť
31.12.2011

Skutočnosť
31.12.2012

Index, rastu 
2012/2011

Dlhodobý hmotný majetok 4 534 678,54 4 508 331,99 0,99
Obežný majetok 116 551,69 107 585,59 0,92
Časové rozlíšenie 20 349,22 20 193,51 0,99
Majetok spolu 4 671 579,45 4 636 111,09 0,99
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Tab. č. 47: Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2012 (v eurách)

Pohľadávky Celkom
z toho:

po lehote 
splatnosti

po lehote splatnosti 
dlhšej ako 1 rok

Odberatelia 2795,99 2795,99 2746,19
Iné pohľadávky 821,09 821,09 726,06
Poskytnuté prevádz. preddavky 15145,42
Pohľadávky voči zamestnancom 180,00
Daň z príjmov 1511,19
Pohľadávky spolu 20453,69 3617,08 3472,25

Záväzky Celkom
z toho:

po lehote 
splatnosti

po lehote splatnosti 
dlhšej ako 1 rok

Krátkodobé záväzky 76060,83
z toho:Dodávatelia 216,18

Zamestnanci 41850,81
Ostat.záv. voči zamest. 1587,30
Zúčtovanie s orgánmi 
soc. a zdrav, poistenia 25448,19
Daň z príjmov 0,00

Ostatné priame dane 5397,02
Daň z pridanej hodnoty 11,33

Transfery a ost.zúčt. so 
subj.mimo VS 1550,00
Dlhodobé záväzky 1997,05
z toho: záväzky zo SF 1048,56

Iné záväzky 948,49
Záväzky spolu 78057,88 0,00 0,00
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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.

Bol vydaný Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva dňa 5.6.2012 voči pani Dane Z o zaplatenie istiny vo 
výške 199,67 eur za nevrátenie zapožičaných kníh. Úrok z omeškania k 31.12.2012činil 31,03 eur. Pohľadávka nebola k dnešnému 
dňu vyrovnaná.

Okresný súd Banská Bystrica z 20. 1. 201 lrozhodol, 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 vo výške 57,38 eur a náhrady trov konania 
vo výške 16,50 eur. Súd z potvrdenia registra zistil, že menovaná má hlásený pobyt bezdomovca.
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7. PERSONÁLNE OTÁZKY

Na základe uplatňovania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej službe na rok 2012 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. 2012 vo výške 634,02 eur (v roku 2011 bola 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 2012 v priemere 68,20 fyzických osôb, prepočítaných 67,37 plne zamestnaných. Priemerný vek 
zamestnancov knižnice bol 44,93 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 8 
zamestnancov. Z toho do starobného dôchodku odišiel 1 zamestnanec, 2 zamestnanci podľa § 71 na základe uplynutia dohodnutej 
doby pracovného pomeru na dobu určitú, 5 zamestnancov skončilo pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce, 
v skúšobnej dobe podľa § 72 Zákonníka práce nebol ukončený žiadny pracovný pomer. Knižnica zamestnávala 6 poberateľov 
starobných dôchodkov. V rámci skráteného pracovného času boli zamestnávaní 2 zamestnanci. Na materskej dovolenke sme evidovali 
1 zamestnankyňu, na rodičovskej dovolenke 3 zamestnankyne.
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7.2. Š truktúra  zam estnancov

Tab. č. 48: Kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov k 31.12. 2012
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2012

Vzdelanie Celkom Z toho ženy
VS III. stupeň 3 3
VS II. stupeň 31 19
VS I. stupeň 1 1
USO 24 18
SO 5 5
Z 4 3
Spolu 68 49

Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2012
Vek Celkom Z toho ženy
do 20 rokov 0 0
2 1 -3 0  rokov 12 8
31 -  40 rokov 13 7
4 1 -5 0  rokov 15 14
51 -  60 rokov 25 19
nad 60 rokov 3 1
Spolu 68 49
Vekový priemer je 45 rokov

Tab. č. 49: Priemerná mesačná mzda v rokoch 2009 -  2012 ( v eurách)
Rok 2009 2010 211 2012

605,84 624,02 622,30 634,02
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Tab. č. 50: Počty pracovníkov v organizačných útvaroch k 31. 12. 2012
Počty pracovníkov v organizačných útvaroch k 31.12.2012

Riaditeľ 1
Odbor riaditeľa 3
Odbor ekonomicko-správny 18
Odbor knižničných fondov 16
Odbor služieb 20
Literárne a hudobné múzeum 10

7 .3. A ktiv ity  na podporu rozvoja ľudských zdrojov 

Vzdelávanie zamestnancov knižnice

Vzhľadom na prevahu zamestnancov ŠVK s neknihovníckym vzdelaním, ktorí vykonávajú odborné činnosti, ale aj vzhľadom 
na nedostatok externých vzdelávacích aktivít a metodických materiálov pre knihovníkov, venuje ŠVK v Banskej Bystrici už niekoľko 
rokov veľkú pozornosť realizácii prednášok a workshopov v rámci interného vzdelávania. Aj v roku 2012 si tak zamestnanci knižnice 
mali možnosť prehĺbiť svoje poznatky prostredníctvom cyklu interných školení, konverzačného kurzu angličtiny a zároveň sa tiež 
pravidelne zúčastňovali na kurzoch, školeniach a seminároch, organizovaných inými inštitúciami. Pracovníčka poskytujúca referenčné 
služby absolvovala rekvalifikačný kurz Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť, ktorý organizovala 
Slovenská národná knižnica v Martine. Kurz prebiehal v dvoch častiach (17. -  28. 9. 2012 a 15. -  26. 10. 2012) a bol ukončený 
záverečnou skúškou.

Zamestnanci knižnice sa pravidelne zúčastňovali na domácich a zahraničných odborných vzdelávacích aktivitách -  odborných 
seminároch, vedeckých konferenciách a pracovných stážach (viď tab. č. 51 a 52).
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Cyklus interného vzdelávania ŠVK  v Banskej Bystrici:

16. 2. 2012
Od akvizície k adjustácii -  (Prednášajúci Mgr. J. Vranová -  prezentácia práce oddelenia doplňovania a spracovania fondov pre 
pracovníkov knižnice)
15. 5.2012
Elektronické databázy v ŠVK -  (Prednášajúci Mgr. T. Albert -  prezentácia licencovaných a vlastných databáz ŠVK pre pracovníkov 
knižnice)
27. 9. 2012
Fondy a služby Študovne starých a vzácnych tlačí -  (Prednášajúci Mgr. M. Bobová -  prezentácia fondu starých a vzácnych tlačí 
a vedeckovýskumnej činnosti oddelenia bibliografie pre pracovníkov knižnice)
10. 10. 2012
Poskytnutie prvej pomoci -  (Školenie zabezpečené externým prednášajúcim zamerané na zdravotnícku problematiku)
31. 10. 2012
MS Word a MS Excell -  (Školenie zabezpečené externým prednášajúcim zamerané na zvládnutie nových verzií softvéru)
29. 11.2012
Školenie k BOZP a PO -  (Prednášajúci: P. Dédič a J. Slaný)
1. 10 .-31 . 12. 2012
Konverzačný kurz angličtiny -  (Uskutočnilo sa 10 stretnutí, zameraných na rôzne odborné témy. Lektor: H. Čikkelová -  
pracovníčka Britského centra.)

Okrem cyklu interných školení boli pre nových zamestnancov priebežne realizované:
-  inštruktáže pre zamestnancov knižnice k práci s registračnými pokladnicami
-  zaškolenie k práci v spoločnej databáze clasOl systému Virtua projektu KIS3G
-  školenia BOZP a PO
-  školenie pre zamestnancov knižnice -  lektorov sprevádzajúcich exkurzie po knižnici
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Kvalifikáciu si zvyšovali:
vysokoškolské štúdium III. stupeň: 2 zamestnanci 

- doplňujúce pedagogické štúdium: 1 zamestnanec

Vzdelávanie zamestnancov iných knižníc

V roku 2012 boli priebežne zabezpečované koordinačné a metodické úlohy v oblasti správy seriálov v celoslovenskej databáze 
classOl projektu KIS3G, vyplývajúce z poverenia Slovenskej národnej knižnice. Na požiadanie kooperujúcich knižníc (Podduklianska 
knižnica vo Svidníku, Knižnica ÚĽUV v Bratislave, Hornozemplínska knižnica vo Vranove, Podtatranská knižnica v Poprade, 
Galantská knižnica v Galante a Záhorská knižnica v Senici) ŠVK v Banskej Bystrici zabezpečovala bibliografické spracovanie 
zahraničných a regionálnych titulov periodík. O školenie v module Správa seriálov nebol zo strany kooperujúcich knižníc prejavený 
záujem, otázky a problémy boli konzultované telefonicky a e-mailom.

V spolupráci s Veľvyslanectvom USA sa uskutočnil workshop English for librarians (Angličtina pre knihovníkov). Viedla ho 
pani Pamela Dragovich, odborníčka na knižničné služby. Podujatie bolo pre pracovníkov knižníc, ktorí prichádzajú do styku so 
zahraničnými čitateľmi a návštevníkmi knižnice a komunikácia v anglickom jazyku je pre nich nevyhnutná.

- 125 - Výročná správa za rok 2012



Ú č a s ť  zam estn an co v  na  vzdelávacích  a  iných odborných podujatiach

Tab. č. 51: Zahraničné pracovné cesty
Dátum Podujatie Účastník
1 6 .-1 8 .4 . 2012 Odborný seminár České databáze (nejen v knihovnách) -  

Hradec Králové, Česko
Mgr. S. Sváčová, PhD.

2 3 .4 .-  14. 4. 2012 10. medzinárodná odborná konferencia -  Bielefeld, Nemecko PhDr. O. Lauková, PhD., 
PhDr. O. Doktorová

2 3 .4 .-2 7 .4 . 2012 Školenie pre pracovníkov nemeckých študovní -  Kolín nad 
Rýnom, Nemecko

Mgr. K. Smelková

2 1 .-2 4 . 5.2012 Konferencia INFORUM -  Praha, Česká republika PhDr. B. Snopková, PhD.

2 3 .-2 5 .5 .2 0 1 2 Podujatie k štúdiu múzejnej pedagogiky k projektu Múzeá tretej 
generácie -  Vlastivedné múzeum, Benátky nad Jizerou; 
Múzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav; Múzeum hry, 
Jičín; Uméleckoprúmyslové muzeum, Praha; Muzeum masla, 
Málenice, Česká republika

Mgr. M. Lásková

29. 5 .- 2 .  6. 2012 Konferencia PATLIB 2012 -  Manchester, Veľká Británia Mgr. Z. Kopčanová
18 .-22 . 6. 2012 Odborná stáž -  ŠVK v Hradci Králové, CR Mgr. T. Durdiaková, 

PhDr. O. Doktorová
14 .-20 . 7. 2012 6. ročník medzinárodnej konferencie SILF (Shanghai 

International Library Forum) -  Šanghaj, Čína
Mgr. I. Bičanovská 
PhDr. B. Snopková, PhD.

1 .-5 .  10. 2012 Od koreňov a tradícií k literárnym a kultúrnym vzťahom 
východných Čiech a stredného Slovenska, organizované pod 
záštitou ministerky kultúry ČR.

Mgr. I. Guzmická,
Mgr. V. Uhríková,
PaedDr. D. Jarina,
doc. PaedDr. J. Lomenčík, PhD. (FHV 
UMB)
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Tab. č. 52: Domáce odborné a vzdelávacie podujatia
Dátum Podujatie Účastník

12. 1.2012 Skolenie k dani z výnosov, Banská Bystrica K. Krížová
1. 2.2012 Otvorenie zrekonštruovaného Pamätného domu J. G. 

Tajovského - Tajov
PhDr. O. Lauková, PhD., 
PhDr. B. Snopková, PhD., 
Mgr. Z. Troligová,
Mgr. M. Dúbravec

23.2. 2012 Skolenie k účtovníctvu, Banská Bystrica J. Demeterová
13.3.2012 Zverejňovanie zmlúv CRZ -  MK SR, Bratislava R. Potocký
1 3 .-15 .3 .2012 Kurz Katalogizácia: Tvorba vedomostného systému múzea -  

Múzeum SNP, Banská Bystrica
PaedDr. Ľ. Nechalová, 
Mgr. M. Lásková,
Mgr. I. Šimig,
Mgr. J. Kochlicová, 
Ing. M. Tomaščíková, 
Mgr. J. Glončák,
Mgr. M. Dúbravec

15.3.2012 Školenie k pravidlám ROPO, Banská Bystrica J. Demeterová
22.3.2012 Porada pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS Virtua, SNK, 

Martin
Mgr. P. Majling

23.3.2012 Dni knihovníkov banskobystrického kraja -  Krajská knižnica Ľ. 
Štúra, Zvolen

PhDr. B. Snopková, PhD. 
Mgr. J. Vranová 
Mgr. K. Šmelková

16. 4. 2012 English for Librarians -  workshop -  ŠVK, Banská Bystrica Ing. J. Teremová, 
Mgr. T. Durdiaková, 
S. Holečková

17 .-19 . 4. 2012 Kurz Katalogizácia: Tvorba vedomostného systému múzea -  
Zvolen

Mgr. Z. Troligová, 
M. Šípka, prom. etn.

17.5.2012 Rokovania MK SR, Univerzitná knižnica, Slávnostné 
odovzdanie cien A. Kmeťa, Bratislava

PhDr. O. Lauková, PhD.
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18. 5.2012 Kvet kultúry, Zvolen PhDr. O. Doktorová
2 .- 3 .  5.2012 Dni regionálnej bibliografie -  Slovenská národná knižnica, 

Martin
PhDr. B. Snopková, 
Mgr. M. Bobová, 
Mgr. T. Durdiaková, 
A. Haringová,
Mgr. B. Skubachová

3.5.2012 ANL+ -  odborný seminár -  Univerzitná knižnica, Bratislava PhDr. B. Snopková
22. 5.2012 Odborný seminár MVS a KIS Virtua -  Trnava Mgr. P. Majling
2 2 .-2 3 .5 .2 0 1 2 Aktualizovaná odborná príprava technikov BOZP v súlade 

o zákonom č. 124/2006 Zz., Banská Bystrica
P. Dédič

2 2 .-2 3 .5 .2 0 1 2 32. odborný seminár hudobných knihovníkov -  Bratislava / 
Dolná Krupá

Mgr. I. Guzmická

23. 5.2012 Oponice, Apponyiovská knižnica; Nitra, Univerzitná knižnica 
UKF (exkurzia Slovenského spolku knihovníkov)

Mgr. Z. Kopčanová 
Mgr. K. Šmelková 
Mgr. M. Bobová,
Mgr. S. Šváčová, PhD., 
Mgr. B. Skubachová 
J. Vranová

30.5.2012 Klára Jarunková: Jediná a jedinečná, vernisáž výstavy -  
Miestna knižnica Petržalka, Bratislava

Mgr. Zlata Troligová

5 .- 6 .  6. 2012 14. zasadnutie Národnej komisie pre služby — Nitra Mgr. P. Majling
6. 6. 2012 Jozef Murgaš -  komunikácia včera a dnes. Vernisáž výstavy -  

CVTI, Bratislava
Mgr. S. Sváčová, PhD.

6. 6. 2012 Samo Chalúpka v slovenskej literatúre -  SNLM, Martin Mgr. Z. Troligová
6. 6. 2012 Stretnutie so zástupcami spoločnosti SUWECO -  Univerzitná 

knižnica, Bratislava
Mgr. A. Kmeťová

7. 6. 2012 Rokovanie na Veľvyslanectve Cíny v S R - Bratislava Mgr. I. Bičanovská
18 .-20 . 6. 2012 „How to run a PATLIB center successfully“ -  CVTI, Bratislava Ing. J. Teremová 

Mgr. Z. Kopčanová
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1 9 .-2 1 .6 .2 1 2 Kurz Katalogizácia: Tvorba vedomostného systému múzea -  
Zvolen

Mgr. S. Sváčová, PhD.

23. 6. 2012 100 rokov Svantnera -  Kultúrny dom, Bystrá Mgr. Z. Troligová,
Mgr. S. Šváčová, PhD., 
Mgr. M. Dúbravec

25.6. 2012 Seminár „Prečo práve e-knihy...?“ -  Univerzitná knižnica, 
Bratislava

Mgr. J. Vranová 
Mgr. J. Debnár

5. 9. 2012 Reinštalácia múzejnej expozície -  Múzeum mesta Bratislavy, 
Bratislava

Mgr. S. Sváčová, PhD.

10. 9. 2012 Spomienkový deň holokaustu, Zvolen PhDr. O. Lauková, PhD.
1 1 .-1 3 .9 . 2012 Vedecká konferencia Dejiny knižnej kultúry východného 

Slovenska III. a slávnostná akadémia pri príležitosti 60. výročia 
zriadenia Štátnej vedeckej knižnice v Prešove -  ŠVK, Prešov

Mgr. B. Skubachová

1 1 .-14 . 9. 2012 Skolenie konzultantov centier InfoUSA na Slovensku -  
Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Bratislava

Mgr. Z. Kopčanová

12. 9. 2012 Odborný seminár pri príležitosti 60. výročia založenia 
Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri TU, Zvolen

PhDr. O. Lauková, PhD.

13.9. 2012 Seminár vydavateľstva Elsevier Science -  CVTI, Bratislava Mgr. M. Majer
14. 9. 2012 Slávnostné stretnutie pri 21. výročí Nezávislosti Ukrajiny, Bratislava PhDr. O. Doktorová 

PhDr. B. Snopková, PhD.
17. 9. 2012 Školenie: Komunikácia s návštevníkom II. -  Banská Bystrica Mgr. Z. Troligová, 

Mgr. M. Lásková,
Ing. M. Tomaščíková, 
Mgr. I. Šimig,
Mgr. M. Dúbravec

1 7 .-2 8 .9 . 2012 Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú 
spoločnosť -  rekvalifikačný kurz I. časť -  SNK, Martin

Mgr. K. Glejteková

24. 9. 2012 Konferencia Knižnice 2012, Liptovský Ján PhDr. O. Lauková,PhD. 
PhDr. B. Snopková, PhD.
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2 5 .-2 6 . 9. 2012 Pramene sakrálnej hudby. Konferencia -  Katolícka univerzita, 
Ružomberok

Mgr. S. Sváčová, PhD. 
Mgr. I. Guzmická

27. 9. 2012 Dni nemeckej kultúry -  Katolícka univerzita, Ružomberok Mgr. K. Smelková
13. 10. 2012 Chalupkovo Brezno 45. ročník Mgr. Z. Troligová,
15 .-26 . 10. 2012 Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú 

spoločnosť -  rekvalifikačný kurz, II.časť -  SNK, Martin
Mgr. K. Glejteková

17.-18. 10. 2012 Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. storočia na 
Slovensku. Konferencia -  Zuberec

Mgr. S. Sváčová, PhD.

2 2 .-2 4 . 10. 2012 Digitálna knižnica -  Knižnice 2015 -  2030, Jasná PhDr. B. Snopková, PhD.
23. 10. 2012 Skolenie k aktualizácii programu Softip Profit, Bratislava K. Krížová
24. 10. 2012 Konferencia „Hudobné inštitúcie na Slovensku “

-  prezentácia príspevku o projekte Hudobného átria — SNM - 
Hudobné múzeum, Bratislava

Mgr. I. Simig 
Mgr. I. Guzmická

10. —11. 11.2012 Pedagogika v múzeu -  múzeum v pedagogike. Konferencia — 
Hornonitrianske múzeum, Prievidza

Mgr. M. Lásková

14. 11.2012 4. stredoslovenský katalogizačný workshop KatWork -  Krajská 
knižnica Ľ. Štúra, Zvolen

Mgr. T. Durdiaková, 
A. Haringová,
A. Hríbiková

14. 11.2012 Ukončenie diplomatickej misie radkyne Veľvyslanectva 
Chorvátskej republiky pani Tugy Tarle, Bratislava

PhDr. O. Doktorová

28. 11.2012 Školenie k novele zákonníka práce, Banská Bystrica K. Krížová
2 6 .-2 8 . 11.2012 Seminár Partnerské knižnice Kancelárie Národnej rady SR -  

Parlamentný inštitút a kancelária národnej rady SR, Bratislava
Mgr. B. Skubachová

21. 11.2012 Zasadanie Koordinačnej rady Slovenskej národnej knižnice pre 
bibliografickú činnosť v SR v Martine

PhDr. B. Snopková, PhD.

5. 12. 2012 Porada pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS Virtua -  SNK, 
Martin

Mgr. P. Majling

7. 12. 2012 Pracovné stretnutie riaditeľov členských múzeí Zväzu múzeí na 
Slovensku -  Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava

Mgr. S. Sváčová, PhD.
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8. CIELE ORGANIZÁCIE V ROKU 2012 A PREHĽAD ICH PLNENIA

V roku 2012 sa ŠVK v Banskej Bystrici zamerala predovšetkým na plnenie prioritných úloh a aktivít v oblasti poskytovania 
verejných služieb, určených Ministerstvom kultúry SR v kontrakte. V súlade s plánom činnosti poskytovala verejné služby 
a realizovala činnosti v oblasti:

a) Knižničnej (§ 13 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach)
b) Múzejnej (§ 8 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách)
c) Expozičnej, výstavnej a prezentačnej
d) Edičnej a vydavateľskej
e) Zahraničnej spolupráce a medzinárodných vzťahov (aktivity)
f) Vedecko-výskumnej činnosti
g) Archívnej činnosti
h) Správe a prevádzke (prevádzkovej a riadiacej činnosti)
i) Public relations a marketingu (propagačnej činnosti)
j) Sprístupňovaní kultúry a podpore návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov 

KNIŽNIČNÁ ČINNOSŤ

Činnosť: odborná knižničná činnosť a ochrana knižničného fondu
Cieľom bolo:

• Zabezpečovať akvizíciu dokumentov na základe zákona o povinnom výtlačku, kúpou, darmi a medzinárodnou 
výmenou. Formou kúpy zabezpečiť 40% celkového prírastku v rozsahu 12 500 knižničných jednotiek a bibliograficky 
ho spracovať, čo tvorí približne 8 600 kníh, 1 400 zväzkov periodík, 1000 špeciálnych dokumentov (100 máp, 350 
hudobnín, 250 CD, 100 DVD, 100 CD-ROM, 100 mikrofilmov, 1 000 noriem, 500 patentových spisov).

• Zabezpečiť evidenciu 1 200 dochádzajúcich titulov periodík, reklamovať nedodané objednané výtlačky a povinné 
výtlačky v zmysle zákona.
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• Plniť úlohy v oblasti retrospektívneho ukladania údajov o knižničnom fonde do databázy ŠVK, retrospektívne 
spracovať 33 000 knižničných jednotiek.

• Zabezpečiť ochranu knižničného fondu, kompletizovanie periodík na väzbu a ich viazanie dodávateľsky v počte 1 400 
zväzkov.

• V rámci ochrany fondu zabezpečiť označovanie knižničných dokumentov čiarovými kódmi v počte 42 500 knižničných 
jednotiek, čipmi RFID v počte 45 600, zabezpečiť opravu poškodených dokumentov v počte 1 000 knižničných 
jednotiek.

PLNENIE KONTRAKTU:
Plánované úlohy boli splnené.
Do knižničného fondu bolo získaných a spracovaných 12 579 knižničných jednotiek, z toho 9 528 kníh, 1.534 zväzkov 

viazaných periodík a 1 517 knižničných jednotiek špeciálnych typov dokumentov (178 máp, 159 hudobnín, 166 CD, 187 DVD, 53 
CD-ROM, 578 noriem a 196 patentových spisov). Kúpou bolo nadobudnuté 4.572 kn. j. v celkovej hodnote 70 707,93 €, darom sme 
získali 2 760 dokumentov a výmenou 60 dokumentov. Povinný výtlačok predstavoval 5 176 dokumentov. Podrobnejšie informácie 
viď. s. 15 -  22.

Priebežne bola zabezpečovaná evidencia 1 259 dochádzajúcich periodík a reklamovanie nedodaných výtlačkov.
Retrospektívne bolo spracovaných 5 516 bibliografických záznamov, 21031 holdingových záznamov a 39 219 záznamov 
o exemplároch.

Ochrana knižničného fondu bola zabezpečovaná priebežne počas celého roka. Na trvalé uchovávanie bolo skompletizovaných 
a dodávateľsky do pevnej väzby zviazaných 2 039 zväzkov periodík. Čipmi RFID bolo označených 109 138 dokumentov. 
V knižničnej dielni bolo opravených 541 kníh.

Činnosť: zabezpečenie knižnično-informačných služieb, vrátane prístupu k elektronickým informačným zdrojom
Cieľom bolo:

• Okrem databáz systému NAVIGA (licencia SNK v Martine) poskytovať používateľom prístup do databáz ProQuest -  5 
databáz, Bibliomedica, EZB.

• Spracovať pre používateľov 7 000 rešerší, z toho 5 000 elektronických a 2 000 faktografických.
• Zrealizovať 300 000 výpožičiek, z toho 150 000 prezenčných a 150 000 absenčných, 2 000 MYS a 100 MMVS.
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• Zabezpečiť 9 000 aktívnych používateľov a 200 000 návštevníkov knižnice (z toho 100 000 návštevníkov 
využívajúcich knižnično-informačné služby).

• Zabezpečiť 300 000 návštevníkov internetovej stránky knižnice.
• Realizovať službu elektronické dodávanie dokumentov v počte 120 požiadaviek.

PLNENIE KONTRAKTU:
Používateľom bolo v roku 2012 k dispozícii 6 databáz, ako aj databázy NAVIGA (licencia SNK v Martine). Koncom roka sme 

skúšobne sprístupnili aj databázu e-kníh ebrary, ktorá bude plne dostupná v roku 2013 (bližšie na s. 16). Spracovaných bolo 7 241 
rešerší.

V oblasti poskytovania služieb čitateľom sme predpokladali realizovať výpožičky vo výške 300.000. Poskytnutých bolo spolu 
291 715 výpožičiek. Pokles oproti roku 2011 bol zaznamenaný pri prezenčných výpožičkách, naopak počet absenčných výpožičiek 
stúpol. Počet MVS bol 1 978, počet MMVS 74. Podrobnejšie informácie viď. s. 32 -4 3 .

Počet aktívnych používateľov bol 11 432 a vysoko prekročil plánované ukazovatele. Návštevníkov, ktorí využili knižnično- 
informačné služby sme evidovali 95 296. (Údaj o počte návštevníkov, ktorý nám pre štatistické účely zaslala SNK v Martine 
predstavuje až 189 431 návštev, čiže transakcií, ktoré vykonali naši čitatelia prostredníctvom KIS3G). Nízky počet návštev webovej 
stránky oproti minulému roku a plánu súvisí s modernizáciou webovej stránky v druhom polroku a s tým súvisiacimi nepresnosťami 
v počítaní návštev.

Činnosť: správa a ochrana vzácnych knižničných dokumentov
Cieľom bolo:

• Zabezpečiť pasportizáciu a elektronické spracovanie 202 vzácnych knižničných dokumentov v rámci projektu KIS3G.. 

PLNENIE KONTRAKTU:
Plánované úlohy boli splnené. V roku 2012 bolo pasportizovaných a elektronicky spracovaných 200 tlačí. V spolupráci 

s Akadémiou umení v Banskej Bystrici bol navrhnutý exlibris ŠVK, ktorým bude postupne fond starých a vzácnych tlačí označený.
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MÚZEJNÁ ČINNOSŤ

Činnosť: základné odborné múzejné činnosti (bez sprístupňovania zbierkových predmetov)
Cieľom bolo:

• Nadobudnúť 300 zbierkových predmetov.
• Zabezpečovať odbornú správu, bezpečnosť zbierkových predmetov a ich odbornú ochranu.
• Elektronicky prvostupňovo spracovať 1 300 zbierkových predmetov.
• Elektronicky druhostupňovo spracovať 2 500 zbierkových predmetov.
• Evidovať výdaj a príjem zbierok v depozite v počte 1 800 jednotiek.
• Realizovať fotodokumentáciu zbierok a elektronické spracovanie fotografií v počte 500 jednotiek, fotografické práce

pre výstavné účely, bádateľov a z podujatí 800 jednotiek, poskytovať skeny do tlače a bádateľov v počte 300 jednotiek,
poskytovať fotografie zbierok do novín, kníh a časopisov v počte 50 jednotiek, evidovať pomocné negatívy -  spracovať
a evidovať staršie negatívy v počte 300 jednotiek, popisovať zbierky 300 jednotiek, konzervovať 100 zbierok.

PLNENIE KONTRAKTU:
Do zbierkového fondu bolo získaných 436 zbierkových predmetov. Všetky zbierky boli spracované v elektronickej 

prvostupňovej evidencii v počte 436 prírastkových čísel. V systéme ESEZ 4G bolo spracovaných 1181 jednotiek. Retrospektívne bolo 
do systému ESEZ 4G spracovaných 2000 jednotiek. Spolu bolo spracovaných 3 181 jednotiek a plán prvostupňovej elektronickej 
evidencie bol prekročený. V druhostupňovej evidencii bolo spracovaných 2268 jednotiek -  plán nebol splnený z dôvodu presunu 
jedného kurátora na iné pracovisko. Výdaj a príjem zbierok v depozite bol evidovaný -  realizovaných bolo 1556 výpožičiek. 
Fotodokumentácia zbierok sa uskutočnila v počte 1 310 jednotiek, fotografické práce pre výstavné účely a bádateľov dosiahli počet 
1 768, skeny boli vyhotovené v počte 311 ks, zaevidovaných bolo 408 pomocných negatívov, konzervovaných bolo 129 zbierkových 
predmetov.
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EXPOZIČNÁ, VÝSTAVNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ

Činnosť: sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok, výstavná a prezentačná činnosť
Cieľom bolo:

• Zrealizovať 41 výstav ( z toho 13 dlhodobých, 28 krátkodobých a 15 putovných).
• Zabezpečiť 140 vzdelávacích a kultúmo-spoločenských aktivít.
• Zabezpečiť prevádzku 5 stálych expozícií Literárneho a hudobného múzea.
• V Galérii v podkroví, ako v špecializovanom výstavnom priestore dať priestor mladým a začínajúcim talentovaným

umelcom, študentom Fakulty výtvarných umení Akadémie umení a Katedry výtvarnej kultúry na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Mateja Bela, uskutočniť 5 medzinárodných a 8 domácich výstav.

• Realizovať špecializované vyučovacie hodiny, voľnočasové kultúrne a vzdelávacie aktivity pre verejnosť,
špecializované aktivity pre znevýhodnené skupiny spoluobčanov.

PLNENIE KONTRAKTU:
Plánované úlohy boli splnené. Počet vzdelávacích a kultúmo-výchovných podujatí dosiahol počet 546. V Galérii v podkroví sa 

v roku 2012 uskutočnilo 12 výstav s celkovou návštevnosťou 2007 návštevníkov. V priestoroch átria sa prezentovalo 13 výstav, na 1. 
poschodí sa prezentovalo 14 výstav a v iných priestoroch ŠVK 13 výstav. Spolu sa realizovalo 52 výstav. LHM počas celého roka 
sprístupňovalo návštevníkom všetkých 5 expozícií. (Podrobnejšie viď. s. 57 -  73)

EDIČNÁ A VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Činnosť: priame náklady (materiálové) na činnosť
Cieľom bolo:

• Zabezpečiť výrobu pozvánok na 140 podujatí a 41 výstav.
• Zabezpečiť výrobu banerov v počte 13 kusov.
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Činnosť: publikačná činnosť
Cieľom bolo:

• Zabezpečiť vydanie periodických publikácií v počte 1 edičný titul / 4 čísla (Knižničné noviny).
• Zabezpečiť vydanie neperiodických publikácií v počte 10 edičných titulov.

PLNENIE KONTRAKTU:
Plánované úlohy boli splnené. V roku 2012 bolo vydaných 7 edičných titulov, jeden katalóg k výstave, dve bibliofílie, kalendár 

na rok 2013 a štyrikrát vyšlo periodikum Knižničné noviny (podrobnejšie na s. 74 -  76).

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY (AKTIVITY)

Cieľom bolo:
• Spolupracovať so zahraničnými partnermi v zmysle bilaterálnych dohôd, realizovať spoločné odborné podujatia 

a výmeny pracovníkov.

PLNENIE KONTRAKTU:
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v roku 2012 vykonávala aktivity na základe uzatvorených vykonávacích dohôd 

o spolupráci so zahraničnými partnermi -  knižnicami, s ktorými sa prehlbovali odborné kontakty, zabezpečovala sa účasť odborníkov 
na konferenciách a seminároch a taktiež výmena publikácií. V rámci rozšírenia medzinárodnej spolupráce pokračovala spolupráca so 
zahraničnými organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku, s ktorými boli organizované spoločné kultúrne podujatia.
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VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Činnosť: vedeckovýskumná činnosť
Cieľom bolo:

• Zabezpečiť práce na 17 vedeckovýskumných úlohách.
• Zorganizovať 4 významné vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou:

Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období 
ekonomickej krízy -  12. ročník odborného seminára pre pracovníkov knižníc s medzinárodnou účasťou.

- 34. festival zborového spevu Viliama Figuša Bystrého -  odborný seminár, workshop
- Cantus choralis Slovaca -  10. medzinárodné sympózium o zborovom speve 

Tlače 16. storočia -  výskum, spracovanie, digitalizácia

PLNENIE KONTRAKTU:
Priebežne sa realizovali úlohy v rámci vedeckovýskumnej činnosti. Odborní zamestnanci pracovali na všetkých 17 úlohách. 

Výstupy vedeckovýskumnej činnosti viď. s. 84 -  90.

ARCHÍVNA ČINNOSŤ

Cieľom bolo:
• Vykonávať premagnetovávanie a digitalizáciu fondov (literárnych a hudobných nahrávok a dokumentov), ich 

archiváciu a ochranu v depozite v počte 300 kusov.
• Zabezpečiť digitalizáciu fotografií v počte 2 000 kusov.

PLNENIE KONTRAKTU:
V rámci archívnej činnosti sa realizovalo premagnetovávanie a digitalizácia fondov (literárnych a hudobných audio a 

videonahrávok), ich archivácia a ochrana v počte 331 jd/ks. Zároveň bola zabezpečovaná aj digitalizácia fotografií.
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SPRÁVA A PREVÁDZKA (PREVÁDZKOVÁ A RIADIACA ČINNOSŤ)

Činnosť: zabezpečenie chodu organizácie (výdavky, ktoré nie je možné jednoznačne identifikovať a adresne priradiť)
Cieľom bolo:

• Zabezpečiť prevádzku a údržbu 4 vlastných objektov, predpísané revízie a kontroly technických zariadení.
• Pri dodržaní limitu mzdových prostriedkov a limitu 79 pracovníkov zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo

zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice a z plánu činnosti ŠVK na rok 2012.
• Zabezpečovať plynulé čerpanie štátneho rozpočtu a plnenie príjmov na rok 2012.

PLNENIE KONTRAKTU:
Úlohy boli splnené.

PUBLIC RELATIONS A MARKETING (PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ)
Cieľom bolo:

• Publikovať tlačové správy a články o podujatiach a aktivitách Štátnej 
a Literárnom a hudobnom múzeu.

• Zorganizovať marketingové podujatia v počte 10 vstupov v médiách, 4 
a medializovať všetky aktivity v zmysle plánu činnosti na rok 2012.

• Spropagovať 4 významné vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou

PLNENIE KONTRAKTU:
Úlohy boli splnené (viď. s. 97 -  101).

SPRÍSTUPŇOVANIE KULTÚRY A PODPORA NÁVŠTEVNOSTI PROSTREDNÍCTVOM KULTÚRNYCH POUKAZOV
Cieľom bolo:

• Zabezpečiť sprístupnenie všetkých služieb aj formou kultúrnych poukazov v závislosti od záujmu návštevníkov 
dosiahnuť príjem vo výške 1 000,- eur.

PLNENIE KONTRAKTU: Úloha bola splnená.

vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 

tlačové besedy, 4 eventové podujatia
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9. HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV 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 2012 mala knižnica 11 432 aktívnych používateľov. Ako vyplýva z uvedeného prehľadu (viď. tab. č. 53), 
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. Najpočetnejšiu skupinu používateľov tvoria študenti univerzít a vysokých 
škôl v Banskej Bystrici, resp. obyvatelia Banskej Bystrice, ktorí študujú v iných mestách. Študentov stredných škôl je menej ako 
vysokoškolákov, situácia sa však vplyvom zvýšenej propagácie knižnice, exkurziám a realizovaným kurzom zameraným na 
zvyšovanie informačnej gramotnosti študentov stredných škôl mierne zlepšila. V oblasti spolupráce so strednými školami služby 
knižnice využívajú najmä študenti a pedagógovia Konzervatória J. L. Bellu, Gymnázia J. G. Tajovského, Gymnázia A. Sládkoviča, 
Katolíckeho gymnázia a Evanjelického gymnázia. Prehlbovaniu a rozširovaniu spolupráce s ďalšími vysokými a strednými školami 
v celom banskobystrickom kraji venuje knižnica stálu pozornosť.

Študenti aj pedagógovia stredných a vysokých škôl využívajú služby našej knižnice pravidelne, ako spoluorganizátori sa 
podieľajú na organizovaní aktivít knižnice a spolupracujú tiež pri riešení spoločných projektov. Knižnica organizuje pre študentov 
úvodné prednášky do štúdia, kurzy informačnej gramotnosti, workshopy, odborné semináre k dejinám knižnej kultúry, exkurzie, 
inštruktážne školenia pre jednotlivcov v oblasti vyhľadávania v online katalógu, odborné praxe a stáže, poskytuje im materiály a 
informácie o svojich službách a fondoch, prostredníctvom ktorých 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.

V súvislosti s uvedenou štruktúrou používateľov knižnično-informačných služieb a prevahou tzv. e-generácie čitateľov 
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, či predĺženia výpožičiek elektronicky sa pre 
našich čitateľov stali samozrejmosťou. Narastá aj záujem o vzdialený prístup k elektronickým dokumentom z pohodlia domova,
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z vlastného počítača, či iného mobilného zariadenia. Vnímajúc tento trend sme sa v roku 2012 rozhodli dať používateľom k dispozícii 
nielen možnosť online prístupu ku knižničnému katalógu a k bibliografickým údajom o informačných zdrojoch, ale aj k plným textom 
dokumentov prostredníctvom Virtuálnej knižnice. Virtuálna knižnica na www stránke knižnice bola vytvorená koncom roku 2012 
a sprevádzkovaná v testovacom režime, od začiatku roku 2013 budú môcť používatelia služieb ŠVK po zadaní prístupového hesla 
plnohodnotne využívať jej služby -  sťahovať si plné texty dokumentov na svoj počítač, tablet, smartfón, či do e-čítačky.

Druhú najpočetnejšiu skupinu predstavuje kategória Ostatní, t.j. dospelí používatelia knižnice rôzneho vzdelania a z rôznych 
sociálnych skupín.

Tab. č. 53: Percentuálne zloženie používateľov knižnice podľa jednotlivých kategórií:
Kategória používateľa
Učiteľ 0,46%
Študenti 66,24%
Ostatní 26,43%
Čitatelia s výnimkami 0,29%
Kolektívni používatelia a MVS (organizácie) 2,82%
Jednorazový používateľ služieb 2,16%
Zamestnanci 1,35%
Služobné kontá 0,23%

Štátna vedecká knižnica sa dlhodobo zameriava aj na poskytovanie špecializovaných aktivít pre dôchodcov a ďalšie 
znevýhodnené skupiny občanov, a to najmä prostredníctvom aktivít Literárneho a hudobného múzea, ktoré realizuje projekty s 
tvorivými dielňami, arteterapiou, muzikoterapiou a prednáškami pre všetky skupiny znevýhodnených návštevníkov. Po odchode 
pracovníčky, ktorá zodpovedala za tento úsek práce, došlo k miernemu útlmu aktivít pre občanov s mentálnym a fyzickým 
postihnutím. V roku 2012 sme po krátkej ruptúre v poskytovaní špeciálnych podujatí pre znevýhodnené skupiny obyvateľov začali 
tieto aktivity pripravovať v rámci Hudobného átria, ktorého špecifikácia technického vybavenia a fondu predurčuje aktivity 
realizované v jeho priestoroch. Vychádzajúc z doterajšej praxe, sme Hudobné átrium ešte viac otvorili aj týmto skupinám 
návštevníkov, či už v rámci individuálnych, alebo kolektívnych návštev. Bola nadviazaná pravidelná spolupráca s občianskym 
združením Sanare a ďalšími skupinami. Aktivity sú zamerané najmä premietanie hudobných filmov, alebo na individuálny posluch
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hudby cez slúchadlá. Hudobné stretnutia venované návratu napríklad do obdobia 60-tych rokov minulého storočia prostredníctvom 
premietania starších českých hudobných filmov, sú vhodným hudobným osviežením pre starších návštevníkov. Dejové zaujatie 
naopak ponúkli sfilmované príbehy slávnych hudobných osobností.

Formou medziknižničnej výpožičnej služby knižnica sprostredkováva dokumenty používateľom z celého územia Slovenska a 
prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice v Martine aj zo zahraničia.

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 e-mailom zasielané informácie o novinkách vo fonde z vedných 
odborov podľa ich požiadaviek.

Prezentačno-propagačné podujatia pre verejnosť sa v roku 2012 uskutočňovali počas celého roka. V rámci 13. ročníka Týždňa 
slovenských knižníc a Literárnej Banskej Bystrice 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. Zamerali 
sme sa aj na aktivity spojené s Európskym rokom aktívneho starnutia v spolupráci s Mestom Banská Bystrica.

10. Zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných kontrolnými orgánmi

V roku 2012 nebola vykonaná žiadna vonkajšia kontrola. Od mája 2012 prebiehal na Ministerstve kultúry SR Audit 
konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy za roky 2010 a 2011 a naša organizácia bola jeho súčasťou. Správa nezávislého 
auditu skonštatovala, že konsolidovaná účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú 
situáciu štátneho rozpočtu. Ministerstvo kultúry SR poďakovalo organizáciám za profesionálny prístup a ústretovú spoluprácu.
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10. ZÁVER 

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2012

ŠVK v Banskej Bystrici -- moderné multifunkčné knižnično-informačné centrum, napojené na sieť európskych knižníc, 
poskytovala svojim návštevníkom v roku 2012 rôznorodé aktivity a knižnično-informačné služby prostredníctvom 15 
špecializovaných študovní, jazykových centier, vzdelávacieho centra a priestorov na kultúmo-spoločenské aktivity -  Galérie 
v podkroví a Divadla D44..

Jednou z prioritných činností v roku 2012 bolo skvalitnenie poskytovania služieb pre hudobnú verejnosť. Rekonštrukciou 
miestností bývalého reprografického strediska historickej budovy Štátnej vedeckej knižnice bol vytvorený kompaktný, viacúčelový a 
invenčný priestor pre odbornú i laickú hudobnú verejnosť. Projekt sledoval myšlienku vytvorenia plnohodnotného špecializovaného 
centra, ktorého ambície smerujú k oživeniu hudobného knihovníctva nekonvenčnou formou. Pôvodný model Študovne hudobnín 
a audiovizuálnych dokumentov nahradilo samostatné špecializované Hudobné átrium. Jeho zriadením sa rozšírila ponuka 
služieb a vytvorilo estetické prostredie pre štúdium. Hudobné átrium sa prispôsobilo štýlu práce hudobníkov, čím sa stalo otvoreným 
priestorom pre hudobnú obec naprieč generáciám a hudobným žánrom. Okrem študijného servisu, konzultačných a rešeršných 
služieb poskytuje návštevníkom určitú nadhodnotu v komfortnosti a viacúčelovosti priestorov a vytvára zázemie pre ďalšie 
vzdelávanie prostredníctvom organizovania žánrovo rôznorodých hudobných podujatí. Oficiálne uvedenie Hudobného átria do 
prevádzky sa uskutočnilo dňa 26. 3. 2012 za účasti médií v rámci Týždňa slovenských knižníc a v priebehu roka si pestrými 
a kvalitnými aktivitami získalo nových návštevníkov. Nadviazalo spoluprácu s Fakultou múzických umení Akadémie umení 
v Banskej Bystrici, Konzervatóriom J. L. Bellu v Banskej Bystrici, Základnou umeleckou školou J. Cikkera v Banskej Bystrici, 
Štátnou operou v Banskej Bystrici, Hudobným centrom v Bratislave a Hudobným fondom v Bratislave.

Rok 2012 bol zároveň rokom úsilia o rozšírenie aktivít v oblasti digitalizácie. Od roku 2008, keď bol v Študovni hudobnín 
a audiovizuálnych dokumentov inštalovaný samoobslužný audiosystém s možnosťou digitalizácie zvukových dokumentov (CD), 
prebieha digitalizácia zvukových dokumentov. Do konca roku 2012 bolo zdigitalizovaných spolu 799 CD / 9657 skladieb, čo 
predstavuje približne jednu tretinu zvukových nosičov (CD) v hudobnom archíve ŠVK (v roku 2012 bolo zdigitalizovaných 292 CD / 
3912 skladieb). Koncom roka 2012 bol zakúpený knižný skener s kolískou za 20 463,- eur, ktorý je prvým krokom ŠVK 
k vytvoreniu pracoviska digitalizácie knižného fondu.
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V oblasti automatizácie a intemetizácie boli prioritnými úlohami ŠVK: modernizácia internetovej stránky, prezentačnej 
techniky a výpočtovej techniky, ktorá má zabezpečiť kvalitnejšiu prácu a modernejšiu podporu prezentácie našej organizácie.
Medzi významné ocenenia, ktoré knižnica v roku 2012 získala, patrí najmä 3. miesto v prestížnej súťaži o najlepšie webové sídlo 
knižnice TOP WebLib za rok 2011 v súťažnej kategórii Odborné knižnice. Túto súťaž vyhlasuje Spolok slovenských knihovníkov 
už od roku 2004 v dvoch súťažných kategóriách a celoslovenská odborná porota každoročne hodnotí webové sídla knižníc za 
predchádzajúci kalendárny rok. Štátna vedecká knižnica venuje svojej prezentácii na internete veľkú pozornosť a preto bola v tejto 
súťaži už viackrát ocenená (napr. v roku 2009 získala cenu za trvalo udržateľné webové sídlo).

Na základe Osvedčenia o spôsobilosti pracoviska vykonávať výskum a vývoj s platnosťou do roku 2016 sa odborní pracovníci 
knižnice zapájali do riešenia úloh vedy a výskumu. Významným počinom boli zorganizované odborné podujatia s medzinárodnou 
účasťou: 12. ročník odborného seminára pre pracovníkov knižníc s názvom Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických 
podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období hospodárskej krízy a vedecká konferencia 16. storočie v zrkadle knižnej 
kultúry. Príspevky, ktoré na podujatiach odzneli boli vydané knižne. Okrem dvoch konferenčných zborníkov vyšlo tlačou ďalších 5 
edičných titulov, jeden katalóg k výstave, dve bibliofílie, kalendár na rok 2013 a štyrikrát vyšlo periodikum Knižničné noviny.

Veľkou príležitosťou na prezentáciu aktivít knižnice je najmä celoslovensky propagovaný Týždeň slovenských knižníc, 
v rámci ktorého sa aj ŠVK snaží zaujať a prilákať nových návštevníkov a záujemcov o knižnično-informačné služby. V roku 2012 
sme zorganizovali len v tomto týždni 30 podujatí, z toho 21 podujatí, ktoré navštívilo 552 návštevníkov, sa uskutočnilo v jazykových 
centrách.

V galérii v podkroví, átriu a v ostatných priestoroch knižnice sa uskutočnili početné výstavy prezentujúce v '^ » rní5 "mpnip 
knižnú kultúru a históriu. Svoje diela vystavovali významní slovenskí aj zahraniční umelci.

V Banskej Bystrici 21. 2. 2013 podpis štatutárneho zástupcu
Schválila:
PhDr. Oľga Lauková, PhD. * ,
. n i • n 4- ' ' Statna vedecká knižnicariaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici pečiatka ; Uystrici

Lazovná 9. 975 58 B.Bystrica
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PRÍSPEVKY O ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽMICI V PRINTOVÝCH A ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH

Autorské príspevky

V ŠVK vám priblížia históriu metropoly našich východných susedov / Ivana Bičanovská. -  [Online].
[cit. 9. 1. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Banská Bystrica: <http://bbonline.sk/v-svk-vam-priblizia-historiu- 
metropoly-nasich-vychodnych-susedov/>.
ŠVK rozširuje služby pre hudobnú verejnosť / Ingríd Guzmická. -  [Online].
[cit. 29. 1. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Banská Bystrica: <http://bbonline.sk/svkbb-rozsiruie-sluzbv-pre- 
hudobnu-verei nost/>.
ŠVK rozširuje svoje služby do činnosti uvedie Hudobné átrium. -  [Online].
[cit. 27. 1. 2012]. -  Dostupné na internete -  Ľavicové noviny: <http://www.lavicovenoviny.sk/10-18612/B.BYSTRICA:-S VK- 
rozsiruie-svoie-sluzbv,-do-cinnosti-uvedie-Hudobne-atrium.xml>.
Pamätný dom J. G. Tajovského otvorili, má nielen nové kúrenie / (ver, vs). -  [Online].
[cit. 1. 2. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál: <http://www.prestavka.sk/2-l 8969/TAJOV:-Pamatny-dom-J—G— 
Taiovskeho-otvorili—ma-nielen-nove-kurenie.xml>.
Otvorenie pamätného domu / Pavlína Nováková. -  [Online].
[cit. 1. 2. 2012]. -  Dostupné na internete -  regionálny spravodajský portál: <http://www.infoglobe.sk/tajov-otvorenie- 
pamatneho-domu>.
Od utorka výstava fotografií Karola Demutha v ŠVK / Fedor Mikovič. -  [Online].
[cit. 26. 2. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Banská Bystrica: <http://bbonline.sk/od-utorka-vystava-fotografii- 
karola-demutha-v-svk/>.
Výstava: Karol Demuth: Vyznanie medenému mestu / Fedor Mikovič. -  [Online].
[cit. 27. 2. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál BYSTRICOVINY: <http://www.bystricovinv.sk/spravy/vystava- 
karol-demuth-vyznanie-medenemu-mestu/>.
V priestoroch ŠVK sprístupnili hudobné átrium / Kvetá Fajčíková. -  [Online].
[cit. 27. 3. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál SME Banská Bystrica: <http://bystrica.sme.sk/c/6315359/v- 
priestoroch-svk-spristupnili-hudobne-atrium.html>.
Knižnicu doplna hudobné átrium / Kvetá Fajčíková. -  [Online].
In Banskobystrické ECHO. -  Roč. 7, č. 11 (2012), s. 1 -2 .

Príloha č. 1
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Žiaci si uctili pamiatku Sama Chalupku / Alžbeta Rišová.
In Radničné noviny. -  Roč. VI., č. 4 (2012), s. 8.
Konzervatórium Jána Levoslava Belu oslavuje 20. výročie / Tibor Sedlický.
In Radničné noviny. -  Roč. VI., č. 4 (2012), s. 9.
V knižnici pribudlo hudobné átrium / Kvetá Fajčíková.
In My Banskobystrické noviny. -  Roč. 21. Č. 13 (2012), s. 3.
XVI. Literárna Banská Bystrica 2012 / Jana Borguľová.
In Literárny týždenník. -  Roč. XXV, č. 1 3 -1 4  (2012), s. 2.
Najkrajšie Slovensko / (jk).
In Knižná revue. -  Roč. XXII., č. 8 (2012), s. 3.
(Ne)známy svet švajčiarskej knihy v priestore strednej Európy / Gabriela Hamranová. -  Zmienka na s. 45.
In Knižnica. -  Roč. 13, č. 3 (2012), s. 43 -  46.
Rokovanie 12. Slovenskej bibliografickej konferencie / Eleonóra Janšová.
In Bulletin SAK. -  Roč. 19, č. 4 (2011), s. 54 -  57.
Najkrajší kalendár 2012 : ocenenie pre kalendár PSK i pre knihu o hrade Ľubovňa / Veronika Fitzeková. -  [On-line].
[cit. 5. 4. 2012]. -  Dostupné na internete -  Prešovský samosprávny kraj: <http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie- 
psk/medialna-komunikacia/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2012/najkrajsi-kalendar-2012.html>.
"Partnerstvo alebo spojme svoje sily" -  knižnice podporené v roku 2012 / Daniela Džuganová. -  [On-line].
[cit. 18. 4. 2012]. -  Dostupné na internete -  Slovenská asociácia knižníc SAK: <http://www.sakba.sk/?page=partnerstvo>. 
Prekladateľské soirée / Martin Kubuš. -  [On-line].
[cit. 25. 4. 2012]. -  Dostupné na internete -  ProTranslator.eu: <http://www.protranslator.eu/article.php/20120425171447551>. 
XIII. ročník Týždňa slovenských knižníc a XVI. ročník Literárnej Banskej Bystrice / Jana Vranová. -  [On-line].
[cit. 25. 4. 2012]. -  Dostupné na internete -  InfoLib:
<http://www.infolib.sk/index/open_file.php?file=TSK2012/TSK_2012_SVKBB_vyhodnotenie.pdf>.
Správa z Vansovej Lomnicky rok 2012 / Mária Gašparovská. -  [On-line]. -  Správa o účasti jedinej zahraničnej výpravy z osady 
Kulpín z oblasti Vojvodiny na 45. ročníku Vansovej Lomnicky v ŠVK v Banskej Bystrici.
[cit. 25. 4. 2012]. -  Dostupné na internete -  Stránky slovenskej osady začlenenej do vojvodinskej obce Báčsky Petrovec: 
<http://www.kulpin.net/aktuality/sprava-z-vansovej-lomnicky-rok-2012.html>.
Jubilejná konferencia o preklade a tlmočení na Fakulte humanitných vied / Anita Huťková.
In Spravodajca UMB. — Roč. 18, č. 5 -  6 (2012), s. 10.
Jubilantka oslavuje prácou / Lýdia Janáková.
In Spravodajca UMB. — Roč. 18, č. 5 — 6 (2012), s. 6 — 8.
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Bumcarára ok(n)om cára / Dana Jedináková, Sára Jurgová.
In Spravodajca UMB. -  Roč. 18, č. 5 -  6 (2012), s. 1 8 -19 .
Medailón osobností pripomína narodeniny ďalšieho známeho Banskobystričana / K. Donovalová. -  [On-line].
[cit. 19. 5. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Banská Bystrica: <http://bbonline.sk/medailon-osobnosti-pripomina- 
narodeniny-dalsieho-znameho-banskobvstricana/>.
Vansovej Lomnická 2012 / Zlata Troligová. -  [On-line].
[cit. 3. 5. 2012]. -  Dostupné na internete -  Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 
<http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRkultura/vansovej_lomnicka_2012>.
Bedŕich Sofr -  matematik a divadelník /  M. Kŕížek, Z. Troligová. -  [On-line].
[cit. 3. 5. 2012]. -  Dostupné na internete -  Matematický ústav Akademie véd České republiky: 
<http://www.math.cas.cz/~krizek/list.html>.
Mesto v piatok ožije hudbou / B. Bebej, TS Hudobné centrum. -  [On-line].
[cit. 14. 6. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Banská Bystrica: <http://bbonline.sk/mesto-v-piatok-ozije-hudbou/>. 
Noc hudby rozozvučala nielen banskobystrické námestie / M. Bučko. -  [On-line].
[cit. 16. 6. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Banská Bystrica: <http://bbonline.sk/noc-hudby-rozozvucala-nielen- 
banskobystricke-namestie/>.
Guvernér MBS krstil v Banskej Bystrici / Vladimíra Babjaková. — Krst monografie Jozefa Medveďa: „Banky“, za prítomnosti 
guvernéra NBS Jozefa Makúcha.
In Radničné noviny. -  Roč. VI., č. 7 (2012), s. 13.
Pravde žil som... / Jana Borguľová. — Spomienková slávnosť v obci Mičiná pri Banskej Bystrici k 200. výročiu narodenia Sama 
Chalupku, ktorú inicioval Spolok slovenských spisovateľov a ŠVK-LHM.
In Literárny (dvoj)týždenník. -  Roč.25, č. 25 -  6 (2012), s. 3.
ŠVK láka návštevníkov na Britský rock / Michaela Homolová, student24. -  [On-line].
[cit. 22. 7. 2012]. -  Dostupné na internete -  Študentský spravodajský portál: <http://www.student24.sk/clanky?extend. 139237_SVK- 
laka-navstevnikov-na-Britsky-rock>. -  Dostupné aj na -  Svet informačných technológií:
<http://www.it24.sk/clanky7extend.139237_SVK-laka-navstevnikov-na-Britsky-rock>. -  Dostupné aj na -  Spravodajský portál 
Žiar24: <http://www.ziar24.sk/clanky7extend. 139237_SVK-laka-navstevnikov-na-Britsky-rock>.
Storočnica F. Švantnera / Zlata Troligová. — Pripomenutie si 100. výročia slovenského prozaika prostredníctvom literárneho matiné, 
na ktorom participovali ŠVK-LHM, FHV UMB, Odbočka SSS a Miestny odbor Matice slovenskej.
In Literárny (dvoj)týždenník. -  Roč. 25, č. 27 -  28 (2012), s. 5.
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Sobáš členky Mariánskej kongregácie v Hronskom Beňadiku v rokoch 1929 -  1950 / Lýdia Blahová. -  Ružomberok : VERBUM, 
2012. -  60 s. : fotogr., noty, pozn. -  Bibliogr. odkazy. Res. -  ISBN 978-80-8084-902-3 (brož.). -  Poďakovanie ŠVK a PhDr. Oľge 
Laukovej, PhD. za pomoc pri spracovaní publikácie. -  Zmienka na s. 5.
Debata o knižničnom survivale / Tomasz Tranczygier. — Informácia z 12. ročníka odborného seminára pracovníkov knižníc.
In Knižnica. -  Roč. 13, č. 9 (2012), s. 31 - 35.
V Galérii v podkroví to hýri farbami. — Pozvánka k výstave Miliny Zimkovej. -  [On-line].
[cit. 30. 10. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Kam do mesta: <http://www.kamdomesta.sk/pressnews/158900>.
V Banskej Bystrici otvoria výstavu umelkyne Miliny Zimkovej / TASR. -  [On-line].
[cit. 11. 10. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Teraz: <http://www.teraz.sk/regionv/v-b-bvstrici-otvoria-vystavu- 
grafícky/25108-clanok.html>. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Martintv: <http://www.martintv.sk/aktualne- 
spravy/regionv/v-banskei-bystrici-otvoria-vystavu-umelkyne-milinv-zimkovei>.
V B. Bystrici otvoria výstavu M. Zimkovej Čierna madona / Katarína Tušková, TASR. -  [On-line].
[cit. 11. 10. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Telegraf: <http://www.telegraf.sk/3372-v-b-bvstrici-otvoría-vystavu- 
m-zimkovel-cierna-madona.html>.
Maliarka Milina Zimková kráča vlastnou cestou: Pocta ženám. -  [On-line].
[cit. 13. 10. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Pluska:
<http://www.pluska.sk/magazin/zauiimavosti/zauiimavosti/maliarka-milina-zimkova-kraca-vlastnou-ccstou-pocta-zenam.html>.
Peter Papšo -  „Voľne si lietam“ / ŠVK BB. -  [On-line]. -  Cyklus Literárne a hudobné večery II. ročník s autorom a textárom.
[cit. 13. 10. 2012]. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál Kam do mesta: <http://www.kamdomesta.sk/banska-bystrica/kulturne- 
institueie/muzea/literarne-a-hudobne-muzeum-pri-svk/peter-papso-volne-si-lietam>.
Peter Papšo : Literárny večer, poézia... / ŠVK BB. -  [On-line].
[cit. 13. 10. 2012]. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál Uprostred: <http://uprostred.sk/detail/peter-papso/3225>.
NAMASTE NEPÁL : Nepál objektívom Ivana Fodora / ŠVK BB. -  Pozvánka na výstavu cestopisných fotografií Ivana Fedora. -  
[On-line].
[cit. 13. 10. 2012]. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál Kam do mesta: <http://www.kamdomesta.sk/banska- 
bvstrica/vzdelavanie/kniznice/kniznice/statna-vedeeka-kniznica-bb/namastc-nepal>.
NAMASTE NEPÁL / Martina Strečková, ŠVK BB. -  [On-line].
[cit. 18. 10. 2012]. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál Z druhej strany: <http://zdruheistranv.sk/nepal-oeami-slovenskeho- 
fotografa/>.
Využívanie online katalógov v medziknižničnej výpožičnej službe / Mgr. Ľubica Galuščáková. -  Zmienky.
In Knižnica. -  Roč. 13, č. 10 (2012), s. 9 -  13.
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Elektronická kniha -  nová výzva pre knižnice / Darina Janovská. — Zmienka o požičiavaní čítačiek s e-knihami v Štátnej vedeckej 
knižnici v Banskej Bystrici a Ústrednej knižnici SAV.
In Knižnica. -  Roč. 13, č. 10 (2012), s. 14 -1 5 .
Významné osobnosti v dejinách Banskej Bystrice / Štefan Belák. -  Recenzia zborníka.
In Knižnica. -  Roč. 13, č. 10 (2012), s. 41 -  42.
Prekladateľské soirée v ŠVK Štátnej vedeckej knižnici / Martin Kubuš. -  [On-line]. -  Informácia o stretnutí s prekladateľom 
Vladislavom Gálisom -  laureátom Ceny Jána Hollého za umelecký preklad diela Isaaca Bashevisa Singera Otrok (1962), ktoré vyšlo 
v slovenskom preklade vo vydavateľstve Tranoscius v roku 2011.
[cit. 10. 10. 2012]. -  Dostupné na internete -  Fakulta humanitných vied UMB: <http://www.fhv.umb.sk/o-fakulte/aktualne- 
oznamy/prekladatelske-soiree-v-svk-statnej - vedeckej -knižnici .html>.
Výročie klubu LITERA 2 / Jana Borguľová. — Informácia o realizovanom podujatí Ars Poetica Neosoliensis k 20. výročiu klubu.
In Literárny (dvoj)týždenník. -  Roč. 25, č. 41-12 (2012), s. 3.
V Bystrici sa pod jednou strechou rozmýšľalo o dobre / Marcel Páleš. -  Postrehy zo sympózia pod názvom „Dobro a zlo, alebo 
o morálke“.
In M etropoll- Roč. 1, č. 5 (2012), s. 8.
Pomiešané gény / Erik Kollárik. -  Vratislav Greško ako divadelný principál v dome J.G. Tajovského v Tajove.
In Plus 7 dní. -  Roč. 22, č. 47 (2012), s. 130 -  132.
Stretnutie s hudobným majstrom Ladislavom Burlasom / M. Strečková. -  [On-line]. -- Krátky profil skladateľa Ladislava Burlasa 
a pozvánka na podujatie v rámci cyklu Osobnosti.
[cit. 20. 12. 2012]. -  Dostupné na internete: <http://zdruhejstrany.sk/stretnutie-s-hudobnym-majstrom-ladislavom-burlasom/>. 

Tlačové správy

Vedecká knižnica predstaví tvorbu Ukrajinca Denysenka / SITA.
[cit. 18. 1. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál SME Banská Bystrica: <http://bystrica.sme.sk/c/6221513/vedecka- 
kniznica-predstavi-tvorbu-ukrajinca-denysenka.html>.
Diela Olega Denysenka / TASR. -  [Online].
[cit. 19. 1. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Banskej Bystrice: 
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.124035_Diela-Olega-Denysenka->.
V Štátnej vedeckej knižnici si možno pozrieť diela Olega Denysenka. -  [Online].
[cit. 19. 1.. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál www.prestavka.sk : <http://www.prestavka.sk/2-17745/B- 
BYSTRICA:-V-Statnej-vedeckej-kniznici-si-mozno-pozriet-diela-01ega-Denysenka.xml>.
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Nové Hudobné átrium v knižnici / Ingrid Guzmická. -  [Online].
[cit. 27. 1. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Banskej Bystrice:
<http://www.bvstrica24.sk/clankv7extend.124688 Nove-Hudobne-atrium-v-knizniei>.
Digitál aj vinyl, rozsiahly archív nájdete v banskobystrickom Hudobnom átriu / Ingrid Guzmická. -  [Online].
[cit. 29. 1. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál www.topkv.sk:< http://www.topkv.sk/cl/1000071/1297380/Digital- 
aj-vinyl—rozsiahlv-archiv-naidete-v-banskobvstrickom-Hudobnom-atriu>.
ŠVK rozširuje svoje služby, do činnosti uvedie Hudobné átrium / Ingrid Guzmická, TASR. -  [Online].
[cit. 29. 1. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál http://prestavka.sk: <http ://prestavka. sk/2 -18612/B -BYSTRICA:- 
SVK-rozsiruie-svoie-sluzbv-do-cinnosti-uvcdic-Hudobne-atrium.xml>.
ŠVK rozširuje svoje služby, do činnosti uvedie Hudobné átrium / TASR. -  [Online].
[cit. 29. 1. 2012]. -  Dostupné na internete -  Tlačová agentúra TASR: <http://www.tasr.sk/20Q.axd7K=20120129TBB00563>. 
Otvoria Tajovského pamätný dom / TASR. -  [Online].
[cit. 29. 1. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál TOP K Y: <http://www.topkv.sk/cl/1000071 / 1297551 /Otvoria- 
Taiovskeho-pamatny-dom>.
Otvorenie pamätného domu J. G. Tajovského v Tajove. -  [Online].
[cit. 7. 2. 2012]. -  Dostupné na internete -  informačný kultúrny spravodajca KAM DO MESTA:
<http://www.kamdomesta.sk/banska-bvstrica/ine/akcie-v-okoli-banskei-bvstrice/otvorenic-pamatneho-domu-i-g-taiovskeho-v-
taiove>.
Pamätný dom J. G. Tajovského po rekonštrukcii otvoria / TASR. -  [Online].
[cit. 29. 1. 2012]. -  Dostupné na internete- spravodajský portál SME Banská Bystrica: <http://bystrica.sme.sk/c/6236877/pamatny- 
dom-igtaiovskeho-po-rekonstrukcii-otvoria.html>.
Výstava k jubileu architekta Rudolfa Bizoňa / (eta). -  [Online].
[cit. 31.1. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál SME Banská Bystrica: < http://bystrica.sme.sk/c/6240579/vvstava-k- 
iubileu-architekta-rudolfa-bizona.html>.
Otvorili zrekonštruovaný Pamätný dom Tajovského / SITA. -  [Online].
[cit. 1. 2. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Banskej Bystrice:
<http://www.bvstrica24.sk/clankv7extend. 125107 Otvorili-zrekonstľuovany-Pamatny-dom-Taiovskeho>.
Otvorili zrekonštruovaný Pamätný dom J. G. Tajovského / SITA. -  [Online].
[cit. 1. 2. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál SME Banská Bystrica: <http://bvstrica.sme.sk/c/6241826/otvorili- 
zrekonstruovanv-pamatnv-dom-i-g-taiovskeho.html>.
Otvorili zrekonštruovaný Pamätný dom J. G. Tajovského / SITA. -  [Online].
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Boli sme v ŠVK-Literárnom a hudobnom múzeu v B. Bystrici. -  [Online]. — Fotogaléria z návštevy študentov Konzervatória J. L. 
Bellu v Banskej Bystrici v LHM.
[cit. 19. 7. 2012]. -  Dostupné na internete -  Konzervatórium J. L. Bellu: < http://konzervatorium-ilbellu.webnode.sk/fotogaleria/boli- 
sme-v-svk-literarnom-a-hudobnom-muzeu-v-b-bystrici/#!>.
Štátna vedecká knižnica -  Britská rocková scéna / (Guzmická, ŠVK BB).
In Novinky Banská Bystrica. -  Roč. II., č. 1 6 -1 7  (2012), s. 6.
Galéria v podkroví predstaví originálnu textilnú koláž / Uhríková, ŠVKBB. -  Pozvánka na výstavu banskobystrickej umelkyne 
Zdenky Peerovej. -  [Online].
[cit. 15. 8. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Banskej Bystrice:
<http://www.bystrica24.sk/clanky7extend.100182_Atrium-kniznice-ozivi-vystava-Zdenky-Peerovej>. -  Dostupné aj na internete -  
spravodajský portál Topky: <http://www.topky.Sk/cl/l000071/1320817/Galeria-v-podkrovi-predstavi-originalnu-textilnu-kolaz>. 
Galéria v podkroví predstaví Peerovej textilnú koláž / (SITA). -  [Online].
[cit. 15. 8. 2012]. -  Dostupné na internete -  Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov:
<http://slovackizavod.org.rs/vesti/slovacka/vid/8107?page=3>. -  Dostupné aj na internete -  spravodajský portál: 
<http://udalosti.noviny.Sk/z-domova/l 5-08-2012/b-bystrica-galeria-v-podkrovi-predstavi-peerovej-textilnu-kolaz.html>.
Knižnica odhalí krásu paličkovanej čipky / Uhríková, ŠVK BB. -  Pozvánka na výstavu Lýdie Dejlovej Krása paličkovanej čipky.
-  [Online], -  [cit. 27. 8. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Topky:
<http://www.topky. sk/cl/1000071/1322104/Kniznica-odhali-krasu-palickovanei-cipky>. -  Dostupné aj na internete -  spravodajský 
portál Reality Banská Bystrica: <http://spravy.realitvbanskabystrica.eu/l 1715-kniznica-odhali-krasu-palickovanei-cipkv.html>. -  
Dostupné aj na internete -  spravodajský portál Banskej Bystrice: <http://www.bystrica24.sk/clankv7extend. 141518 Kniznica-odhali- 
krasu-palickovanei-cipky>.
V ŠVK možno obdivovať paličkovanú čipku Lýdie Dejlovej / (TASR). -  [Online].
[cit. 28. 8. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Hlavné správy: <http://www.hlavnespravy.sk/b-bvstrica-v-svk- 
mozno-obdivovat-palickovanu-eipku-lvdie-deilovei/25083/>. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál SME Banská Bystrica: 
<http://bvstrica.sme.Sk/c/6513092/v-svk-mozno-obdivovat-palickovanu-cipku-lvdie-deilovei.html>. -  Dostupné na internete -  
Ľavicové noviny: <http://www.lavicovenoviny.sk/10-34613/B-.BYSTRICA:-V-SVK-mozno-obdivovat-palickovanu-cipku-Lydie- 
Deilovei.xml>. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál Prestávka: <http://prestavka.sk/2-34613/B—BYSTRÍCA:-V-SVK-mozno- 
obdivovat-palickovanu-cipku-Lvdie-Deilovei.xml>.
Krása paličkovanej čipky / (Uhríková, ŠVK BB). -  [Online].
[cit. 28. 8. 2012]. -  Dostupné na internete -  kultúrny regionálny portál Uprostred: <http://www.uprostred.sk/detail/krasa- 
palickovanej-cipky/2984>.
Pedagógovia oslavujú 20. výročie univerzity výstavou svojich prác / Uhríková, ŠVK BB. -  [Online].
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Pozvanie na výstavu pedagógov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
[cit. 12. 9. 2012]. -  Dostupné na internete -  Top reality Banská Bystrica: <http://spravy.realitybanskabystrica.eu/12748-pedagogovia- 
oslavuju-20-vyrocie-univerzity-vystavou-svojich-prac.html>. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál Uprostred: 
<http://www.uprostred.sk/detail/dvadsat-rokov/3107>. -  Dostupné na internete -  študentský spravodajský portál Student24: 
<http://www.student24.sk/clanky7extend. 142516_Pedagogovia-oslavuju-20--vyrocie-univerzity-vystavou-svojich-prac>.
Hana Kútiková a Viera Dubačová / Uhríková, ŠVK BB. -  [Online].
[cit. 12. 9. 2012]. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál Uprostred: <http://uprostred.sk/detail/hana-kutikova-a-viera- 
dubacova/3122>.
Hlas z rádia a divadelnú režisérku spoja jubileá / V. Uhríková — Pozvánka na stretnutie v rámci cyklu Literárne a hudobné večery s 
Hanou Kútikovou a Vierou Dubačovou. -  [Online].
[cit. 19. 9. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Banská Bystrica:
<http://www.bvstrica24.sk/clankv7extend. 143034 Hlas-z-radia-a-divadelnu-reziserku-spoja-iubilea>. -  Dostupné aj na internete -  
pravodajský portál Banská Bystrica: <http://bbonline.sk/hlas-z-radia-a-divadelnu-reziserku-spoja-jubilea/>. -  Dostupné aj na internete 
-  spravodajský portál Topky: <http://www.topkv.sk/cl/1000071/1324825/Hlas-z-radia-a-divadelnu-reziserku-spoia-iubilea>. 
Zaostrené na muzikál / Guzmická. -- Pozvánka na audiovizuálnu výstavu v Hudobnom átriu. -  [Online].
[cit. 19. 9. 2012]. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál Uprostred: <http://www.uprostred.sk/detail/zaostrene-na-muzikal/3124>. -  
Dostupné aj na internete -  kultúrny portál Banská Bystrica: <http://banskabystrica.virtualne.sk/akcie-a-podujatia/zaostrene-na- 
muzikal.html>. -  Dostupné aj na internete -  kultúrny portál Kam do mesta: <http://www.kamdomesta.sk/banska-bystrica/zaostrene- 
na-muzikal>.
Len smrť nás prežije... / Uhríková, ŠVK BB. -  Pozvánka na besedu so spisovateľom Františkom Piljarom. -  [Online].
[cit. 25. 9. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Banská Bystrica:
<http://www.bvstrica24.sk/clankv7extend.l43422_Len-smi1-nas-preziie—>. -  Dostupné aj na internete -  spravodajský portál Topky: 
<http://www.topky.sk/cl/l00007l/l325535/Len-smrt-nas-prezije—>. -  Dostupné aj na internete -  kultúrny portál Uprostred: 
<http://unrostred.Sk/detail/len-smrt-nas-preziie/3149>. -  Dostupné aj na internete -  spravodajský portál Reality Banská Bystrica: 
<http://spravv.realitvbanskabvstrica.eu/l3637-len-smrt-nas-preziic.html>.
Slovenský literárny večer v Hradci Králové / Regionálna obec Slovákov v Hradci. — Stručná informácia o príspevkoch delegátov 
ŠVK BB v rámci Slovenského literárneho večera v Študijní a védecké knihovné v Hradci Králové. -  [Online].
[cit. 3. 10. 2012]. -  Dostupné na internete -  intemetová stránka Regionálnej obce Slovákov v Hradci: <http://slovaci- 
hk.webnode.cz/news/slovenskv-literamv-vecer-v-hradci-kralove/>.
Rozhovor s... -  Rozhovory so zástupcami knižníc, ktoré boli ocenené v súťaži hodnotiacej webovú prezentáciu knižníc -  TOP 
WebLib 2011.
In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online]. -  ISSN 1336-0779, ISSN-L 1335-793X. 2012, č. 03.
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[cit.8. 10. 2012]. -  Dostupné na internete: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlibl23/topweblib.htm>.
Nezabudnime na slávneho rodáka Ladislava Hudeca. -  [Online].
[cit. 8. 10. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Bystricoviny: <http://www.bystricoviny.sk/spravy/nezabudnime-na- 
slavneho-rodaka-ladislava-hudeca/>.
Oskar Mariks -  zakladateľ bieloruskej scénografie / ŠVK BB. -  [Online].
[cit. 19. 10. 2012]. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál Kam do mesta: <http://www.kamdomesta,sk/banska- 
bystrica/vzdelavanie/kniznice/kniznice/statna-vedecka-kniznica-bb/oskar-petrovic-mariks>.
Výstava: Oskar Mariks -  zakladateľ bieloruskej scénografie / ŠVK BB. -  [Online].
[cit. 19. 10. 2012]. -  Dostupné na internete -  spravodajský portál Banská Bystrica: <http://www.banskabystrica.sk/akcie-v- 
meste.phtml?pro gram=48 &module action 0 id akcia=64177>.
Unikátna albumová publikácia " Oskar Mariks”. -  [Online]. -  Bieloruský národný umelec Oskar Mariks, rodák z Ľvova, mal 
slovenský pôvod, ku ktorému sa hlásil.
[cit. 3. 11. 2012]. -  Dostupné na internete -  Veľvyslanectvo SR v Minsku a kultúrny portál Ministerstva zahraničných vecí: 
<http://www.mzv.sk/servlet/minskzu7MT-/App/WCM/ZU/MinskZU/main.nsr7vw BvID/ID 621F5291AE4A5FD4C125715B004FF 
E51 SK&OpenDocument-Y&LANG-SK&OB-l 001 &HM-Q-
XXX&NCH-Y&%20DS-Y&TG-BlankMaster&URL-/App/WCM/Aktualit.nsf/vw BylD/ID 0F2632D131 ABAEEFCl 257A9B003 
69FA0>. -  Dostupné aj na internete -  TASR Hlavné správy: <http://www.hlavnespravy.sk/oznamenie-unikatna-albumova-publikacia- 
oskar-mariks/39471 />.
Zaostrené na muzikál RENT / Guzmická. -  [Online]. -  Pozvánka na audiovizuálnu výstavu spojené s premietaním filmových 
muzikálov.
[cit. 3. 11. 2012]. -  Dostupné na internete -  informačný portál Banská Bystrica: <http://www.banskabystrica.sk/akcie-v- 
meste.phtmľ?pľogram-48&module action 0 id akcia-64183>. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál Uprostred: 
<http://uprostred.sk/detail/zaostrene-na-muzikal-rent/3288>. -  Dostupné na internete -  kultúmo-informačný portál Kam do mesta: 
<http://www.kamdomesta.sk/banska-bystrica/zaostrene-na-muzikal-2>.
Zaostrené na muzikál Mamma Mia! / Guzmická. -  [Online].
[cit. 3.11. 2012]. -  Dostupné na internete -  informačný portál mesta Banská Bystrica: <http://www.banskabystrica.sk/akcie-v-
meste.phtml?program=48&module_action 0 id_akcia-64186>. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál:
<http://banskabystrica.virtualne.sk/akcie-a-podujatia/zaostrene-na-muzikal-mamma-mia-.html>. -  Dostupné na internete -  kultúrny 
portál Uprostred: <http://www.uprostred.sk/detail/zaostrene-na-muzikal-mamma-mia/3340>.
Pavol Hirax Baričák / ŠVK BB. -  [Online]. -  Pozvánka na stretnutie so spisovateľom Pavlom Hiraxom Baričákom.
[cit. 3. 11. 2012]. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál Kam do mesta: <http://www.kamdomesta.sk/banska- 
bvstrica/vzdelavanie/kniznice/kniznice/statna-vedecka-kniznica-bb/pavol-hirax-baricak>.
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Beseda s Pavlom „Hiraxom“ Baričákom / ŠVK BB. -  [Online].
[cit. 3.11. 2012]. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál Uprostred: <http://uprostrcd.sk/detail/bcseda-s-pavlom-hiraxom- 
baricakom/3 3 97>.
Miro Vojtek -  Maurícius / ŠVK BB. -  [Online]. -  Pozvánka na výstavu.
[cit. 3. 11. 2012]. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál Kam do mesta: <http://www.kamdomesta.sk/banska- 
bystrica/vzdelavanie/knizniee/kniznice/statna-vcdecka-kmznica-bb/miro-voitek-mauricius>.
Maurícius -  ostrov korenia a pirátov / ŠVK BB. -  [Online]. -  Pozvánka na výstavu.
[cit. 13. 11. 2012]. -  Dostupné na internete -  kultúrny portál Uprostred: <http://uprostred.sk/detail/niauricius--ostrov-korenia-a- 
piratov/3344>.
Medzinárodná vedecká konferencia 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry. -  [Online].
[cit. 6. 11. 2012]. -  Dostupné na internete -  kultúrny informačný portál Telegraf: <http://www.telegraf.sk/9335-podujatie-medzinarod- 
konfer-16-stor-v-zrkadle-kniznej-kultury.html>. -  Dostupné aj na internete -  informačný portál Banská Bystrica: 
<http://www.banskabystrica.sk/?program=48&moduleaction 0 id akcia=64165>. -  Dostupné na internete -  knižničný 
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