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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.
riaditeľka
PhDr. Blanka SNOPKOVÁ, PhD.
zástupkyňa riaditeľky, vedúca odboru služieb
PhDr. Oľga DOKTOROVÁ
vedúca odboru riaditeľky
Mgr. Jana VRANOVÁ
vedúca odboru knižničných fondov
Mgr. Soňa ŠVÁČOVÁ, PhD.
vedúca Literárneho a hudobného múzea
RNDr. Martin KASSA
vedúci ekonomicko-správneho odboru
Telefón:
Fax:
E-mail:
http:

+421 48/4155067
+421 48/4124096
svkbb@svkbb.eu
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, prostredníctvom SNK v Martine a Univerzitnej knižnice v Bratislave
zabezpečuje aj medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu,

-

je multifunkčným kultúrnym centrom.

Jej hlavné činnosti určuje zákon Slovenskej národnej rady č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 27 /1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákon a č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej (§ 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.
-

podiel a sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie bibliografickým spracovaním príspevkov publikovaných vo vedeckých
zborníkoch,

-
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-

-

pôsobí ako celoslovenské koordinačné pracovisko pre bibliografiu vedných odborov: národnooslobodzovací odboj a SNP,
stavebníctvo, architektúra a cestovný ruch,
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 Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela (ďalej 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, Vojvodskou
verejnou knižnicou I. Smolki v Opole (Poľsko), Štátnym múzeom divadelnej a hudobnej kultúry v Minsku (Bielorusko),
Štátnym literárnym múzeom Janka Kupalu v Minsku 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 o f 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 informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR,
2.
Partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady SR,
3.
Centra poézie na základe zmluvy so spisovateľom Petrom Šulejom.

-
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Na základe Osvedčenie o spôsobilosti 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 Jozefa Gregora Tajovského a Pamätnú izbu Jozefa Murgaša v Tajove a Pamätnú izbu Pavla Tonkoviča
v Podkoniciach.
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2.

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

2.1

Poslanie

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 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.
Je verejnou, kultúrnou, informačnou, vedeckovýskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje svoje služby 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 1 701 240 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. Ročne knižnica realizuje takmer 300 000 výpožičiek a navštívi ju okolo 120 000 návštevníkov, ktorí môžu dokumenty
študovať doma, alebo prostredníctvom siete 16 špecializovaných študovní. Informačnú a vzdelávaciu funkciu plní knižnica najmä
poskytovaním referenčných služieb - vrátane spracovania rešerší z bibliografických a plnotextových databáz a poskytovania
adresných informácií, absenčných a prezenčných výpožičiek dokumentov, medziknižničnej výpožičnej služby, budovaním
špecializovaných databáz, realizáciou kurzov informačnej výchovy a odbornej praxe pre študentov vysokých škôl. Aplikáciou
najnovších informačných technológií do knižničnej praxe ponúka používateľom možnosť komfortného využívania knižničnoinformačných služieb, vrátane vzdialeného prístupu k elektronickým informačným zdrojom.

-
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Tab. č. 1: Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2013
1.701 240

Stav knižničného fondu k 31. 12. 2013

11 621

Prírastok knižničného fondu spolu
z toho
-

knihy

8 469

-

periodiká

1 714

-

normy

621

-

patenty

120

-

hudobniny

-

mapy

-

CD ROM

-

mikrofilmy

-

video a audio dokumenty

44
77
155
0
153

- pohľadnice
Počet vyradených dokumentov
Počet dochádzajúcich titulov periodík

268
9 242
1 300

- z toho zahraničné periodiká
Aktívni čitatelia
Počet návštevníkov spolu

11 131
123 640

- z toho návštevníci knižnič. služieb
Výpožičky spolu

297 352

230

86 190

-

absenčné výpožičky

156 755

-

prezenčné výpožičky

138 760

-

MVS a MMVS spolu

Počet
Počet
Počet
Počet

1 837

stiahnutých dok. z licencovaných databáz
rešerší
návštev www stránky
zobrazení www stránky

15 132
13 551
189 989
437 131

Počet podujatí

535
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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, na Ukrajine, v 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 kultúmo-vzdelávacích aktivít a pod. je výsledkom 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 v Tajove a Pamätná izba P. Tonkoviča v Podkoniciach)
prezentuje výsledky svojej práce verejnosti.
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2.2 Strednodobý výhľad organizácie
Knižnica je knižnično-informačná a pamäťová inštitúcia, ktorá sa súčasne profiluje ako otvorená multifunkčná a multikultúrna
organizácia. V roku 2013 sa činnosť knižnice zameriavala na plnenie úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja slovenského
knihovníctva na roky 2007 - 2013 a z koncepcie činnosti a rozvoja jednotlivých odborných oddelení. V ďalšom období bude knižnica
realizovať aktivity v súlade s pripravovanou Stratégiou rozvoja kultúry v SR na roky 2014 - 2020.
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 Slovenskou národnou knižnicou v Martine,
plnenie úloh v oblasti budovania súbežnej a retrospektívnej slovenskej národnej bibliografie, regionálnych bibliografických
a biografických databáz, budovania a sprístupňovania digitálnych zbierok knižničných dokumentov,
poskytovanie služieb vedecko-informačného centra, vybudovaného na základe projektu Vytvorenie siete s informačným
prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie,1 známeho aj pod názvom „projekt
NAVIGA“, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ, rozširovanie skladby poskytovaných bibliografických
a plnotextových databáz,
poskytovanie diferencovaných knižnično-informačných služieb používateľom a rozširovanie služieb pre marginalizované
skupiny obyvateľov,
zabezpečovanie pravidelnej a systematickej ochrany, dezinfekcie a reštaurovania poškodených starých a vzácnych
dokumentov.
1 Projekt bol realizovaný v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, priority Rast konkurencieschopnostipriemyslu a služieb s využitím
rozvoja domáceho rastového potenciálu, opatrenia Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry.
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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 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 1 6 .-1 9 . storočia na území mesta Banská Bystrica,
riešiť plánované vedeckovýskumné úlohy, výsledky výskumu prezentovať na domácicha zahraničných vedeckýchpodujatiach
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-vzdelávací ch aktivít, nadväzujúcich najmä na činnosť jazykových centier,
pokračovanie v realizácii verejnosťou pozitívne hodnotených a navštevovaných podujatí, napr. cyklus Osobnosti, Kreatívna
knižnica, Literárne a hudobné večery 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 typu 2.0,
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zabezpečovanie 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,
priebežná modernizácia technického vybavenia digitalizačného a strihového pracoviska knižnice a múzea, aby vyhovovalo
najnovším trendom a aby sa zvyšovala kvalita digitalizovaných zbierok.
e/ Úlohy v múzejnej činnosti
spracovávanie údajov o zbierkových predmetoch v elektronickej podobe,
kooperácia na projektoch digitalizácie múzejných zbierok,
vybudovanie novej, modernej, interaktívnej a technologicky atraktívnej expozície Múzeum - domov múz,
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 2014 a strednodobý rozpočtový výhľad
Rozpočet na činnosť knižnice v roku 2014 predstavuje 935 900 € z toho na mzdové náklady 504 892 €. V porovnaní s rokom 2013 je
rozpočet na tej istej úrovni. Vlastné príjmy na rok 2014 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 2013 bol medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici
uzatvorený Kontrakt č. MK - 473/2012-103/16 299. Kontrakt patrí medzi základné plánovacie a organizačné dokumenty knižnice,
v ktorom sa vymedzujú vzťahy medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy a Štátnou
vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici, ako organizácie v jeho zriad’ovateľskej pôsobnosti.
Kontrakt bol uzatvorený v súlade so zriaďovacou listinou na poskytovanie verejných služieb a realizáciu činností v nej uvedených.

3.1. ČINNOSTI / PROD UKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2013 vyplývala z j ej poslania, stálych úloh určených v
zriaďovacej listine, v zákone č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27 /1987 Zb. o štátnej
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákon a č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej, 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 2013.

3.1.1.

Knižničná čin n o sť

K 31. 12. 2013 Štátna vedecká knižnica evidovala vo svojom knižničnom fonde 1.701 240 knižničných jednotiek.
Do knižničného fondu bolo v priebehu roka zaradených 11621 spracovaných knižničných jednotiek, vyradených bolo 9242
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,
pohľadnice, hudobniny, audiovizuálne dokumenty, mikrofilmy, mikrofiše a elektronické dokumenty.
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3.1.1.1

Doplňovanie knižničného fondu

V roku 2013 bolo na nákup informačných zdrojov (monografie, periodiká, databázy) vynaložených 70 890,56 € (z toho 45
890,56 € z rozpočtu organizácie a 25 000,- € bolo poskytnutých od zriaďovateľa formou prioritného projektu). Knižnica získala
prísľub finančných prostriedkov aj od Mesta Banská Bystrica, tieto však z dôvodu pozastavenia vyplácania grantov neboli poskytnuté.
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), bol už v decembri 2012 zabezpečený pre
používateľov knižnice skúšobný prístup do plnotextovej databázy elektronických kníh Ebrary, kolekcie Public Library Complete.
V zmysle zmluvy s dodávateľom - Albertina Icome Bratislava, bola databáza obsahujúca v súčasnosti 25 132 elektronických kníh od
januára 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 2013
naďalej k dispozícii databázy BiblioMedica, EZB Elektronische Zeitsch riftenbiblioth ek, Gale Military & Intelligence Database.
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. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
aUniversity o f California v Los Angeles (USA) dostali ako prvé spomedzi zahraničných partnerov projektu Window o f Shanghai
možnosť sprístupniť databázu elektronických kníh, ktorú prevádzkuje Šanghajská knižnica. Používateľom je k dispozícii viac ako
1000 titulov v svetových jazykoch (čínština, angličtina, nemčina, ruština, francúzština, španielčina, taliančina, japončina, arabčina) z
rôznych oblastí spoločenského, politického a kultúrneho života, najmä titulov o Číne, jej histórii a kultúre.
Za účelom zisťovania záujmu o nové produkty boli používateľom knižnice počas roka poskytnuté aj skúšobné prístupy do
databáz: The Gerritsen Collection o f Aletta H. Jacobs (databáza pre výskum ženských dejín, rodových a feministických štúdií), Book
History Online (BHO - medzinárodná bibliografia z oblasti knižných a knižničných dejín vydavateľstva Brill), ProQuest Newsstand
(jedna z najväčších on-line kolekcií zahraničných novín), International Index to Performing Arts Full Text (295 odborných časopisov
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zameraných na divadlo, tanec, film, televíziu a súvisiace témy), ProQuest Research Library (úplné texty vyše 3600 vedeckých i
odborných časopisov a novín z viac ako 150 odborov).
Novinkou v akvizičnej činnosti sa v tomto roku v našej knižnici stalo budovanie fondu
pohľadníc regionálneho charakteru. Do konca roka sa podarilo formou daru a kúpy získať a
do databázy projektu KIS3G menne a vecne skatalogizovať 268 exemplárov pohľadníc.
S cieľom ďalšieho budovania fondu
regionálnych tlačí boli listom oslovené
inštitúcie, firmy a školy v okrese Banská
Bystrica. Snahou knižnice 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. V priebehu roka boli v rámci tejto
akvizičnej aktivity začlenené do fondu
výročné správy niekoľkých firiem, napr.
GAMO Banská Bystrica a Biotika Slovenská
Ľupča.
Pozornosť
bola
venovaná
aj
získavaniu dokumentov do fondu starých
a vzácnych
tlačí,
najmä
slovacík
a dokumentov banskobystrických tlačiarov. Medzi najvýznamnejšie akvizície patrí
kniha banskobystrického tlačiara Jana Jozefa Tumlera z roku 1792. Na nákup
dokumentov do fondu starých a vzácnych tlačí boli vynaložené finančné prostriedky
vo výške 3 688,60 €.
Okrem doplňovania 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,
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Bankovom inštitúte - zahraničnej vysokej škole, ako aj pre štúdium na stredných odborných školách a gymnáziách. Študijné plány,
zoznamy predpísanej literatúry awebové stránky škôl patrili medzi prioritné informačné zdroje. Významný zdroj o vydaných
dokumentoch v ostatných rokoch predstavuje spoločná databáza projektu KIS3G. Denne boli generované záznamy dokumentov, ktoré
získali do svojich fondov kooperujúce knižnice a ktoré národnej agentúre ISBN nahlásili vydavatelia. Týmto spôsobom získavame
informácie o dokumentoch, ktoré sú vydávané v malom náklade a o dokumentoch, vydávaných k rôznym konferenciám. V tomto roku
sme sa zamerali aj na kontrolu dokumentov, ktoré sú čitateľmi dlhodobo rezervované. Po posúdení akvizičnou komisiou boli doplnené
exempláre daných titulov.
Akvizičná komisia zasadala v roku 2013 16-krát a posudzovala návrhy na doplnenie fondu spracované na základe
intemetových zdrojov (webové stránky kníhkupectiev a vydavateľstiev), zoznamov kníh ohlásených v národnej agentúre ISBN,
edičných plánov vydavateľstiev, zoznamov vydaných kníh publikovaných v periodikách Knižná revue, Knižnica, Knihovna, Média
Klub a Knižní novinky a tiež ukážok kníh od regionálnych predajcov. Posúdené boli aj akvizičné návrhy, ktoré podávali používatelia
a zamestnanci knižnice prostredníctvom internetu v počte 451. Zo schválených návrhov bolo ku koncu roka zrealizovaných 64,9 %.
S cieľom zjednodušiť a zefektívniť akvizičnú činnosť bol už v roku 2012 zakúpený a v priebehu roka 2013 využívaný tablet s GSM
sieťou a predplateným prístupom na internet. Bol využívaný nielen pri nákupe kníh, ale aj pri obsahových previerkach knižničného
fondu v skladoch.
Doplňovanie fondu sa uskutočňovalo formou kúpy, povinného výtlačku, daru, výmeny a bezodplatného prevodu.
Dodávateľom a vydavateľom bolo zaslaných 277 objednávok, z toho bolo 19 stálych objednávok zaslaných na univerzity a vysoké
školy. Počas roka nastal problém s dodávaním skrípt z Ekonomickej univerzity v Bratislave, na ktorej prestali akceptovať
permanentnú objednávku. Po dohode s pracovníkmi daných pracovísk, budú vystavované objednávky na konkrétne tituly. Pri
doplňovaní fondu pokračovala spolupráca s kníhkupcami v Banskej Bystrici aj s kníhkupcami s celoslovenskou pôsobnosťou
(Kníhkupectvo Duma, Panta Rhei, Artfórum - predajňa však bola v priebehu roka zrušená, AlbionBooks, Malé centrum, Modul,
distribučné stredisko vydavateľstva Portál, Slovart G. T. G., Suweco, Mediaprint-Kapa, Magnetpress, Slovenská pošta, a iné).
Cudzojazyčné dokumenty boli doplňované nákupom v novootvorenej predajni Oxford Book Shop v Banskej Bystrici. Edičné tituly
nedodané vydavateľstvami v zmysle Zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch v znení neskorších predpisov boli
reklamované. V priebehu roka boli zaslané 192 vydavateľstvám reklamácie na 269 vydaných a nedodaných edičných titulov. Na
reklamácie reagovalo 91 vydavateľstiev, dodaných bolo 152 titulov (o 1,34 % viac ako v roku 2012).
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Tab. č. 2: Prírastok knižničného fondu v rokoch 2009 - 2013
Ukazovateľ
Prírastky celkom
- z toho : knihy
periodiká
normy
patenty
pohľadnice
CD platne
mg pásky
hudobniny
mapy
videokazety
DVD
CD ROM
mikrofilmy
Prírastky: - kúpou
- povinným výtlačkom
- darom
- výmenou
- bezodplatným prevodom
- vlastnou publ činnosťou
- náhrada

2009
13 393
9 758
1 544
857
579
0
95
0
118
280
0
81
81
0
5 307
5 793
2219
36
24
14
0

2010
15 071
10 246
2 339
865
406
0
164
3
493
203
2
88
224
38
5 688
6 139
2 959
226
51
8
0

2011
11 946
8611
1 732
578
354
0
157
0
256
87
0
67
104
0
4 491
5011
2 322
86
23
13
0

2012
12 579
9 528
1 534
578
196
0
166
0
159
178
0
187
53
0
4 572
5 176
2 760
60
1
10
0

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

Formou povinného výtlačku knižnica získala 5 086 knižničných jednotiek v hodnote 59 340,35 €. Formou kúpy bol knižničný
fond doplnený o 4 089 knižničných jednotiek v celkovej hodnote 72 249,96 €. Formou daru knižnica získala 2 321 knižničných
jednotiek v hodnote 20 272,70 €. Medzi najvýznamnejších darcov patria: fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré na
základe zmluvy o spolupráci a dohode o výmene dokumentov darovali knižnici 335 exemplárov odbornej literatúry, Katolícka
univerzita v Ružomberku 24 titulov, Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci 16 titulov, Slovenský zväz včelárov 19
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titulov + 2 CD-ROM, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 28 titulov + 33 CD-ROM. Literatúrou o zahraničných Slovákoch náš
fond už niekoľko rokov obohacuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V tomto roku sme získali 25 kníh, 11 titulov a 60 čísel
časopisov. Literatúru týkajúcu sa tejto témy nám daroval aj Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (12 titulov). Dokumenty
mapujúce dodržiavanie ľudských práv sme získali zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva (10 kníh). Fondy jazykových
centier boli podporované darmi veľvyslanectiev (Veľvyslanectvo USA 67 titulov a 28 DVD, Veľvyslanectvo Ukrajiny 126 titulov,
veľvyslanec Poľskej republiky v SR Tomasz Chloň 7 kníh a 2 DVD). Vydavateľstvo AT Publishing darovalo do fondu knižnice 16
titulov svojej produkcie. Knihy darovali aj súkromné osoby. Fond Študovne starých a vzácnych tlačí už pravidelne získava dokumenty
od RNDr. Milana Jozefíka, v roku 2013 to bolo 12 titulov. JUDr. Jana Laššáková, podpredsedníčka NR SR darovala knižnici 11
exemplárov kníh, PhDr. Ľubica Laššáková, prednostka Okresného úradu v Banskej Bystrici, darovala 30 exemplárov knihy,
venovanej dejinám PKO v Banskej Bystrici. Hodnotné knihy do fondu knižnice darovali aj používatelia našej knižnice - Mgr. Zoltán
Baláž (12 titulov) a PhDr. Pavel Senko (13 titulov).
Na základe dohôd o spolupráci a medzinárodnej výmene dokumentov sa fond rozrástol o zahraničnú literatúru od partnerských
knižníc (Študijní a védecká knihovna v Hradci Králové - 8 čísel periodík a Wojewodska bibliotéka publiczna v Opole - 18 kníh).
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Graf. č. 1: Prírastok knižničného fondu ŠVK v roku 2013 podľa vedných odborov
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Graf. č. 2: Prírastok knižničného fondu ŠVK v roku 2013
podľa typu dokumentu

Graf. č. 3: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu ŠVK
v roku 2013 podľa typu dokumentu

Prírastok knižničného fondu podľa typu dokumentu

Finančná hodnota prírastku podľa typu dokumentu

* knihy 8 469 kn j
i periodiká - 1714 kn. j.
* normy-671 kn. j.
Mknihy 103 943,00 €

* patenty -120 Kn.j.
* pohľadnice - 268 kn. j.

»periodiká-35 494,^5í
i špeciálne dokumenty - 3 500,47 f

»CD 5Skn.j.
«hudobniny-44 kn. j.

• normy-9 831,18í
• patenty 38,95 C

» mapy •77 kn. j.
DVí)-98kn.j.
• ď ) ROM-155 kn. j.
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Tab. č. 3: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa typu dokumentu v rokoch 2009 - 2013
Druh
Počet knižničných jednotiek
Finančná hodnota
dokumentu
2009
2010
2011
2012
2013
2012
2009
2010
2011
Knihy
9 758 10 246
8611
9 528
8 469
96 796,65
94 610,92
104 623,17
99 225,33
Periodiká
1 544
2 339
1 732
1 534
1 714
31 389,53
58 772,90
33 424,63
37 013,67
Špeciálne
655
1 215
671
743
697
3 004,42
9 238,66
4 052,08
4 216,83
dokumenty
Normy
857
865
578
621
8 604,81
578
11 577,17
10 793,95
7 578,33
Patenty
579
406
354
196
120
116,82
191,07
179,46
63,69
Spolu
13 393 15 071 11 946 12 579 11 621
142 958,84
178 210,30
139 782,78
154 522,17

9 831,18
38,95
152 807,89

Tab. č. 4: Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia v rokoch 2009 - 2013
Druh dokumentu
Počet knižničných jednotiek
Finančná hodnota
2009
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2013
2009
Kúpa
70 707,93
5 307
5 688
4 491
4 572
4 089 66 420,73 67 386,47 59 212,52
Povinný výtlačok
62 908,69
5 086 59 649,49 83 493,73 56 744,29
5 793
6 139
5011
5 176
Dar
2 322
2 321
16 271,48 24 835,59 21 934,91
20 143,47
2219
2 959
2 760
396,59
5,00
Bezodplatný prevod
283,91
24
51
23
1
0
130,06
2 165,50
1456,67
729,09
114
Výmena
36
226
86
60
406,05
45,10
37,80
27,99
Vlastná činnosť
10
10
81,03
14
8
13
0
0
0
0
0
1
0
Náhrada
0
0
142958,84
178210,30
139782,78
154
522,17
11
621
Spolu
15
071
11
946
12
579
13 393

2013
72 249,96
59 340,35
20 272,70
0
906,36
30,42
8,10
152 807,89

-
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2013
103 943,00
35 494,29
3 500,47
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3.1.1.2

Spracovanie knižničného fondu

Spracovanie novozískaných dokumentov
Spracovanie dokumentov získaných do knižničného fondu bolo realizované elektronicky v knižnično-informačnom systéme
Virtua v spoločnej databáze clasOl projektu KIS3G. Boli dodržiavané medzinárodné štandardy AACR2, ISBD a formát MARC21.
Menne bolo skatalogizovaných 5 359 dokumentov, vecne 5 501 a spolu bolo vytvorených 11 636 záznamov o exemplároch.
1 977 bibliografických záznamov minimálnej úrovne, ktoré spracovali iné knižnice kooperujúce na budovaní súborného katalógu,
bolo doplnených a tým bola zvýšená úroveň ich spracovania.
V tomto roku sa začalo s mennou a vecnou katalogizáciou pohľadníc. Tomuto typu dokumentu bola pridelená signatúra
začínajúca písmenom P, prírastkové číslo monografií. Keďže signatúry sú číslované postupne (každý exemplár má svoju signatúru),
bude aj v budúcnosti jednoduché zistiť, koľko pohľadníc knižnica vo fonde má. Na ich uloženie a ochranu boli z finančných
prostriedkov prioritného projektu Ochrana knižničného fondu zakúpené albumy s voľnými vymeniteľnými plastovými listami, ktoré
umožňujú uloženie rôznych formátov pohľadníc. Zároveň boli zakúpené priesvitné ochranné obaly neobsahujúce mäkčidlá, do
ktorých sa vkladajú jednotlivé pohľadnice.
Na úseku spracovania pribudla činnosť v súvislosti s budovaním virtuálnej knižnice zdigitalizovaných dokumentov.
Dokumenty sprístupňované prostredníctvom databázy Ebrary sú menne aj vecne spracovávané priamo do formulára v databáze.
Následne po ukončení revízií, obsahových previerok čiastkových fondov a vyradení multiplicitných a zastaraných titulov
monografií a periodík boli vymazávané záznamy z databázy (2 312 bibliografických záznamov, 2 210 holdingových a 8 790
záznamov o exemplároch, z toho 6 030 záznamov o exemplároch bolo vymazaných na oddelení správy fondov).
Do skladu bolo v roku 2013 adjustovaných 8 367 knižničných jednotiek a do študovní a jazykových centier 2 546 knižničných
jednotiek.

-
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Tab. č. 5: Hlavné ukazovatele v oblasti spracovania prírastkov knižničného fondu v rokoch 2009 - 2013
Ukazovateľ
2012
2009
2010
2011
2013
Bibliografické spracovanie dokumentov
6 461
5 359
7 789
6 843
6 495
- z toho : knihy
5 682
4 586
4 759
5 003
4 065
periodiká
133
156
161
198
173
normy
838
812
541
618
573
patenty
577
401
354
191
115
pohľadnice
0
0
0
0
50
CD platne
148
170
145
50
85
hudobniny
121
392
229
94
29
mapy
173
161
68
76
70
2
0
0
0
videokazety
0
124
DVD
80
83
55
83
0
0
0
MG pásky
0
0
89
114
146
CD ROM
77
97
154
94
8
14
2 573
Autoritové záznamy
2012
2013
2010
2011
Ukazovateľ
2009
12 040
12 773
l l 636
13 428
14 760
Záznamy o exemplároch
9 692
9 930
8 705
9 800
8 545
- z toho : knihy
1 534
1 891
1 732
1 618
2 339
periodiká
578
578
621
normy
878
865
354
196
115
583
406
patenty
0
0
69
0
0
pohľadnice
54
157
161
95
164
CD platne
256
140
27
120
493
hudobniny
87
86
74
280
203
mapy
0
0
0
0
2
videokazety
67
157
91
81
88
DVD
0
0
0
0
3
mg pásky
104
229
121
149
81
CD ROM
0
0
38
0
0
mikrofilmy

-
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Retrospektívne spracovanie fondu
V rámci retrospektívneho spracovávania a rekatalogizácie bolo v priebehu roka 2013 spracovaných 6 827 kníh (z toho 400
z fondu starých a vzácnych tlačí v rámci interného grantu), 855 noriem a l 349 LP-platní a vytvorených bolo 14 991 záznamov
o exemplároch.
Tab. č. 6: Retrospektívne spracovanie knižničného fondu v
Ukazovateľ
Retrospektívne spracovanie - bibl. záznamy
v rámci plánu činnosti
interný grant
prioritný projekt
Retrospektívne spracovanie - hold. záznamy
v rámci plánu činnosti
- interný grant
- prioritný projekt
Retrospektívne spracovanie - záznamy
o exemplároch
v rámci plánu činnosti
- interný grant
- prioritný projekt
Počet upravených záznamov o exemplári2

rokoch 2009 - 2013
2009
2010
8 077
1 586
8 077
1 586
0
0
0
0
0
15 328
0
5 328
0
0
0
10 000
18 466
22 945
18 466
0
0
44 496

5 416
0
17 529
29 667

2011
583
583
0
0
23 978
12 078
0
11 900
37 092

2012
5 516
4416
0
1 100
21 031
10 268
0
10 763
39 219

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

13 160
0
23 932
25 226

11 496
0
27 723
37 833

14 572
400
0
72 985

2 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), v roku 2012 sa na
úprave prefixov podieľali aj pracovníci Oddelenia absenčných služieb (5 975) a Oddelenia prezenčných služieb (25 291), v roku 2013 sa na úprave prefixov
podieľali aj pracovníci Oddelenia prezenčných služieb (40 844).

-
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V roku 2013 sa nám nepodarilo získať finančné prostriedky od zriaďovateľa na retrospektívne spracovanie knižničného fondu mimo
pracovného času. Pracovníčkam bol poskytnutý interný grant, v rámci ktorého boli menne a vecne katalogizované dokumenty z fondu
starých a vzácnych tlačí. Spracovaných bolo 400 kníh, vydaných do r. 1950. Zároveň boli upravované záznamy o exemplároch, ktoré
po deduplikácii organizovanej SNK v Martine, neboli prenesené komplexne so všetkými údajmi. Na základe výstupov z databázy,
poskytnutých kolegami zo SNK, pracovníčky Oddelenia doplňovania a spracovania fondov a Oddelenia prezenčných služieb dopĺňali
chýbajúce signatúry aprefixy „svkbb“ do záznamov o exemplároch. V rámci grantu bolo takto upravených 14 500 záznamov
o exemplároch. Úprava prefixov bola v roku 2013 ukončená.
Tab. č. 7: Spracovanie dokumentov v roku 2013 - štatistika zo systému Virtua
Ukazovateľ
Bibliografické záznamy
Holdingové záznamy
Záznamy o exemplároch
Záznamy autorít

Nové
8 200
16 163
26 608
14

Upravené
32 206
2 532
95 443
17

Vymazané
2312
2210
8 790
0

Spolu
42 718
20 905
130 841
31

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 1 300 dochádzajúcich titulov (v celkovom počte 1 311 - niektoré tituly knižnica
odoberá v dvoch exemplároch) a čísiel periodík sa realizuje denne prostredníctvom modulu Správa seriálov systému Virtua.
Priebežne bolo reklamovaných 75 nedodaných titulov a 213 čísiel periodík. Menne aj vecne bolo skatalogizovaných 133 nových
titulov.
Priebežne sa plnili koordinačné a metodické úlohy v oblasti správy seriálov v celoslovenskej databáze classOl projektu KIS3G,
vyplývajúce z poverenia Slovenskej národnej knižnice v Martine. Boli vytvárané bibliografické záznamy zahraničných a regionálnych
titulov periodík na požiadanie kooperujúcich knižníc (12 bibliografických záznamov pre Knižnicu ÚĽUV v Bratislave, Podtatranskú
knižnicu v Poprade, Záhorskú knižnicu v Senici, Vihorlatskú knižnicu v Humennom a Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave). Školenie
v module Správa seriálov bolo organizované v auguste pre 6 pracovníkov Ústrednej knižnice SAV v Bratislave. Telefonicky a e

-
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mailom boli poskytnuté konzultácie k modulu Seriály Zemplínskej knižnici v Trebišove, Podduklianskej knižnici vo Svidníku a
Popradskej knižnici v Poprade. V rámci deduplikácie bolo zlúčených 166 bibliografických záznamov periodík.
Pokračovala spolupráca na budovaní súborného katalógu periodík v databáze clas02, ktorú spravuje Univerzitná knižnica
v Bratislave. Do databázy bolo vytvorených 52 nových bibliografických záznamov, upravených 70 existujúcich bibliografických
záznamov, vytvorených 104 nových a aktualizovaných 163 holdingových záznamov o periodikách z fondu našej knižnice a LHM.
Odoberané periodiká
Tab. č. 8: Prehľad počtu odoberaných periodík v rokoch 2009 -- 2013
Ukazovateľ
Periodiká
(počet titulov celkom)
Z toho : domáce

2010

2011

2012

2013

1 293

1 224

1 259

1 300

1 024

1 035

1 041

1 070

269

189

218

230

1 293

1 247

1 271

1 311

208

212

166

163

1 013

973

1029

1 051

69

59

73

94

2

2

2

2

1

1

1

1

Zahraničné
Podľa spôsobu nadobudnutia
(počet exemplárov)
Z toho
- kúpa
-P V
- dar
- výmena
- vlastná činnosť

-
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3.1.1.2.1

Práca v systéme Virtua

Zo systému Virtua boli (denne, týždenne, mesačne) generované a tlačené výstupy pre odborné oddelenia knižnice upomienky, oznamy o dostupnosti dokumentov, prírastkové zoznamy kníh, periodík a špeciálnych typov dokumentov, mesačné
štatistiky produktivity katalogizácie podľa jednotlivých užívateľov a štatistiky výpožičiek. Podľa požiadaviek vedúcich oddelení
a podľa absolvovaných školení pracovníkov boli vytvárané a upravované kontá používateľov. V spolupráci s SNK v Martine boli
riešené požiadavky na zoznamy dokumentov so statusom „Účtuje sa náhrada“, „Nezvestný“ a „Stratený“ pre spracovanie návrhu na
vyradenie nevymožiteľných kníh, zoznam užívateľských mien aktívnych čitateľov pre prístupové heslá k databáze Ebrary, zoznam
starých a vzácnych tlačí (signatúry O, FD) ako podklad pre výber dokumentov na digitalizáciu, zoznam exemplárov bez uvedenej
signatúry - ako podklad pre urýchlenie úprav nekompletných záznamov podľa požiadavky SNK, zoznam dokumentov s fiktívnym
čiarovým kódom ako podklad pre pracovníkov, ktorí intenzívne označujú dokumenty čiarovými kódmi, zoznam exemplárov
nesprávne pripojených k MARC záznamom, ktoré v spoločnej databáze musia byť pripojené k holdingu. Do SNK v Martine boli
poskytnuté údaje pre pripravované skripty riaditeľských upomienok, generovaných priamo z Infostation vo forme hlavičkového
papiera.
3.1.1.2.2

Digitalizačné pracovisko

V súlade so stratégiami v oblasti ochrany a sprístupňovania národného kultúrneho dedičstva vznikli koncom roka 2012 v našej
knižnici snahy realizovať projekt digitalizácie. Za týmto účelom bol zakúpený planetárny skener Bookeye 4 s „V“ kolískou. Postupy
prác boli konzultované s odborníkmi na digitalizáciu a na základe získaných teoretických aj praktických skúseností bola vypracovaná
smernica, upravujúca proces digitalizácie v knižnici (č. 2/2013). V ŠVK nie je plánovaná masová digitalizácia, ktorou je na Slovensku
poverená Slovenská národná knižnica v Martine, ale digitalizácia jedinečných, vzácnych a historicky cenných tlačí z fondu knižnice.
Cieľom je postupne zdigitalizovať všetky edičné tituly, ktoré počas svojej existencie knižnica vydala, ako aj dokumenty z fondu
starých a vzácnych tlačí, ktoré sú z hľadiska autorského práva uvoľnené na zverejňovanie a nie sú zaradené do národného projektu
„Slovenská digitálna knižnica“ realizovaného SNK v Martine. V priebehu roka bolo zdigitalizovaných 382 kníh (51 237 strán), ktoré
boli používateľom knižnice sprístupnené prostredníctvom databázy Ebrary a 71 exemplárov pohľadníc.

-
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3.1.1.3

Ochrana, revízie, vyraďovanie a obsahové previerky knižničného fondu

Ochrana knižničného fondu
Na trvalé uchovávanie bolo skompletizovaných 2 615 zväzkov ročníkov periodík za roky 2012 a 2013 (z toho 2 518
v Študovni odborných periodík a 97 na Oddelení doplňovania a spracovania fondov). Na dočasné uchovávanie na 5 rokov bolo
skompletizovaných 157 knižničných jednotiek.
Čiarovými kódmi je na Oddelení doplňovania a spracovania fondov priebežne označovaný nový prírastok. V priebehu roku
bolo takto označených 11 034 dokumentov. V rámci retrospektívneho spracovania dokumentov bolo kódmi označených 28 556
dokumentov zo skladu (o 14 350 viac ako v r. 2012), z toho na Oddelení doplňovania a spracovania fondov 12 238 dokumentov, na
Oddelení správy fondov 8 565 a Oddelení absenčných služieb 7 753 dokumentov. Celkovo bolo čiarovými kódmi označených 39 590
dokumentov.
Čipmi RFID boli označované všetky novozískané knihy a viazané periodiká adjustované do Študovne viazaných periodík,
spolu v počte 7 931. Počas letných mesiacov sa na retrospektívnom označovaní dokumentov čipmi podieľalo aj Oddelenie absenčných
služieb (39 923) a Oddelenie správy fondov (26 797). Koncom roka sa začali čipmi RFID označovať knihy z fondu starých
a vzácnych tlačí. Čipmi bolo spolu počas roka označených 74 651 knižničných jednotiek (o 19 565 viac ako v r. 2012).
Ochrana fondu starých a vzácnych tlačí
V roku 2013 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 realizovaná preväzba tlačí z prelomu 19. a 20. storočia v počte 46 dokumentov, boli zhotovené štyri ochranné obaly na
jednotliviny a tri ochranné obaly na tlače 16. storočia. Koncom roku 2013 boli od spoločnosti Ceiba zakúpené tri pomocné vozíky na
prepravu dokumentov na jednotlivé pracoviská, nepriehľadná okenná fólia, hmota na čistenie oriezok CEPURUS, profi teplomer s vlhkomerom a
bezrôtovým čidlom. 1 000 dokumentov z fondu starých a vzácnych tlačí bolo označených exlibrisom.
Tab. č. 9: Označovanie dokumentov čipmi RFID v rokoch 2009 —2013
2009
2010
Ukazovateľ
2011
12217
10 063
Počet čipov
31 772

-
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2012
55 086

2013
74 651

Spolu
183 789
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Revízie, obsahové previerky, vyraďovanie knižničného fondu
Ochrana knižničného fondu v skladoch, v študovniach a jazykových centrách knižnice je hlavnou úlohou Oddelenia správy
fondov. V roku 2013 bola v zmysle dlhodobého plánu revízií vykonaná revízia fondu odborných periodík uchovávaného v študovni
viazaných periodík a v skladových priestoroch (signatúry F, H, G) v počte 20 614 odrevidovaných exemplárov a revízia knižného
fondu (signatúry A 60 000 - 75 999) s celkovým počtom 23 749 odrevidovaných dokumentov. Celkom bolo odrevidovaných 44 363
knižničných jednotiek. Ako podklad k revízii boli použité revízny katalóg a zoznam periodík 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.
Na základe plánu obsahových previerok knižničného fondu ŠVK na rok 2013 bolo komisiou pre obsahovú previerku a
vyraďovanie dokumentov posúdených a z dôvodu poškodenia, zastarania a duplicity vyradených 9 242 knižničných jednotiek
v celkovej hodnote 20 695,40 € - dokumenty nahradené čitateľmi finančne 12 k. j., resp. nahradené novým vydaním 4 k. j.,
nevymožiteľné dokumenty 12 k. j., dokumenty vyradené po obsahovej previerke 114 k. j., zastaraná literatúra 35 k. j.; z
ekonomického oddelenia 54 k. j.; dokumenty z fondu knižnice sign. B 1 - 13 999 v počte 8 615 k. j. a signatúry A a S v počte 393 k. j.
Okrem kníh boli z dôvodu poškodenia vyradené aj iné typy dokumentov - gramoplatňa 1 ks, mapa 1 ks, viazané periodikum 1 ks,
neviazané periodiká uchovávané na 5 rokov 329 ks, 10 titulov z dôvodu duplicity.
Tab. č. 10: Štatistika výkonov v oblasti revízií a vyraďovania knižničného fondu
Ukazovateľ
2010
2009
2011
6 848 kn.j.
85 781 kn.j.
80 534 kn.j.
Zrevidovaný knižničný fond
787 kn.j.
23 657 kn.j.
343 kn.j.
Vyradené dokumenty:
397 kn.j.
z toho
0
0
knihy
0
342 titl.
0
periodiká
3 titl.
0
48 titl. (MG,CD)
špeciálne dokumenty
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2012
53 576 kn.j.
9 570 kn.j.
7 592 kn.j.

2013
44 363 kn.j.
9 242 kn.j.
9 239 kn.j.

1 590 titl.
222 titl.
(CD,MG,CD,
ROM,VK,LP)

1 titl.
2 titl.
(LP, M)

Výročná správa za rok 2013

Dokumenty, ktoré boli vyradené v zmysle smernice o evidencii, revízii a vyraďovaní knižničného fondu boli ponúkané
knižniciam na Slovensku a ich zoznam bol zverejnený na portáli Infolib. Slovenská národná knižnica v Martine si vybrala 399 kn.j.
a 159 titulov periodík, UK Bratislava si vybrala 24 titulov periodík. V mesiacoch marec, jún, november a december 2013 sa uskutočnil
predaj vyradených dokumentov. Predaných bolo 2 426 kníh, za ktoré knižnica získala 1 728,50 €.
Úsek knižničných skladov
Na úseku skladov boli vykonané práce súvisiace s ochranou dokumentov - kontrola uloženia dokumentov vzostupne podľa
signatúry a ich manuálna očista od prachu, evidencia teploty a vlhkosti v priestoroch skladu. Zamestnanci zabezpečovali prípravu
dokumentov pre čitateľov, uloženie vrátených dokumentov, označovanie dokumentov čiarovými kódmi a čipmi RFID, pre iné
oddelenia pripravili na označenie čipmi RFID 21 082 dokumentov a pre oddelenie fondov na retrospektívne spracovanie a kódovanie
6 369 dokumentov.
V roku 2013 boli realizované rozsiahle presuny fondu v rámci depozitárov: po obsahovej previerke a vyraďovaní dokumentov
signatúry B sa realizovali presuny fondu v rozsahu cca 320 bm v skladových priestoroch a presun cca 110 bm dokumentov signatúry
A do externého skladu na Zvolenskej ceste. Premiestnením približne 210 bm dokumentov sa pripravili ďalšie priestory na realizáciu
ochranných náterov v skladoch. Počas letných mesiacov sa uskutočnil rozsiahly presun a očista fondu signatúry B 4500 - 50 600
v rozsahu 922 bm. Pracovníci pripravili na opravu do tvrdej, mäkkej a živicovej väzby 311 dokumentov.
Knihárske práce
Knihárske práce sa realizovali na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a pracovníkov skladov, ktorí v priebehu roka
pravidelne pripravovali poškodené dokumenty a viazané periodiká z fondu knižnice na opravu väzby. Na opravu dokumentov je
k dispozícii prístroj na živicovú tepelnú väzbu. V roku 2013 bolo v knihárskej dielni opravených 605 kníh (z toho z Oddelenia
prezenčných služieb 64 dokumentov, a z Oddelenia správy dokumentov 311 dokumentov).

-
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Rok

2013
2012
2011
2010
2009
2008

Tab. č. 11: Štatistika výkonov v oblasti knihárskych prác v rokoch 2008 - 2013
Mäkká a špirálová väzba
Tvrdá
Spolu
väzba
141
208
441
189
1 415
355

470
249
362
225
206
0

605
473
803
414
1621
355

-33
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Iné
(rezanie,strihanie)
99
67
95
243
183
229

352
157
118
897
422
181
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3.1.1.4

Knižničné služby

V roku 2013 zabezpečovali knižnično-informačné avýpožičné služby tri oddelenia: oddelenie absenčných služieb, oddelenie
prezenčných služieb a bibliografické oddelenie.
Už niekoľko rokov zaznamenávame ročný pokles návštevnosti na úrovni sedem až deväťtisíc používateľov knižničnoinformačných služieb. Pokles návštevnosti o 9 106 používateľov v porovnaní s predchádzajúcim rokom sme zaznamenali aj v roku
2013. Aj počet aktívnych používateľov (čitateľ splatným čitateľským preukazom, ktorý v priebehu roku 2013 aspoň raz využil
niektorú knižničnú službu) sa znížil na úroveň 11 131.3
Napriek poklesu návštevníkov počet absenčných výpožičiek stúpol oproti predchádzajúcemu roku o 5 473, počet prezenčných
výpožičiek tiež nepatrne stúpol o 379 výpožičiek v porovnaní s rokom 2012, čo považujeme za výsledok úsilia konzultantov
poskytovať knižnično-informačné služby na vysokej úrovni s individuálnym prístupom ku každému používateľovi.
V sledovanom období rokov 2009 - 2013 sa znížil najmä záujem používateľov o služby pracoviska referenčných
a konzultantských služieb, kde návštevnosť klesla takmer o 50%, návštevnosť požičovne klesla za uvedené obdobie o takmer 25 %.
Záujem používateľov o prezenčné a rešeršné služby je stabilný. V roku 2013 sme zaznamenali zvýšený záujem o sprístupňovanie
elektronických dokumentov prostredníctvom vzdialeného prístupu - v rámci novosprístupnenej licencovanej databázy elektronických
kníh Ebrary bolo sprístupnených (stiahnutých) až 14 780 plných textov e-kníh.
Uvedené počty sú dôkazom zvyšujúceho sa záujmu používateľov o poskytovanie elektronických knižnično-informačných
služieb na úkor služieb klasických.
3.1.1.4.1

Absenčné služby

Oddelenie absenčných služieb v roku 2013 zabezpečovalo registráciu používateľov, absenčné výpožičné služby, referenčné
služby a službu Spýtajte sa knižnice, služby čítacieho a intemetového pracoviska pre nevidiacich, MVS a MMVS a od marca 2013 aj
prevádzku Tvorivého centra. Výsledky, ktoré oddelenie absenčných služieb v roku 2013 dosiahlo, sú v niektorých ukazovateľoch
vyššie ako v roku 2012, v niektorých naopak nižšie. Registrovaných používateľov bolo o 392 menej ako v roku 2012, pričom nových
3 Podľa štatistického výkazu zo systému Virtua, poskytnutého správcom systému - SNK v Martine.

-

34-

Výročná správa za rok 2013

používateľov bolo o 128 viac a preregistrovaných bolo o 520 menej ako v predchádzajúcom roku. Vyššie plnenie sa dosiahlo v počte
absenčných výpožičiek, ktorých bolo o 9 537 viac ako v roku 2012.
Tab. č. 12: Používatelia a návštevníci knižnice - prehľad za roky 2009 - 2013
Ukazovateľ
2009
2010
Aktívni používatelia
12 150
12 081
(s platným cit.
preukazom)
Používatelia registrovaní
a preregistr. v danom
7 941
7 748
roku
- z toho do 15 rokov
4
3
Návštevníci knižničných
služieb spolu
z toho:
- návštevníci požičovne
- návštevníci študovní

- návštevníci pracoviska
referenčných
a konzultant, služieb

2011
11 690

2012
11 432

2013
11 131

7201

7 329

6 937

1

2

6

110 106

102 536

95 497

95 296

86 1904

58 483

55 268

50 928

49 160

43 734

38553

36 601

35 448

34 923

35 843

13 070

10 667

9 121

7 365

6 613

4 Údaj je uvedený na základe reálnej návštevnosti. Údaj o počte návštevníkov, ktorí od 1. 1. do 31. 12. 2013 využili knižničné služby, poskytnutý pre štatistické
účely zo systému SNK v Martine (181 486 návštevníkov), je údajom vyjadrujúcim počet všetkých transakcií v knižnično-informačnom systéme, ktoré čitatelia
vykonali. Počet transakcií čitateľov ŠVK v Banskej Bystrici je aj v roku 2013 najvyšší zo všetkých knižníc zapojených do projektu KIS3G.
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Tab. č. 13: Výpožičky - prehľad za roky 2009 - 2013
2009
Ukazovateľ

2010

2011

2012

2013

Výpožičky spolu

317 089

306 497

306 051

291 715

297 352

- z toho absenčné

144 529

160 351

148 332

151 282

156 755

152834

137 017

139 534

149 071

7517

11 315

11 748

7 684

170 643

143 773

155 761

138 381

138 760

1 917

2 373

1958

2 052

1837

1 315

1 700

1 526

1 604

1 328

479

500

335

374

458

1

0

0

8

1

• MMVS z iných knižníc

86

153

97

66

50

• cirkulačná výpožičná služba

36

20

~
• Odd. abs. služieb
■
• Odd. prez. služieb
- z toho prezenčné
- z toho MVS, MMVS
a CVS
• MVS iným knižniciam
• MVS z iných knižníc
• MMVS iným knižniciam

-
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Požičovňa čitateľské katalógy, referenčné a konzultantské pracovisko, Tvorivé centrum
Noví používatelia mali možnosť zaregistrovať sa na všetkých pracoviskách oddelenia absenčných služieb (na pulte pri vstupe
do knižnice, v požičovni a na pracovisku referenčných konzultantských služieb). Na všetkých týchto pracoviskách si mohli
používatelia tiež obnoviť členstvo. Novo zaregistrovaných bolo 2 977 používateľov, čo je o 128 viac ako v roku 2012.
Preregistrovaných používateľov bolo 3 960, teda o 520 menej ako v roku 2012. Knižnica akceptovala karty ISIC a ITIC, tiež karty
externých študentov, pokiaľ boli vybavené bezkontaktným čipom. Ostatným používateľom boli vystavované knižničné čipové karty.
V priebehu celého roka 2013 boli registrovaní aj jednorazoví používatelia v počte 475 (o 317 viac ako v roku 2012). Preukazy im
vydávali jednotlivé študovne oddelenia prezenčných služieb a do databázy boli títo používatelia zapisovaní v oddelení absenčných
služieb.
V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov podpisovali používatelia prehlásenie o poskytnutí svojich osobných údajov
knižnici. Prehlásenie bolo v roku 2013 upravené v súlade snovým zákonom č. 122/2013 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. 7. 2013.
Podľa ustanovenia rovnakého zákona bolo z databázy vymazaných 3 121 neplatných záznamov o používateľoch a prihlášky týchto
používateľov boli skartované.
Informácie o knižničných službách, o fonde knižnice, o spôsobe objednávania a rezervovania dokumentov získavali
používatelia knižničných služieb na pracovisku referenčných a konzultantských služieb. Informácie boli určené najmä novým
používateľom, aby mohli efektívne využívať všetky knižničné služby. V roku 2013 boli poskytnuté informácie a inštruktáže 1 887
novým používateľom (o 787 viac ako v roku 2012). Pracovisko zabezpečovalo aj službu Spýtajte sa knižnice, o ktorú bol v roku 2013
menší záujem. Zaregistrovali tu len 33 rôznych otázok (o 25 menej ako v roku 2012). Zabezpečovalo tiež výpožičky e-čítačiek, ktoré
si vypožičalo 18 používateľov, čo je o 11 viac ako v roku 2012. Na intemetovom pracovisku pre nevidiacich a slabozrakých, ktoré je
súčasťou referentských a konzultantských služieb, návštevnosť poklesla. Pracovisko využilo len 10 návštevníkov, čo je o 75 menej
ako v roku 2012. Pracovisko referenčných a konzultantských služieb prijímalo aj požiadavky používateľov na expresné výpožičky.
V roku 2013 ich bolo 1224 (o 37 viac ako v roku 2012). Pracovníci expedovali novinky vo fonde na www stránku knižnice
a zabezpečovali platenú službu Novinky - zasielanie informácií o nových prírastkoch fondu čitateľom podľa ich informačných
profilov. V roku 2013 bola táto služba poskytnutá 8 používateľom z nasledovných vedných odborov: právo (2 používatelia), história
(2 používatelia), literatúra, beletria, politika a etika (1 používateľ z každého odboru). Na pracovisku bolo poskytnutých 33 065
ústnych a 188 telefonických informácií, boli zaslané odpovede na 137 e-mailových požiadaviek od používateľov.
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V rámci Týždňa slovenských knižníc bola daná do používania nová študovňa - Tvorivé centrum, ktorého prevádzku
zabezpečuje Oddelenie absenčných služieb. Toto moderne vybavené pracovisko využívali individuálni používatelia ako aj vopred
nahlásené skupiny. Od marca do decembra 2013 Tvorivé centrum využilo 602 návštevníkov knižnice.
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 a prípravu na súdne vymáhanie nevrátených dokumentov. Absenčných výpožičiek bolo zaevidovaných
149 071 (o 9537 viac ako v roku 2012). Prispeli k tomu zmeny v knižničnom poriadku knižnice z roku 2012 a tiež skutočnosť, že
v roku 2013 fungoval automatizovaný upomienkový proces a odosielanie oznamov o dostupnosti rezervovaných dokumentov bez
problémov alebo prerušení, ktoré sa v minulých rokoch vyskytovali. Používateľom bolo odoslaných 3 656 oznamov o dostupnosti
nimi rezervovaných dokumentov (o 22 menej ako v roku 2012).
Požičovňa zabezpečovala aj e-mailovú komunikáciu s čitateľmi, týkajúcu sa predovšetkým predĺženia výpožičnej lehoty alebo
objednania kníh. Používateľom bolo odoslaných 1 563 správ (o 313 viac ako v roku 2012), 32 363 e-mailových upomienok (o 4 705
viac ako v roku 2012), 256 riaditeľských upomienok ( o 12 viac ako v roku 2012) a 28 predžalobných upomienok (o 5 menej ako
v roku 2012). Kompletne bolo vybavených 225 riaditeľských a 19 predžalobných upomienok. Lepší výsledok v porovnaní s rokom
2012 bol dosiahnutý aj vďaka intenzívnej e-mailovej komunikácii s používateľmi. V októbri 2013 knižnica pristúpila k vymáhaniu
nevrátených kníh súdnou cestou. Bolo podaných 7 návrhov na vydanie platobného rozkazu príslušným súdom. Do konca roka 2013
bolo vydaných všetkých 7 súdnych platobných rozkazov. Jeden prípad bol uzavretý v decembri 2013, keď používateľ uhradil
poplatky podľa platobného rozkazu.
Používatelia využívali a kladne hodnotili knižničný bibliobox. V priebehu roka 2013 prostredníctvom neho vrátili spolu 17 010
kníh (o 2 551 viac ako v roku 2012). Používatelia nahlásili 37 stratených kníh, ktoré aj nahradili (o 16 viac ako v roku 2012).
Opravených bolo 440 kníh (o 101 menej ako v roku 2012).
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Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná MVS
Oddelenie absenčných služieb zabezpečovalo v roku 2013 medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) a medzinárodnú
medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS). Používatelia našej knižnice podali 546 požiadaviek na MVS. Vybavených bolo 458
(o 84 viac ako v roku 2012). Iné knižnice podali 1 340 požiadaviek na dokumenty z fondu našej knižnice. Kladne bolo vybavených
1 328 požiadaviek (o 276 menej ako v roku 2012). Prostredníctvom MMVS bolo vybavených 50 výpožičiek z pôvodne podaných
73 požiadaviek. Je to o 16 menej ako v roku 2012. Výpožičky MMVS boli realizované prostredníctvom SNK v Martine a Univerzitnej
knižnice v Bratislave. Prostredníctvom týchto knižníc bola kladne vybavená jedna požiadavka MMVS zo zahraničia na dokument
z fondu našej knižnice.

-
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3.1.1.4.2

Prezenčné služby

Prezenčné služby boli poskytované v 16 študovniach oddelenia prezenčných služieb a oddelenia bibliografie, oddelenie
absenčných služieb zabezpečovalo prevádzku Čítacieho a intemetového pracoviska pre nevidiacich a Tvorivého centra. Čitateľom
bola k dispozícii aj wifi zóna.
Päť 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 2012 predkladáme v tabuľke č. 14 prehľad výkonov jednotlivých pracovísk v ukazovateľoch
návštevnosť a výpožičky.
Univerzálna študovňa (US)
Počas roka pribudlo do fondu študovne 203 nových publikácií a 62 informačných brožúr. Nové knihy boli prezentované
návštevníkom formou aktuálnych výstaviek. V snahe sprehľadniť fond čitateľom bolo realizované nové prehľadnejšie značenie na
regáloch podľa tried MDT. Propagovali sa materiály k maturitnej skúške a prijímacím pohovorom na vysoké školy. Pribudla
informačná služba o možnostiach štúdia na vysokých školách vo Veľkej Británii prostredníctvom informačných prospektov
a študijných programov vysokých škôl a univerzít vo Veľkej Británii. Informácie o materiáloch na maturitné skúšky a o možnostiach
štúdia v zahraniční boli rozposlané adresne na všetky stredné školy v regióne. Fond študovne sa rozšíril aj o aktuálne dokumenty
zamerané na jazyk taliansky, španielsky a francúzsky. V mesiacoch jún - september bola v priestoroch študovne tematická výstava
kníh Slovensko - dovolenková destinácia zostavená z dokumentov z fondu ŠVK. Konzultantky študovne poskytovali tematické
materiály k organizovaným prednáškam v rámci spolupráce s občianskym združením Veda pre mladých. Pravidelne sa aktualizovali
zakladače umiestnené v UŠ. Obe konzultantky UŠ zabezpečujú súčasne aj činnosť jazykových študovní - Britského centra a Window
of Shanghai.
Študovňa odborných periodík
V Študovni odborných periodík sa uskutočnila reorganizácia fondu. Jednotlivé tituly periodík boli uložené podľa MDT a regále
boli označené prehľadnými orientačnými tabuľkami. Konzultantka pripravila do väzby 2 518 titulov periodík. Podieľala sa na
monitoringu tlače o ŠVK. Realizovala informačný prieskum vyuzitel nosti periodík, ktorý slúži ku skvalitňovaniu akvizície periodík
nadobúdaných kúpou.
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Tab. č. 14: Návštevníci a prezenčné výpožičky v študovniach
Návštevníci
Prezenčné výpožičky
Študovňa
Univerzálna študovňa
Študovňa odborných periodík
Študovňa digitálnych dokumentov
Študovňa viazaných periodík
Študovňa špec. tech. a legisl.dok.
Hudobné átrium
Nemecká študovňa
Centrum slovanských štúdií
InfoUSA
Britské centrum
Window of Shanghai
Wifí zóna
Oddelenie prez. služieb spolu
Čítacie a intemetové pracovisko pre
nevidiacich
Tvorivé centrum
Bibliograficko-informačné a databázové
centrum
Študovňa starých a vzácnych dokumentov
Študovňa knihovníckej literatúry
SPOLU

2012
7 433
4 506
530
3 793
436
2 179
4 252
588
2 123
4 278
263
-

2013
6883
3672
357
4026
389
2673
4267
1 191
2923
2949
761
670

2012
34 279
29 372
427
35 480
1 487
4 264
20 427
2 254
3 614
4 439
764
-

2013
34138
28994
393
35324
1219
5183
16 856
2 203
4 892
7 098
989
-

30 381

30 761

136 807

137 289

80

10
602

0

0

-

-

4 135

1 050

230

321
14
35 843

498
26
138 381

1 213
28
138 760

1 987
162
7
32 617

-41
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Hudobné átrium
K najvýznamnejším hudobným podujatiam roka 2013 patrila beseda s historikom a kurátorom americkej hudby Národného
múzea americkej histórie Smithsonian Institution vo Washingtone Johnom Edwardom Hassem z USA, ktorú zorganizovalo Hudobné
átrium v spolupráci s InfoUSA v rámci medzinárodného podujatia Jazz Appreciation Month (Apríl - mesiac jazzu). S priaznivým
ohlasom sa stretol aj Koncert poľskej hudby pri príležitosti osláv 95. výročia Dňa nezávislosti Poľskej republiky. V spolupráci
s Nadáciou Cultura Animi vo Varšave, Poľským inštitútom v Bratislave a Centrom poľského jazyka a kultúry FHV UMB v Banskej
Bystrici sa uskutočnil koncert z diel poľských skladateľov v podaní poľského kvarteta Primalia a študentov Hudobnej akadémie
v Lodži. Hudobné átrium sa tiež zapojilo do II. ročníka celoslovenského projektu Noc hudby, v rámci ktorého ponúklo sériu
hudobných podujatí.
V roku 2013 boli návštevníkom Hudobného átria sprístupnené obsiahle hudobné databázy RIPM Online Archive of Music
Periodicals (Full TEXT) a Répertoire International de Littérature Musicale (RILM), ktoré slúžia širokej obci odborníkov a záujemcov
o hudobný výskum. Databáza RILM pokrýva rôzne typy publikácií o hudbe časovo z obdobia od roku 1967 až po súčasnosť
a databáza RIPM je unikátnou kolekciou pôvodných materiálov na štúdium hudby a hudobného života približne v rozmedzí rokov
1800 - 1950. Ide o jednu z najrozsiahlejších online dostupných zbierok hudobných periodík vydávaných od doby raného romantizmu
až po dobu modernú - od Beethovena k Bartókovi a od Schuberta k Stravinskému.
Študovňa viazaných periodík, Študovňa digitálnych dokumentov a Študovňa technických a legislatívnych dokumentov
Fond Študovne viazaných periodík bol aktualizovaný a doplnený o novšie vydania viazaných periodík v počte 128 (do skladu
bolo preradených 123 dokumentov, zo skladu do študovne 56 dokumentov). Používatelia prejavili najväčší záujem o periodiká:
Justičná revue (862), Slovenské pohľady (575), Historický časopis (515), Právny obzor (291), Pedagogická revue (248),
Československá psychológie (217), Vychovávateľ (204), Zo súdnej praxe (183), Hospodárske noviny (174), Historická revue (171) a
vo veľkej miere využívali aj čítacie zariadenie na mikrofilmy, mikrofiše, skener a kopírovacie zariadenie. Konzultant spracoval a
predložil Komisii pre obsahovú previerku zoznam 5 924 exemplárov s návrhom na vyradenie.
V Študovni digitálnych dokumentov bol prírastok do fondu 156 titulov CD a DVD nosičov, následne bol aktualizovaný aj
zoznam na www.svkbb.eu.
V Študovni technických a legislatívnych dokumentov bolo do fondu prijatých 635 noriem, 129 patentov a priebežne sa
dopĺňali aktuálne vydania vestníkov a zbierok zákonov. Fond noriem bol aktualizovaný, neplatné normy sa priebežne preraďovali do
archívu neplatných noriem. V rámci Týždňa slovenských knižníc sa pre záujemcov z radov študentov uskutočnila prezentácia
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špeciálnych dokumentov - normy, patenty, zbierky zákonov, tituly periodík vo fonde ŠVK. Boli prezentované databázy na
vyhľadávanie patentových informácií, STN-online, databázy legislatívnych dokumentov, možnosti vyhľadávania informácií
v odborných periodikách.
Konzultant sa aktívne podieľal na propagácii služieb študovne priamo na školách. V apríli 2013 sa v spolupráci s PaedDr.
Lýdiou Cellárovou, PhD. uskutočnilo v rámci predmetu Technická výchova na Katedre techniky a technológií Fakulty prírodných
vied UMB praktické cvičenie na vyhľadávanie noriem v Študovni technických a legislatívnych dokumentov. Akcie sa zúčastnilo 40
študentov, ktorí využívali prezenčný fond študovne, hlavne printovú podobu noriem, ale aj databázu STN-online.
Jazykové centrá
Informačné zázemie pre štúdium cudzích jazykov a reálií o jednotlivých krajinách predstavovalo päť jazykových centier, ktoré
zorganizovali početné výchovné a populámo-vzdelávacie podujatia. Boli podporou pre učenie sa cudzích jazykov na základných,
stredných a vysokých školách.
Nemecká študovňa
Počas roka konzultantka uskutočnila obsahovú previerku dokumentov vo fonde Nemeckej študovne. Vyradilo sa 261
videokaziet a 542 audiokaziet. Ďalej bolo z fondu študovne preradených do skladu 186 dokumentov. Fond študovne bol obohatený
o 205 nových dokumentov, ktorých akvizíciu a spracovanie zabezpečovala konzultantka.
Nemecká študovňa pripravila pre svojich návštevníkov početné tradičné aj nové podujatia. Medzi najvýznamnejšie patrili:
autorské čítanie rakúskeho spisovateľa Gábora Fonád-Joó, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s s Katedrou germanistiky UMB
v Banskej Bystrici a Rakúskym kultúrnym fórom a Stretnutie s prekladateľom p ro f Adamom Bžochom. V novembri navštívila ŠVK
riaditeľka Goethe inštitútu v Bratislave - pani Jana Binder. Spoločne s riaditeľkou ŠVK - PhDr. O. Laukovou, PhD. zhodnotili
dlhoročnú spoluprácu medzi oboma inštitúciami.
Medzi pravidelné aktivity študovne patria interaktívne hodiny pre žiakov a študentov stredných a základných škôl, pri ktorých
sa využíva informačný fond študovne. V roku 2013 sa spolupráci s vyučujúcimi uskutočnili 19-krát na témy: Nemecko a reálie
nemecky hovoriacich krajín, Nemecké vynálezy, ktoré zmenili svet, Rozprávky bratov Grimmovcov, Jedlo a pitie, Zdravie a návšteva
lekára, Advent a Vianoce v Nemecku. Deväťkrát sa uskutočnili stretnutia so žiakmi stredných škôl zamerané na rozširovanie slovnej
zásoby - Wortschatzerweiterung. V spolupráci s Goethe inštitútom v Bratislave sa uskutočnili workshopy: Singend Deutsch lernen
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pod vedením Mgr. Mareka Ľuptáka z TU vo Zvolene a S AlA - DAAD - Stipendien. V spolupráci s lektorom DA AD Thomasom
Edelingom sa 4-krát uskutočnil literárny seminár na tému Róbert Walser: Der Gehúlfer. V júni boli v priestoroch knižnice slávnostne
odovzdané diplomy DAF študentom gymnázií.
Tradičné podujatie Beisammensein am Video (Spolu pri videu), ktoré prezentuje nemeckú filmovú produkciu, sa počas roka
uskutočnilo 12-krát a prezentovalo sa na ňom 12 hraných a dokumentárnych filmov nemeckej proveniencie. Nemecká študovňa
participovala aj na zabezpečovaní viacerých výstav - interaktívnej výstavy Herta Muller - Bludný kruh slov, výstavy Nemecké
vynálezy, ktoré zmenili svet, ktorá bola inštalovaná počas Týždňa vedy a techniky. V spolupráci so ŠVK v Košiciach sa uskutočnila
výstava Legendárny rozprávač Karol May, doplnená knižnou výstavou Karí May vo fonde knižnice. Významné výročie Richarda
Wagnera sme si pripomenuli výstavou Richard Wagner vo fonde ŠVK v Banskej Bystrici.
InfoUSA
Centrum zorganizovalo v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a Veľvyslanectvom USA prednášku Týždeň
amerických knižníc, ktorú viedol Michael Dowling z American Library Association. Podujatie bolo určené pre pracovníkov knižníc
a uskutočnilo sa v rámci Týždňa slovenských knižníc 2013.
K ďalším významným podujatiam organizovaným InfoUSA v spolupráci s Katedrou anglistiky a amerikanistiky FHV UMB a
vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva USA na Slovensku patrili Prekladateľské soiré. Uskutočnili sa tri stretnutia so slovenskými
prekladateľmi Alojzom Kenížom, Marínou Gálisovou a Otakarom Koŕínkom. K už tradičným podujatiam patrila beseda v rámci
festivalu Hory a mesto. Tento rok bol hlavnou hviezdou festivalu americký skalolezec Alex Honnold. V spolupráci s Hudobným
átriom sa v rámci medzinárodného podujatia Jazz Appreciation Month (Apríl - mesiac jazzu) uskutočnila beseda s historikom a
kurátorom americkej hudby Národného múzea americkej histórie Smithsonian Inštitúte vo Washingtone Johnom Edwardom Hassem
z USA.
Vo februári sa InfoUSA v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku a Euro-atlantickým centrom podieľalo na príprave
konferencie Youth Advisory Council, ktorej predsedal veľvyslanec USA na Slovensku J. E. Theodore Sedgwick. InfoUSA sa stalo
súčasťou projektu Women Entrepreneurship Fórum, organizovaným Veľvyslanectvom USA na Slovensku a neziskovou organizáciou
VOKA. Začínajúcim podnikateľkám poskytlo prostredie na stretávanie sa a organizovanie podujatí a workshopov v rámci projektu.
Informačný fond študovne sa využíva pri príprave interaktívnych hodín pre stredné a vysoké školy. V spolupráci s pedagógmi
sa uskutočnilo 14 takýchto hodín na rôzne témy: Martin Luther King Day ; American Cities (Americké mestá) - najvýznamnejšie
pamiatky v štyroch najzaujímavejších mestách USA - Washington, D.C., New York City, San Francisco a Los Angeles; História
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amerického jazzu; English with Fun; Halloween - tradičný americký sviatok; Thanksgiving Day (Deň vďakyvzdania) - tradičný
americký sviatok; Christmas (Vianoce). V spolupráci so SAIA, n.o. sa uskutočnila beseda Štipendiá do celého sveta, Národný
štipendijný program a Štúdium v zahraničí je výzva. Study in the U.S. - konzultačný seminár spojený s poradenstvom o možnostiach
štúdia v Spojených štátoch amerických, o štandardizovaných testoch (TEOFL, SAT, GMAT, GRE), potrebných na štúdium v USA a o
informáciách o študijných programoch prostredníctvom Fulbrightovej komisie viedli pán Christopher Medalis (Regional Educational
Advising Coordinator for Northern and Central Európe) a pani Mária Paniaková, poradkyňa pre programy a štúdium z Poradenského
centra Fulbrightovej komisie na Slovensku. Počas konzultácií mali študenti možnosť štúdia odbornej literatúry, ktorá im pomôže pri
príprave na jazykové a odborné testy. V rámci Medzinárodného týždňa vzdelávania sa pod vedením pani Nory Hložekovej, riaditeľky
Fulbrightovej komisie na Slovensku a pani Márie Paniakovej, poradkyne pre programy a štúdium z Poradenského centra Fulbrightovej
komisie na Slovensku, uskutočnil ďalší konzultačný seminár spojený s prednáškou.
S podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku sa uskutočnila výstava fotografií amerického fotografa kubánskeho pôvodu
Damasa Reyesa Európania - putá, ktoré spájajú. Výstava je súčasťou cyklu fotografií Európania. V spolupráci s Hudobným átriom
sa uskutočnila audiovizuálna výstava Velikáni jazzu.
Centrum slovanských štúdií
Služby študovne v roku 2013 využilo 443 používateľov s celkovým počtom 2561 výpožičiek, 335 návštevníkov podujatí a 413
návštevníkov exkurzií. Fond študovne sa rozrástol o 434 knižničných dokumentov hlavne z oblasti literatúry, histórie, filológie,
kulturológie a umenia. Dokumenty boli získané na základe medzinárodnej výmeny s partnerskými knižnicami, vlastným nákupom, či
darom pri príležitosti návštevy poľského veľvyslanca a návštevy z Veľvyslanectva Ukrajiny v SR.
Výsledkom spolupráci s domácimi a zahraničnými kultúrnymi inštitúciami boli aktivity - knižné výstavy, tematické hodiny pre
študentov, prednášky, besedy, semináre a informačné stretnutia o štipendiách do zahraničia. Medzi najpopulárnejšie aktivity patrili
Stretnutie s prekladateľom Karolom Chmelom zamerané na jeho preklady z poľskej literatúry, Deň poľskej kultúry so zahraničnými
hosťami, prezentácia monografie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry za účasti zostavovateliek Miliny Sklabinskej a Kataríny
Mosnákovej zo Srbska, či prednáška venovaná 400. výročiu nástupu cárskej dynastie na trón Romanovovci - ruská panovnícka
dynastia s tragickým koncom.
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Window o f Shanghai
Činnosť študovne sa sústredila na aktivity venované čínskej kultúre, cestovaniu, medzinárodnému postaveniu a súčasnému
rozvoju Číny. Služby študovne v roku 2013 využilo 313 používateľov, 448 návštevníkov podujatí a celkový počet výpožičiek bol
1250. Bola vykonaná akvizícia 132 nových kníh zo zoznamu Šanghajskej knižnice, prevažne z oblasti ekonomiky, histórie,
politológie, práva a výučby jazyka.
Vo februári 2013 bol založený Klub priateľov čínskej kultúry, ktorý vedie Lan Zhang - doktorandka na FF UMB v Banskej
Bystrici. Je zameraný na záujemcov o čínsky jazyk, tradície a zvyky. Najvýznamnejším podujatím bola projekcia Zaujímavosti zo
života v klasickej Číne cez zábery zo Sna o Červenom pavilóne, za účasti slovenskej sinologičky Mgr. Maríny Čarnogurskej, PhD.
a čínskeho profesora Tang Juana (Univerzita Cchengdu v Secchuane, Čína). Bola naživo sprevádzaná spevom piesne potulného
taoistického mnícha, so simultánnou recitáciou slovenského prekladu. Medzi najpútavejšie podujatia patrili aj: Čínsky nový rok - rok
hada rozprávanie o tradíciách a zvykoch počas osláv, prezentácia cestovateľských zážitkov Z Pekingu do Singapuru, Exotika na
tanieri - nazrite do čínskej kuchyne zameraná na tradičné kulinárske špeciality, či výstava Čínska kaligrafia, kde bolo predstavených
24 originálov kaligrafií Paola Zhang.
Knižnicu navštívila 4 členná delegácia zo Šanghajskej knižnice, vedená zástupcom riaditeľa Zhou Demingom. Prezentovala sa
činnosť centra a naplánovala sa výstava Slovenských ľudových hudobných nástrojov na Slovensku, konaná v októbri 2013
v Šanghajskej knižnici. Spolu s University of Califomia v Los Angeles (USA) sme dostali ako prví spomedzi partnerov projektu
prístup k databáze elektronických kníh Šanghajskej knižnice, ktorá obsahuje 1280 e-kníh. V závere roka sa pripravil nový text
Memoranda o spolupráci na obdobie 5 rokov.
Britské centrum
Vzrastajúci záujem o štúdium anglického jazyka sa odzrkadlil na zvýšenom počte záujemcov o dokumenty a služby Britského
centra. V roku 2013 jeho služby využilo 2 949 návštevníkov, ktorí si vypožičali 10 968 dokumentov, čo je o 2 607 viac ako v roku
predchádzajúcom. Do fondu Britského centra pribudlo 49 nových titulov, ktoré boli zakúpené z grantu British Council na Slovensku..
Velmi obi úbenými nadalej ostávajú knihy z radu Penguin Reader, čo je zjednodušená beletria doplnená audio materiálmi. Záujem
základných a stredných škôl o služby centra sa prejavil najmä v počte kreatívnych vyučovacích hodín na rozličné témy. V rámci
Týždňa knižníc sa uskutočnilo premietanie filmu J.Austin Príde and Prejudice, určené pre školy a premietanie dokumentu BBC
o Londýne. Najväčší záujem bol o besedu s Mgr.. Romanom Liekom, PhD. s názvom How Charles Ilo st his head, na ktorej sa
zúčastnilo 120 študentov SŠ a VŠ. Pozitívne hodnotíme spoluprácu s vydavateľstvom Oxford University Press, v spolupráci s ktorým
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sa v priestoroch ŠVK zorganizovalo päť odborných seminárov so zahraničnými lektormi pre učiteľov anglického jazyka. Na
seminároch sa zúčastnilo 345 učiteľov zo základných a stredných škôl z nášho regiónu, ktorí mali súčasne možnosť zúčastniť sa na
prezentácii vydavateľstiev Oxford University Press a McMillan. Knižnica poskytuje vydavateľstvu Oxford University Press priestor
pre stálu výstavu noviniek, ktorá sa pravidelne obnovovuje a vystavené materiály putujú do Britského centra, čím sa fond
permanentne dopĺňa a aktualizuje.
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3.1.1.4.3.

Reprografické služby

Reprografické služby pre používateľov knižnice sme poskytovali v reprografickom pracovisku a v jednotlivých študovniach,
v ktorých sú umiestnené kopírovacie zariadenia.
Tab. č. 15: Výkony v oblasti reprografických služieb
Ukazovateľ
Cierno-biele fotokópie - spolu
Z toho
- pre používateľov
(kopírovacie stredisko)
- pre používateľov (študovne)
- pre potreby knižnice
Farebné fotokópie - spolu
- pre potreby používateľov
- pre potreby knižnice
Skenovanie
(študovňa viazaných periodík)

2010
111 240

2011

2012

2013

103 592

81 562

55 153

52 082

46 981

37 609

21 747

59 158
16 922
3 747
277
3 470
1 782

46 855
9 756
2 324
227
2 097
2 292

36 994
6 959
2 574
96
2 478
1 423

28 388
5 018
1 462
68
1 394
1 064

Ako vyplýva z analýzy údajov o počte zhotovených kópií za roky 2010 - 2013, požiadavky čitateľov na poskytovanie
reprografických služieb čitateľom majú klesajúcu tendenciu. Za štyri roky klesol počet zhotovených fotokópií z knižničných
dokumentov o 56 087, čo predstavuje viac ako 50%.
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3.1,1.4.4

Bibliografická činnosť a rešeršné služby

Celoštátne a nadregionálne úlohy
Participácia na budovaní registrujúcej SNB - séria články na základe dohody so Slovenskou národnou knižnicou v Martine
V zmysle platnej dohody bolo do celoslovenskej databázy spracovaných 67 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 2013 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 17 záznamov. Webová aplikácia Pamäť mesta Banská Bystrica sa stala vyhľadávaným
zdrojom biobibliografických údajov o osobnostiach s väzbou na banskobystrický región ako aj sprostredkovateľom výsledkov
historickej vedy pre záujemcov na rôznom stupni vzdelania a poznania zo sféry spoločenských, prírodných a technických vied,
priaznivcov umenia a kultúry.
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
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z vedeckých a odborných podujatí. Pri príležitosti 70. výročia narodenia významného banskobystrického historika - prof. PhDr.
Karola Fremala, CSc. bola spracovaná jeho biobibliografia, ktorá vyšla ako súčasť vedeckého zborníka V turbulentnom tridsaťročí,
vydaného Spolkom Slovákov v Poľsku.
Tab. č. 16: Bibliografická činnosť a budovanie databáz
Ukazovateľ
2012
Bibliogr. Holdingové Záznamy
Bibliogr.
záznamy záznamy
o exempl.
záznamy
Excerpované záznamy:
87
17
Pamäť mesta Banská Bystrica
Analyt. rozpis zborníkov - SNB články
89
67
Slovenská republika 1939 - 1945
22
11
361
Bibliografie vydané tlačou
451
202
Spracovanie historického fondu
1 702
1 702
400

2013
Holdingové Záznamy
záznamy
o exempl.
-

-

-

-

-

-

-

-

1 057

1 057

Bibliograficko-informačné a databázové centrum
Činnosť konzultantov Bibliograficko-informačného a databázového centra bola v roku 2013 zameraná na prezentáciu
elektronických zdrojov, ktoré ŠVK zabezpečila pre čitateľov v rámci vlastných licenčných dohôd s poskytovateľmi, aj v rámci
národných licencií. Na základe dostupných štatistických ukazovateľov (počtu vyhľadávaní v databázach a počtu sprístupnených
plných textov dokumentov) je zrejmé, že záujem používateľov služieb knižnice o elektronické zdroje narastá a to najmä v súvislosti
s možnosťou využívať vzdialený prístup k elektronickým zdrojom z akéhokoľvek miesta, kedykoľvek a bez obmedzení. Pozoruhodné
výsledky boli zaznamenané napr. vo využívaní plnotextovej databázy e-kníh Ebrary, v rámci ktorej používatelia v roku 2013
uskutočnili 7690 vyhľadávaní a prezreli si 14 780 e-kníh. V rámci systému NAVIGA5 sme síce zaznamenali takmer rovnaký záujem
5 Súčasťou Bibliograficko-informačného a databázového centra je aj Informačno-vedecké centrum (IVC), ktoré bolo vytvorené v rámci projektu
spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie: Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc
vrátane ich m odernizácie. Súčasťou projektu, ktorý bol realizovaný v rokoch 2008 - 2013, bolo sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov
prostredníctvom systému Naviga.

-
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čitateľov o registráciu ako v roku 2012 - v spolupráci s SNK v Martine (nositeľom projektu) bolo v roku 2013 do projektu NAVIGA
zaregistrovaných 144 používateľov (vroku 2012 opäť viac), pokles sme však zaznamenali vo využívaní elektronických databáz
v rámci systému NAVIGA, kde bolo realizovaných 2969 rešerší, čo je o 1114 menej ako v roku 2012. Pokles záujmu o tieto databázy
vyplýva pravdepodobne zo skutočnosti, že databázy obsahujú len staršie dokumenty z rokov 2007 - 2009 a vzhľadom k tomu, že
projekt bol v roku 2013 ukončený, databázy už ani nebudú aktualizované.
Pokračovala spolupráca so strednými a vysokými školami, ktorým boli určené kurzy a školenia informačnej gramotnosti,
workshopy k využívaniu licencovaných databáz, ako aj prednášky na tému: „Citovanie a tvorba bibliografických odkazov.“ Záujem
o kurzy prejavili najmä jednotlivé katedry Ekonomickej a Pedagogickej fakulty a FHV UMB, Bankovní inštitút - zahraničná vysoká
škola, Gymnázium J. G. Tajovského, Evanjelické gymnázium a Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici.
Od 27. mája do 7. júna 2013 sa na základe požiadavky zo strany používateľov uskutočnil už tradičný dvojtýždňový Kurz
počítačovej gramotnosti pre seniorov, ktorý úspešne ukončilo 7 absolventov v kategórii začiatočníci a 12 absolventov v kategórii
pokročilí.

Tab. č. 17: Využívanie licencovaných databáz v rámci vlastných licenčných zmlúv ŠVK
Ebrary - databáza e-kníh
SPOLU
Ukazovateľ
STN online
(kolekcia Public Library
Complete)
14 780
352
Počet sprístupnených (stiahnutých)

15 132

dokumentov z licencovaných databáz
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Tab. č. 18: Rešeršné a informačné služby - porovnanie za roky 2008 - 2013
2008
2009
2010
Ukazovateľ
Spracované rešerše spolu
Z toho:
-

bibliografické klasické

-

bibliografické elektronické
(slovenské a české
informačné zdroje)
Databáz, centrum
Nemecká študovňa
Študovňa viazaných periodík

•
•
•
•
•

bibliografické elektronické
(zahraničné zdroje)
systém NAVIGA
databáza e-kníh Ebrary

-

faktografické

Používatelia internetu
Exkurzie a kurzy

2012

2011

2013

3 880
15

4 572
1

7 790
2

6 715
5

7 244
3

13 551
7

3 098

3 169

2 518

1 247

1 266

1349

1 274
14
61
430

4 374

3 619

4 083

10 659

-

430
-

4 374
-

3 619
-

4 083
-

2 969
7 690

767

972

916

1 844

1 892

1 536

1 853

1 458

1 255

930

433

1 105

76

107

105

177

210

141

-
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Tab. č. 19: Využívanie databáz systému NAVIGA v rámci národnej licencie - počet vyhľadávaní používateľov
z participujúcich knižníc v rokoch 2010 -- 20136
Lokácia knižnice
2012
2010
2011
SNK MARTIN
4 321
3418
4 113
ŠVK KOŠICE
4 646
2 945
5 234
ŠVK PREŠOV
1 013
1 520
1 417
SVKBAN. BYSTRICA
4 374
3 619
4 083
SAV BRATISLAVA
652
660
298
ŽILINA
3 054
1 340
2 591
3 384
4 456
2 797
TRNAVA
2 384
1 704
1 413
SLDK ZVOLEN
3 087
1 486
1 060
TRENČÍN
1 086
NITRA
1 687
1 757
118
80
SLOVENSKÁ CHEMICKÁ KNIŽNICA
21 234
SPOLU
27 708
26 737

2013
1 932
3 068
677
2 969
162
396
1 390
870
501
792
18
12 775

Podľa údajov zo SNK v Martine.

-
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3.1.2.

Múzejná činnosť

3.1.2.1.

Prieskum, výskum, akvizícia

Prieskum
V nadväznosti na vedeckovýskumnú, zbierkotvornú, dokumentačnú a prezentačnú činnosť navštívili zamestnanci múzea
inštitúcie a osobnosti v Banskej Bystrici, Slatinských Lazoch, Bratislave, Martine, Brezne, Ružomberku, Tajove, Prahe (Česká
republika), v Sarajeve (Bosna a Hercegovina), v Minsku (Bielorusko), v Šanghaji (Čínska ľudová republika).
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)
Podiel rodiny Stollmanovcov 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)
Osobnosti v múzeách - Jozef Murgaš v múzeách na Slovensku (riešiteľka Mgr. S. Šváčová, PhD.)

-

Dejiny a súčasnosť Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici (riešitelia M. Šípka, Mgr. S. Šváčová, PhD., Mgr. I.
Šimig, Mgr. M. Lásková, Mgr. Z. Ondrejková, Mgr. Z. Troligová, Mgr. J. Glončák)

Akvizícia
Zbierkový fond LHM sa rozrástol o 374 jednotiek. Zbierkové predmety boli získavané na základe kúpy, daru a vlastnej
činnosti pracovníkov. Boli to predovšetkým typografiky (knihy slovenských autorov a zostavovateľov: Peter Papšo, Miroslav
Kapusta, Mária Miadoková, Božena Tesárová, Elena Cmarková, Marcela Vaclavková Konrádová, Marcel Páleš, Pavol Korba, Brigita
Šimonová, Jozef Bily, Janka Chorvátová, Ľudo Ondrejov, Božena Slančíková Timrava, Elena Maróthy Šoltésová, Jana Borguľová,
Dušan Jarina, Jozef Ďuriančik, Vlasta Belková, Jaroslav Starší, Jana Pelikánová, Jana Vranová, František Piljar, Peter Karvaš, Juraj

-
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Hamar), reálie (drevená vyrezávaná skrinka Petra Karvaša), archiválie (Peter Karvaš), drobné tlače (bulletiny - k 100. výročiu Jána
Cikkera, k podujatiu Sládkovičova Radvaň, propagačné materiály Medzinárodného festivalu tradičného bábkového divadla Anderleho
Radvaň 2013, bulletiny Bábkového divadla na Rázcestí ; pozvánky, plagáty, bibliografické letáky, programové letáky k premiére
Mirka Krajčiho Via crucis), autorské audionosiče a DVD-nosiče z oblasti hudobného života v Banskej Bystrici, prvý autorský CDnosič interpreta a aranžéra Juraja Tatára, výberový CD-nosič banskobystrickej skupiny VZNCH (1987 - 2012) k 25. výročiu
pôsobenia na hudobnej scéne, klasické ručne vyrábané hudobné nástroje (akustická a elektrická gitara) domácej značky Herda,
zborové partitúry z diela hudobného skladateľa Zdenka Mikulu, pamätný diplom Zdenka Mikulu za spoluprácu so slovenským
rozhlasom, drobné tlače dokumentujúce činnosť Zdenka Mikulu.
Tab. č. 20: Stav všetkých zbierkových predmetov z hľadiska evidencie zbierok k 31.12. 2013
Všetky zbierky k 31. 12. 2013 spolu

V knihách prírastkov zaevidované
prír. č.
36 467

Úbytok zbierok v roku 2013

-

evid. č.
40 815

-

kusov
57 144
-

Tab. č. 21: Akvizícia za roky 2012 - 2013
Ukazovateľ
Odbor

prír. č.

2013

2012
jd.

ks

prír. č.

jd.

ks

27

27

27

Hudba

112

112

112

Literatúra

268

268

268

307

307

307

39

39

39

Knižnica-liter. zbierky

36

36

36

Knižnica-hud. zbierky

20

20

20

1

1

1

Súčet

436

436

436

374

374

374

-
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Tab. č. 22: Akvizícia za rok 2013 podľa spôsobu nadobudnutia
Dar
Prevod
Vlast. čin.
Kúpa

Cena v €

pr.č

jd.

9

-

-

18

18

18

-

-

-

Zbierok nadobudnutých
kúpou
3250,00

6

6

224 224 224 77

77

77

-

-

-

2750,00

-

-

-

-

-

-

39

39

39

-

-

-

-

K-hud.zb.

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

Súčet

15

15

15

224 224 224

135

135

135 -

-

-

6000,00

pr.č

jd.

Hudba

9

9

Literatúra

6

K-lit.zb.

ks

ks

pr.č jd.

-

-
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3.1 »2.2.

Správa, evidencia a ochrana zbierok

Prvostupňová evidencia zbierok
Komisia na tvorbu zbierok rokovala päťkrát. Všetky zbierky boli spracované v elektronickej prvostupňovej evidencii v počte
374 prírastkových čísel. V systéme ESEZ 4G bolo spracovaných 766 jednotiek. Retrospektívne bolo do systému ESEZ 4G
spracovaných 363 jednotiek. Plán prvostupňovej elektronickej evidencie nebol splnený z dôvodu prebiehajúcej digitalizácie
zbierkových predmetov v rámci Digitalizačnej kampane.
Druhostupňová evidencia zbierok
Na druhostupňovej evidencii sa podieľali štyria kurátori (plán šesť). Bolo spracovaných 907 jd / 907 ks zbierkových
predmetov. Plán druhostupňovej elektronickej evidencie 1800 jd nebol splnený z dôvodu odchodu jedného kurátora na iné pracovisko
a z dôvodu prebiehajúcej digitalizácie zbierkových predmetov v rámci Digitalizačnej kampane.
Okrem elektronického spracovania zbierkových predmetov v systéme ESEZ boli kurátori zapojení do celoslovenského
projektu digitalizácie zbierkových predmetov OPIS - Digitálne múzeum. Na základe Digitalizačnej kampane vložili do roku 2012 do
ESEZ-u 1330 záznamov o digitalizovaných zbierkových predmetoch, uskutočnili ich výber, spracovali zoznamy k zmluvám
o výpožičke zbierkových predmetov a expedíciu predmetov do Digitalizačného centra podľa určených špecifikácií v 7 etapách podľa
veľkosti a dimenzionality. Bolo zdigitalizovaných 788 zbierkových predmetov.
Faktory ovplyvňujúce výsledky štatistiky spracovania zbierok v systéme ESEZ v roku 2013: práce na projekte Digitálne
múzeum, nižší počet spracovávateľov záznamov o zbierkach o dvoch a fakt, že sa záznamy nespracovávali v rámci grantu cez Projekt
retrospektívnej evidencie zbierok, ako v roku 2012.

-
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Tab. č. 23: Štatistika spracovania zbierok v systéme ESEZ
2010

2011

2012

2013

Prvostupňová evidencia zbierok

Počet (jd)

Počet (jd)

Počet (jd)

Počet (jd)

Novospracované zbierky

948

425

1181

766

Retrospektíva

1200

1154

2000

363

SPOLU:

2148

1579

3181

1129

Druhostupňová evidencia zbierok

Počet (jd)

Počet (j d)

Počet (jd)

Počet (j d)

Novospracované zbierky

728

1209

1268

470

Retrospektíva

205

608

1000

437

SPOLU:

933

1817

2268

907

Kategorizácia zbierkového fondu
Kategorizácia zbierkových predmetov z literatúry a hudby sa neuskutočnila, nakoľko platná legislatíva kategorizáciu
nevyžaduje.
Práca v depozitároch a s fondom iných predmetov
Novozískané zbierky boli uložené v depozitári, boli im pridelené signatúry uloženia a boli spracované súpisy uloženia. Celkom
bolo za rok 2013 pridelených 1256 jd/1256 ks signatúr uloženia, vo fonde iných predmetov zapísaných do knihy Pomocného
materiálu 23 jd/23 ks. Uskutočňoval sa príjem a výdaj zbierok 1949 jd/ 2067 ks. Bolo vybavených 30 bádateľov, 1442 jd/1505 ks
výpožičiek bádateľov, 24 žiadaniek kurátorov, 507 jd/562 ks výpožičiek kurátorov, bolo uzavretých 5 zmlúv o výpožičke zbierkových
predmetov.

-
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Konzervátorské a fotografické práce
Konzervovaných bolo 51 zbierkových predmetov. Realizoval sa popis zbierok v počte 151 jd, fotodokumentácia zbierok v
počte 1026 jd, fotografické práce pre výstavné účely, bádateľov a fotografovanie podujatí 2441 ks, skeny do tlače, pre bádateľské
účely 219 ks. Do novín, kníh a časopisov bolo poskytnutých 52 ks fotografií, zaevidovaných bolo 425 ks pomocných negatívov.
Múzejná knižnica
Knihovníčka od začiatku roka spracovala 111 kníh, zabezpečila 1132 výpožičiek kníh, základné ošetrenie 62 ks kníh, ako aj
vyhľadávanie citácií, portrétov, podpisov a pod. z 40 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.
Špecializované audiovizuálne pracovisko a depozitár
Na pracovisku bola vytvorená elektronická databáza audio nosičov, ktorá v súčasnosti obsahuje viac ako 2000 položiek, bolo
realizovaných viac ako 60 titulov videozáznamov, na ktorých bolo zaznamenaných zhruba 80 hodín nových záznamov.
Retrospektívne bolo spracovaných 150 hodín starších záznamov, zdigitalizovaných cca 10 VHS a 15 audio nosičov pre potreby
kurátorov, zdigitalizovaných a premagnetovaných cca 330 ks magnetofónových pásov. Bolo skenovaných viac ako 150 dokumentov
pre 4 bádateľov, zabezpečená oprava magnetofónového prístroja a spracovaný návrh na modernizáciu techniky na digitalizáciu audio
a audiovizuálnych nosičov.

-
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3.1.2.3.

Partnerská a medzinárodná spolupráca LHM

Zahraničná spolupráca
- pri dokumentácii a akvizícii fondu Hany Gregorovej, J. G. Tajovského a ich dcéry Dagmar Prášilovej s Taťjanou Šiškovou,
vnučkou J. G. Tajovského, Praha, ČR
- spolupráca s hudobným teoretikom a historikom Juanom Carlosom Morenom Delgadom, Barcelona, Španielsko
- spolupráca s hudobným skladateľom Honoratom Cottelim, Spreitenbach, Švajčiarsko
- spolupráca so Štátnym literárnym múzeom Janka Kupalu v Minsku, Bielorusko
- spolupráca so Štátnym múzeom histórie divadelnej a hudobnej kultúry Bieloruskej republiky, Bielorusko
- spolupráca so spisovateľom MUDr. Václavom Francom, Česká republika
- spolupráca so Šanghajskou knižnicou, Čína
- spolupráca so Šanghajskou ľudovou asociáciou pre priateľstvo so zahraničím, Čína
- spolupráca s Klubom Jozefa Murgaša vo Wilkes-Barre, Pensylvánia, USA
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,Akadémiaumení v Banskej
Bystrici, Štátna opera v Banskej Bystrici, Štúdio tanca Banská Bystrica, Verejná knižnica Mikuláša Kováčav BanskejBystrici, Mesto
Banská Bystrica, BBSK - Banskobystrický samosprávny kraj, obec Tajov, obec Podkonice, obec Lakšárska Nová Ves, Slovenská
národná knižnica v Martine, Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, Slovenské centrum UNIMA, 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 čin n o sť pracovníkov LHM

Tab. č. 24: Publikačná činnosť pracovníkov LHM v roku 2013 —vlastné príspevky:
V tlači
monografie
zborníky
štúdie, referáty
recenzie
články v odbornej tlači
články v popularizačnej tlači
spolu (v tlači)
v rozhlase
v televízii
na internete
Spolu celkom

Tab. č. 25: Publikačná činnosť v roku 2013 —propagácia LHM:
vlastné príspevky
v tlači
25
v rozhlase
2
v televízii
0
na internete
2
Spolu
29
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0
1
6
2
1
21
32
2
0
2
38

príspevky cudzích autorov
2
0
0
0
2
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Kluby a záujmová činnosť
Práca v Literárnom klube LITERA 2 (predsedníčka Mgr. Z. Troligová) sa uskutočňovala počas roka podľa vlastného
programu. Členovia klubu sa na svojich zasadnutiach zišli desaťkrát. Začiatkom roka 9. januára sa uviedla do života kniha Miroslava
Kapustu Nulová gravitácia a 19. marca kniha Eleny Cmarkovej Hranice. Paľo Korba vydal básnickú zbierku Výber. Mária
Miadoková Povesti dávne spoznávaj. Členovia klubu prezentovali svoju tvorbu autentickými výstupmi v rámci festivalu Literárna
Banská Bystrica v programe Burza literárnych talentov. V rámci cyklu Literárne a hudobné večery sa predstavilo literárne zoskupenie
Generácia nula, ktorého členovia sú zároveň členmi klubu LITERA 2. LHM sa ako spoluorganizátor zúčastnilo na príprave festivalu
SLOVOMfest, ktorého hlavným koordinátorom bol člen klubu LITERA 2 Marcel Páleš. V decembri vyšiel zborník prác členov
literárneho klubu s názvom Ako sme prežili koniec sveta. Novými členmi Spolku slovenských spisovateľov sa stali Miroslav Kapusta
a František Piljar. Zamestnanci LHM sa aktivizovali aj ako členovia porôt, prípravných výborov, celoslovenských organizácií a pod.

-
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3.1.3.

Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť

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 - 2013
Por.č.

Druh

1.

Expozície v Tajove - PD JGT a PI J.
Murgaša

2.

PI Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

3.

Múzeum - domov múz

2007

2008
3823

4352

2010

2009
2401

2011

1506

1883

2012
2123

2013
3952

250

255

270

291

303

108

130

3053

3872

5324

2853

2968

1573

1568

1398

803

1137

1166

1408

1601

1820

-

-

-

-

2712

1874

1709

9053

8753

9132

6536

9274

7279

9179

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

Ľudové hudobné nástroje na
Slovensku

5.

Bábkarský salón7
SPOLU:

7 Pozn. Prevádzka Bábkarského salóna začala od januára 2011.

-
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Popularizačná prezentácia LHM
V oblasti popularizačnej prezentácie boli v rámci expozícií realizované prednášky, špecializované vyučovacie hodiny, tvorivé
dielne a ďalšie popularizačné formy pre žiakov, študentov a iné skupiny návštevníkov. Základné školy mali záujem o spisovateľov
a skladateľov obdobia romantizmu, realizmu, o osobnosť Mateja Bela, stredné školy prejavili záujem najmä o spisovateľov Jozefa
Urbana a J. G. Tajovského, Andreja Sládkoviča, Mikuláša Kováča, Juraja Kuniaka, Zlatu Solivajsovú a súčasných autorov
regionálnych hudobných skladateľov, žiaci základnej umeleckej školy o prednášky Rocková scéna v Banskej Bystrici. Pracovníci
múzea sa zúčastnili na Festivale múzeí Slovenska v Technickom múzeu v Košiciach (17. - 18. 6. 2013) a na festivale Folklórne
slávnosti po d Poľanou, kde dokumentovali výrobu ľudových hudobných nástrojov a výrobcov (14. 7. 2013).
Cyklické podujatia
9. 1. 2013
18. 3 - 22. 3. 2013
18. 3. 2013
21. 3. 2012
27.3.2013
19. 4 - 20. 4. 2013
15. 4. 2013
20. 5. 2013
23.4.2013
18. 5. 2013

Cyklus Literárne a hudobné večery - prezentácia knihy básnika Mira Kapustu s názvom Nulová gravitácia
XVII. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica
Kováčova Bystrica - 9. ročník amatérskej umeleckej, literárnej a interpretačnej súťaže žiakov ZŠ a S Š
Burza literárnych talentov - prezentácia tvorby členov literárneho klubu Litera
3. ročník celoslovenskej výtvarnej, literárnej a hudobnej súťaže žiakov základných škôl Galéria talentov,
v spolupráci so ZŠ Bakossovou v Banskej Bystrici
46. ročník festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnická
Cyklus Osobnosti - hudobný skladateľ Pavol Janíček
Cyklus Osobnosti - literárna vedkyňa a spisovateľka Slavomíra Očenášová-Štrbová
Cyklus Literárne a hudobné večery - stretnutie s členmi literárneho zoskupenia Generácia nula - Petrom
Papšom, Marcelom Pálešom, Jankou Olejovou, Mirom Kapustom, Pavlom Korbom
V rámci Medzinárodného dňa múzeí sa múzeum zapojilo do projektu Noc múzeí a galérií. Otvorilo všetky svoje
expozície pre rôzne generácie návštevníkov mesta Banská Bystrica so špeciálnym programom:
-

Expozícia Bábkarský salón: Pocta Antonovi Anderlemu. Premietanie filmu z vystúpení slovenského
ľudového bábkara Antona Anderleho z archívu Literárneho a hudobného múzea

-
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-

5.9. 2013

Expozícia Ľudové hudobné nástroje: Tváre fujary. Rozprávanie a premietanie dokumentu o výrobe
a zdobení fujár
- Expozícia Múzeum domov múz: Tá, ktorá vytvorila Jedinú... Slovenská spisovateľka Klára Jarunková
v dokumentoch múzea a v spomienkach dcéry akademickej maliarky Dany Zacharovej a prehliadka
výstavy o živote a diele spisovateľky.
Cyklus Literárne a hudobné večery - Jana Pogorielová-Dušová, scénografka a Anton Duša, výtvarník,
divadelný technológ

-
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Tab. č. 27: Sumár podujatí LHM za roky 2010 -- 2013

Druh

Počet

Účasť

Účasť

Počet

2013

2012

2011

2010

Počet

Počet

Účasť

Účasť

57

1 619

58

1 680

39

1 752

57

2151

1

92

5

284

1

66

6

286

12

382

18

498

49

1 176

167

3212

Iné náučné podujatia

5

48

7

106

6

526

4

91

Vlastivedné exkurzie

2

6

0

0

3

124

2

82

Klubové podujatia

9

165

10

198

4

76

8

162

Film a video

0

0

0

0

0

0

0

0

22

2 192

24

2 786

10

744

11

746

1

10

1

75

1

30

1

55

Vedecké konferencie

1

63

1

0

2

372

0

0

Koncerty

0

0

0

0

1

70

0

0

SPOLU:

110

4 577

124

5 627

116

4 936

256

6 884

Prednášky
Besedy
Vyučovacie hodiny v múzeu

Slávnostné a umelecké podujatia
Odborné semináre

-
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Výstavná č in n o s ť

Výstavná činnosť ŠVK predstavuje jeden z významných činiteľov, ktoré dopĺňajú kultúrny život v meste Banská Bystrica.
Nosným reprezentačným priestorom je Galéria v podkroví, kde sa v roku 2013 zorganizovalo 11 výstav s celkovou návštevnosťou
1970 návštevníkov, v átriu 14 výstav, na 1. poschodí a 2. poschodí 14 výstav, v iných priestoroch ŠVK 27 knižných výstav a výstav
fotografií, tri výstavy boli prezentované v zahraničí. Spolu bolo realizovaných 69 výstav.
Tab. č. 28: Výstavná činnosť v roku 2013
Galéria v podkroví
Termín konania
5. 1 2 .-1 1 . 1.2013
16. 1 .- 3 . 2. 2013
7. 2 .-3 .3 .2 0 1 3
7. 3 .- 2 1 . 4. 2013
7. 3 .- 2 1 . 4. 2013

6. 6 .- 1 2 . 7. 2013
1 8 .7 .-3 0 . 8.2013

Názov výstavy
Juraj Sapara - Medaila, grafika - výstava
medailérskej a grafickej tvorby
Mosty II. Edmonton school o f Printmaking výstava kanadských výtvarníkov
Soňa Bezúchová: Paličkované obrazy autorská výstava
Vladimír Gažovič: Litografie - Pocty výstava litografií
Posvätný odkaz - sv. Cyril a Metod
v slovenskom výtvarnom umení - výstava
diel slovenských výtvarných umelcov
venovaná 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila
a Metoda na územie Veľkej Moravy
Andrzej Markiewicz: Pars pro toto drawings - výstava grafickej tvorby
Ľubica Lintnerová: Stratený čas - výstava
olejomalieb

-
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Spoluorganizátori
Akadémia umení
v Banskej Bystrici

Počet návštevníkov
170 účastníkov
134 účastníkov
302 účastníkov

Spoločnosť zberateľov
umenia

335 účastníkov

Klub výtvarných umelcov
a teoretikov v Bratislave

143 účastníkov

UMB Banská Bystrica

128 účastníkov
148 účastníkov

Výročná správa za rok 2013

5. 9 .-2 7 . 9. 2013
3. 1 0 .- 1. 11. 2013
7. 1 1 .-6 . 12. 2013
12. 1 2 .-1 0 . 1.2014

Božena a Christo Kerini: Kontinuita výstava Ex Librisov
Norbert Kelecszenyi: Južná pošta - výstava
sochárskej tvorby
Milan Sokol: Hra je hra - výstava grafickej
tvorby jubilujúceho autora
Michal Tokovský: Caro starých gramofónov

Bulharský kultúrny inštitút
Bratislava

90 účastníkov

Spoločnosť zberateľov
umenia

143 účastníkov
222 účastníkov
155 účastníkov

Atrium
4. 1 2 .-8 . 1.2013
8. 1. -3 .2 .2 0 1 3
5 .2 .- 3 .3 .2 0 1 3
5. 3 .- 5 . 4. 2013

9. 4 .-5 .5 .2 0 1 3

7 .5 .- 3 1 .5 .2 0 1 3
4. 6 .- 2 2 . 6. 2013
25. 6 . - 13. 7. 2013
16.7.-30.8. 2013

Amazing USA - výstava fotografií Filipa
Kuliševa
Gustáv Klimt - výstava k 150. výročiu
narodenia výtvarného umelca
Výber z diela Ing. arch. Antona Supuku výstava k životnému jubileu
Študentský ateliér - výstava študentských
prác Súkromnej strednej umeleckej školy vo
Zvolene
Najkrajší kalendár a kniha o Slovensku výstava kalendárov a kníh zo súťaže
o Najkrajší kalendár
Alan Hyža: Poklady môjho srdca - výstava
autorských fotografií
Paolo Zhang: Čínska kaligrafia - výstava
originálov čínskych kaligrafií
Peter Paríže k: Národné parky Ameriky výstava cestopisných fotografií
Historické centrá ruskej štátnosti - výstava
fotografií

-
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Filip Kulišev
Rakúske kultúrne fórum
Ing. arch. Anton Supuka
Súkromná stredná
umelecká škola vo
Zvolene
Klub fotopublicistov
Slovenska
Alan Hyža
VUB Banka
Paolo Zhang
Peter Paŕízek
Ruské centrum vedy
a kultúry Bratislava
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3. 9 . - 4 . 10. 2013
8. 1 0 .-2 5 . 10. 2013
29. 1 0 .-2 2 . 11.2013
26. 1 1 .- 15. 12. 2013
17. 1 2 .-2 4 . 1.2014

L poschodie
4. 1 2 .-4 . 1.2013
10. 1 .- 1 .2 . 2013
6. 2 .- 9 .3 .2 0 1 3

1 3 .3 .-3 1 .3 .2 0 1 3
3. 4 .- 2 2 . 4. 2013

24. 4 .-1 7 .5 .2 0 1 3

3. 4 .- 3 1 . 7. 2013
2 5 .6 .- 18.7. 2013

Jana Feldmajerová: Sama doma - výstava
maľovanej batiky
Bigbít v Banskej Bystrici 1963 -1971 panelová výstava z histórie hudby
Ľudovít Kupkovič: Chrámy, kostoly,
kostolíky - výstava fotografií
Bulharské monumentálne umenie panelová výstava
Stopy: obyvatelia Varšavy 1899 - 1944 panelová výstava fotografií

Ján Móry - výstava o hudobnom
skladateľovi
Legendárny rozprávač Karí May - výstava
o živote a diele autora dobrodružných kníh
Monika Necpalová: Benelux - séria
reportážnych fotografií

Jana Feldmajerová
Imrich Simig
Ľudovít Kupkovič
Bulharský kultúrny inštitút
Bratislava
Poľský inštitút v
Bratislave

ŠVK Košice
Monika Necpalová

Damaso Reyes: Europeans - výstava
fotografií z cyklu Európania
Afrika slovom i obrazom - výstava
fotografií M. Fabianovej

Veľvyslanectvo USA

Klára Jarunková - Jediná a jedinečná výstava o živote a diele spisovateľky K.
Jarunkovej
Galéria talentov - výstava víťazných
výtvarných prác rovnomennej súťaže žiakov
Štátna opera v Banskej Bystrici - čarovný
svet hudby - výstava fotografií

Dana Zacharová

-
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Martina Fabianová
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19. 7 .- 6 . 9. 2013
19. 8 .- 9 . 9. 2013
5. 9 .-2 7 . 9. 2013
22. 1 0 .- 15.11.2013

19. 1 1 .2 0 1 3 - 10. 1.2014

2. poschodie
10. 1 2 .2 0 1 2 - 18. 1.2013

Iné priestory
8. 1 .- 3 . 2. 2013
15. 1 0 .-2 9 . 11.2013
4. 1 1 .-3 1 . 12. 2013

Knižné výstavy
5. 1.2013
10. 1.2013 - 1.2. 2013
10. 1 .-2 2 . 4. 2013

Petra Podracká: Denník letušky - výstava
cestopisných fotografií
Svet bábok Antona Anderleho - výstava
bábok
S drôtom v hlave - panelová výstava
o živote A. Anderleho
Vesmír očami detí - výstava výtvarných
súťažných prác
žiakov ZŠ
Dedina roka - výsledky 7. ročníka
celoštátnej súťaže - panelová výstava

Petra Podracká
Zlatica Anderlová
Slovenské centrum
UNIMA v Bratislave
Hvezdáreň v Banskej
Bystrici
Slovenská agentúra
životného prostredia

Lýdia Dejlová: Vianočné paličkované
ozdoby

Príbeh Ladislava Hudeca v Šanghaji výstava o slovenskom architektovi
Monika Necpalová - Aha! Stovežatá Praha
- výstava reportážnych fotografií
Nemecké vynálezy, ktoré zmenili svet výstava vynálezov

Oxford University Press
stála výstavka vydavateľstva
Karí May vo fonde ŠVK
Krásy ruských a ukrajinských miest

-
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Mesto Banská Bystrica

Nemecká študovňa

Britské centrum
Nemecká študovňa
Centrum slovanských
štúdií
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11.2. 2013
4. 2 .-1 4 .3 .2 0 1 3
1 .2 .-3 1 .3 .2 0 1 3

Súčasná architektúra v Číne
výstava kníh z fondu Window of Shanghai
Architektonické skvosty sveta

6. 2. 2013 -2 8 .3 .2 0 1 3

Cyril a Metod - výstava kníh z fondu ŠVK
a LHM k Roku sv. Cyrila a Metoda
Richard Wagner

20. 2 .-2 0 .5 .2 0 1 3

Pamiatky UNESCO na Ukrajine

1 4 .3 .-3 1 .3 .2 0 1 3
2. 4 .- 2 2 . 4. 2013

Eugen Onegin v diele A. S. Puškina a P. I.
Čajkovského
Nikolaj Vasiljevič Gogoľ: výber z tvorby

20. 5. 2013
20. 5 . - 19. 7. 2013

Slovensko - dovolenková destinácia
Krakov - hlavné mesto poľskej kultúry

29.5.2013
11.6. 2013
19. 7 .- 3 0 . 9. 2013

2 3 .8 .- 3 1 . 10. 2013
10. 9. 2013
1. 1 0 .-3 1 . 10. 2013

Počítače slovenskej výroby
Úvod do kvantovej teórie
Alexandr Isajevič Solženicyn - nositeľ
Nobelovej ceny za literatúru
Romanovovci - 400. výročie nástupu
panovníckej dynastie v Rusku
Ladislav Hudec
výstava kníh z fondu Window of Shanghai
Franz Kafka
Lúky - ohrozené ekosystémy
Svet ruských a ukrajinských rozprávok

22. 10. 2013
26. 10. 2013

Cesta súhvezdí na oblohu
Elektrotechnika okolo nás

8. 8 .- 2 0 . 12. 2013
9 .- 2 0 . 8. 2013
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Window of Shanghai
Centrum slovanských
štúdií

Nemecká študovňa
Centrum slovanských
štúdií
Centrum slovanských
štúdií
Centrum slovanských
štúdií
Univerzálna študovňa
Centrum slovanských
štúdií
Univerzálna študovňa
Univerzálna študovňa
Centrum slovanských
štúdií
Centrum slovanských
štúdií
Window of Shanghai
Nemecká študovňa
Univerzálna študovňa
Centrum slovanských
štúdií
Univerzálna študovňa
Univerzálna študovňa
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22. 11.2013
20. 12. 2 0 1 3 -2 8 .2 .2 0 1 4

Audiovizuálne výstavy
1.1.-15.2. 2013

1 .-2 8 .2 .2 0 1 3

1 .- 31.3.2013

2. 4 .-3 0 . 4. 2013
6 . - 30.5.2013

1 .-1 9 . 7. 2013

1 9 .-4 . 10. 2013

1 4 .-2 9 . 11.2013

Svet vedy zblízka
Moskva - hlavné mesto Ruskej federácie

Univerzálna študovňa
Centrum slovanských
štúdií

Fenomény britského rocku
pohľad na osobnosti rockovej scény
zvukom, obrazom i písmom s projekciou
hudobných dokumentov
Slovenská hudobná tvorba
prehliadka slovenskej hudobnej tvorby od
II. polovice 20. storočia po súčasnosť
MUSICA SLOVACA - artificiálna hudba
a ja zz - žánrová prezentácia súčasnej
slovenskej hudobnej tvorby
Velikáni jazzu - prehliadka svetových
osobností jazzovej scény
Folkové variácie
výstava svetovej a Česko-slovenskej
hudobnej scény, mapujúca obdobie 60-tych
rokov 20. storočia po súčasnosť
Gitaroví velikáni zvukom, obrazom
i písmom
prehliadka tvorby svetových gitaristov
z oblasti rocku, blues, jazzu a fusion music.
Rockové návraty
prehliadka tvorby britskej a americkej
rockovej scény.
Beatlemánia zvukom, obrazom, písmom
výstava venovaná 50. výročiu britskej
beatovej invázie a 73. výročiu nedožitých
narodenín Johna Lennona.

Hudobné átrium
Britské centrum

-
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Hudobné átrium

Hudobné átrium

Hudobné átrium
InfoUSA
Hudobné átrium

Hudobné átrium

Hudobné átrium

Hudobné átrium
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Prezentačná činnosť
V roku 2013 boli realizované odborné semináre, workshopy, besedy, koncerty, interaktívne hodiny, premietania filmov,
diskusné kluby, výstavy a pod. Pokračovali osvedčené cyklické projekty: cyklus Osobnosti (XIV. ročník), cyklus Literárne a hudobné
večery (III. ročník), Stretnutia s prekladateľmi, atď.
18. 3. 2013 bola podpísaná Dohoda o spolupráci s OZ Veda pre mladých, ktorou sa vytvoril priestor pre vedecké prednášky
mladých používateľov. Bolo zrealizovaných deväť prednášok z viacerých vedeckých oblastí a dve prezentácie úspešných projektov
mladých začínajúcich vedcov. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici bola spoluorganizátorom Krajského festivalu vedy
a techniky (v spolupráci s OZ AMAVET a OZ Veda pre mladých).
Tab. č. 29: Prezentačná činnosť v roku 2013
Prezentačné aktivity ŠVK v zahraničí (semináre, kultúrne podujatia, výstavy)
Termín
Miesto konania
Názov podujatia
Spoluorganizátor
Národná a univerzitná
Umenie dotyku - Festival Sarajevská zima
3 .-8 .3 .2 0 1 3
knižnica Bosny
2013 - prezentácia podujatí:
a Hercegoviny
- Gašparkova cesta do Sarajeva
(Sarajevo, Bosna
(divadelné predstavenie),
a Hercegovina)
- Duch v kameni (prezentácia
dokumentárneho filmu o ŠVK)
- Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
(výstava)
Centrálna univerzálna
Moskva - Banská Bystrica. Prevencia
1 9 .-2 6 .5 .2 0 1 3
vedecká knižnica N. A.
negatívnych javov v prostredí mládeže
Nekrasova
(dvojstranný vedecký seminár na tému:
Význam a úloha knižnice v procese
prevencie negatívnych javov v prostredí deti (Moskva, Ruská federácia)
a mládeže)

-
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Návštevnosť
200 účastníkov

120 účastníkov
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23. 10. 2013

odborný workshop so zástupcami
Šanghajskej ľudovej asociácie pre
priateľstvo so zahraničím k spolupráci pri
spoločných projektoch rozvoja Slovensko čínskych vzťahov v oblasti kultúry

27.5.2013

Janko Kúpala - slovenské stretnutia
výstava
Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
výstava

6.3.2013
28. 5.2013
21. 10. 2013
7. 9 .- 4 . 10. 2013

Viliam Ľiguš-Bystrý
Výstava

12 účastníkov

Odbor riaditeľky ŠVK,
Šanghajská ľudová
asociácia pre priateľstvo
so zahraničím
(viceprezident asociácie
Zhou Yajun, riaditeľ
divízie európskych
a amerických vzťahov
asociácie Yan Zhenglong
a Dávid Huiming Tan člen výboru asociácie)
Minsk (Bielorusko)
Sarajevo
(Bosna a Hercegovina)
Minsk (Bielorusko)
Šanghaj (Čína)
Padina (Srbsko)

Podujatia k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
Názov podujatia
Termín
Spoluorganizátor
7. 3 .-2 1 . 4. 2013

1 .2 .-3 1 .3 .2 0 1 3

Posvätný odkaz - sv. Cyril a Metod
v slovenskom výtvarnom umení - výstava
diel slovenských výtvarných umelcov
Cyril a Metod - výstava kníh z fondu ŠVK
a LHM

-
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Návštevnosť

Klub výtvarných umelcov
a teoretikov v Bratislave

143 účastníkov

70 účastníkov

Výročná správa za rok 2013

19.3.2013

Cyklus OSOBNOSTI-X IV .
Term ín
15.4. 2013
20. 5. 2013
2. 12. 2013

Proglas -pom ník kresťanskej kultúry beseda s autormi bibliofílie - grafikom
Petrom Ďuríkom, umeleckou kníhárkou
Lidou Mlichovou, akademickým maliarom
Miroslavom Cipárom, spisovateľom
Ľubomírom Feldekom

ročník
Názov podujatia
Pavol Janíček - hudobný skladateľ
Slavomíra Očenášová-Strbová - literárna
vedkyňa a spisovateľka
Daniela a Pavel Fobelovci - vysokoškolskí
pedagógovia, zakladatelia Katedry etiky
a aplikovanej etiky na FHV UMB

Cyklus LITERÁRNE A HUDOBNÉ VEČERY - III. ročník
Miroslav Kapusta: Nulová gravitácia 9. 1.2013
prezentácia knihy
Literárne zoskupenie Generácia NULA
23.4. 2013
Jana Pogorielová-Dušová - scénograjka
5. 9. 2013
a Anton Duša - výtvarník, divadelný
technológ
STRETNUTIA S PREKLADATEĽMI
5. 2. 2013
Prekladateľské soirée III. - Preklady
z americkej literatúry včera a dnes
- stretnutie s doc. A. Kenížom

-
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Oddelenie knižničných
fondov

90 účastníkov

Organizátor
LHM
LHM

Návštevnosť
90 účastníkov
90 účastníkov

Oddelenie bibliografie

80 účastníkov

LHM

50 účastníkov

LHM

30 účastníkov

LHM

90 účastníkov

InfoUSA

80 účastníkov

Výročná správa za rok 2013

9. 4. 2013

18.4. 2013
30. 9. 2013

28. 10. 2013

14. 11.2013

Prekladateľské soirée IV. - Upírska próza
a ženy v nej: Obete a milenky od Draculu po
Upírske denníky
- stretnutie s Mgr. M. Gálisovou
Stretnutie s prekladateľom z poľského
jazyka Karolom Chmelom
Prekladateľské soirée V. John Steinbeck a Jack Kerouac v slovenčine
- stretnutie s prekladateľom
Otakarom Koŕínkom
Zaujímavosti zo života v klasickej Cíne cez
zábery zo Sna o Červenom pavilóne.
- stretnutie s významnou slovenskou
sinologičkou Mgr. Marínou
Čarnogurskou. PhD. a čínskym
profesorom Tang Juanom.
Adam Bžoch a jeho prekladateľské dielo
- stretnutie s riaditeľom Ústavu
svetovej literatúry SAV, prof. A.
Bžochom

Vedecké konferencie, odborné semináre
Youth Advisory Council
6.3.2013
študentská konferencia s J. E. Theodorom
Sedgwickom, veľvyslancom USA na
Slovensku
24. 4. 2013
Konkurencieschopnosť knižníc
v omnimediánom veku (odborný seminár pre
pracovníkov knižníc)
1 5 .-1 7 . 10. 2013
Mosty priateľstva - Osobnosti Slovenska
v kontexte vzťahov so zahraničím (vedecká
konferencia s medzinárodnou účasťou)

-
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InfoUSA

80 účastníkov

Centrum slovanských
štúdií
InfoUSA

19 účastníkov
80 účastníkov

Window of Shanghai

70 účastníkov

Nemecká študovňa

80 účastníkov

InfoUSA

80 účastníkov

Oddelenie bibliografie

80 účastníkov

Oddelenie bibliografie

80 účastníkov
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC a LITERÁRNA BANSKÁ BYSTRICA
18.3.2013
Slávnostné otvorenie
Odbor služieb
Centra slovanských štúdií, Tvorivého centra
Digitalizačného pracoviska
Kováčova
Bystrica - 9. ročník amatérskej
LHM
18.3.2013
umeleckej, literárnej a interpretačnej súťaže
Z Š aS Š
Elena
Cmarková: Hranice prezentácia
LHM
19.3.2013
knihy
Peter Holka
LHM
19.3.2013
beseda so spisovateľom
19.3.2013
Študovňa špec. tech. a Ieg.
Virtuálna knižnica - workshop
dokumentov
prezentácia databáz STN online, JASPI,
Oddelenie bibliografie
Ebrary, systému NAVIGA
Centrum slovanských
19.3.2013
Moskva
štúdií
Premietanie filmu
Oddelenie knižničných
Karpatské povesti
20.3.2013
fondov
beseda s doc. Ing. Petrom Urbanom, PhD.
a krst jeho knihy
Hudobné átrium
Violončelový koncert
20.3.2013
z diel svetových a slovenských autorov
v podaní študentov Konzervatória J. L.
Bellu
InfoUSA
Štipendiá do celého sveta
20.3.2013
SAIA,n.o.
informačný seminár pre záujemcov
o štúdium v zahraničí
LHM
Afrika slovom i obrazom - beseda s MUDr.
21.3.2013
Martinou Fabianovou
LHM
Burza literárnych talentov —prezentácia
21.3.2013
tvorby členov literárneho klubu LITERA 2
a ich hostí

-
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50 účastníkov

90 účastníkov

90 účastníkov
70 účastníkov
40 účastníkov

10 účastníkov
50 účastníkov

44 účastníkov

25 účastníkov

30 účastníkov
25 účastníkov

Výročná správa za rok 2013

21.3.2013

21.3.2013
1 8 .-2 1 .3 .2 0 1 3

1 8 .-2 2 .3 .2 0 1 3

1 8 .-2 2 .3 .2 0 1 3
1 8 .-2 2 .3 .2 0 1 3
1 9 .-2 3 .3 .2 0 1 3
2 0 .-2 2 .3 .2 0 1 3

Týždeň amerických knižníc
stretnutie s Michaelom Dowlingom,
riaditeľom medzinárodných vzťahov
Americkej asociácie knižníc
Knižné trhovisko - burza kníh
Kreatívne hodiny v Nemeckej študovni
- Deutschland
- Wortschatzerweiterung
- Tischlein, deck sich!
- Dornröschen
Knižnica z druhej strany pultu sprevádzanie po priestoroch ŠVK
Dotyk s hudbou
Týždeň otvorených dverí Hudobného átria
MUSICA SLOVACA - artificiálna hudba
a jazz, audiovizuálna výstava
P r ide and P rejudice
premietanie filmu
Svetové kultúrne dedičstvo v Číne
premietanie filmu a ukážky čínskeho písma
s lektorkou Lan Zhang

InfoUSA

30 účastníkov

OZ ProBibliothecae
Nemecká študovňa

120 účastníkov
60 účastníkov

Oddelenie knižničných
fondov,
Oddelenie správy fondov
Hudobné átrium

8 účastníkov

20 účastníkov

Hudobné átrium

20 účastníkov

Britské centrum

20 účastníkov

Window of Shanghai

15 účastníkov

Podujatia organizované v spolupráci s občianskym združením VEDA PRE MLADÝCH
22. 1.2013
Stanislav Kaniansky: Expedícia Zodiak:
Čile 2012
26.2. 2013
Miroslav Slúka: Reštaurovanie obrazu Sv.
Sebastiána
26.3.2013
Jana Júdová: Neviditeľné veľké organizmy
Mladé vedecké talenty
12.4. 2013
30. 4. 2013
Veronika Lobellová: Čo Pavlov nevedel:
O učení a pamäti zvierat

-
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32 účastníkov
8 účastníkov
47 účastníkov
75 účastníkov
28 účastníkov
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28. 5.2013
11.6. 2013
10. 9. 2013

22. 11.2013

Miroslav Gerši: Počítače slovenskej výroby
Ladislav Országh: Úvod do kvantovej teórie
Monika Janišová: Lúky - ohrozené
ekosystémy s mimoriadnou biodiverzitou
Krajský festival vedy a techniky
Tomáš Dobrovodský: Cesta súhvezdí na
oblohu
Svet vedy zblízka

20 účastníkov

26. 11.2013

Igor Trčka: Elektrotechnika okolo nás

6 účastníkov

4. 10. 2013
22. 10. 2013

Semináre a kurzy pre učiteľov anglického jazyka organizované Britským centrom
Termín
Organizátor
Názov podujatia
17. 4. 2013
Angličtina s rozprávkou
seminár vydavateľstva OUP pre učiteľov
angl. jazyka
15. 5.2013
Testovanie a komunikačné zručnosti na
druhom stupni ZS
seminár vydavateľstva OUP pre učiteľov
angl. jazyka
12. 6. 2013
OUP Guide to Maturita Writing
seminár vydavateľstva OUP pre učiteľov
angl. jazyka
10.10. 2013
Hodnotenie a motivácia 2vl
seminár vydavateľstva OUP pre učiteľov
angl. jazyka
Motivation - The challenge fo r a secondary
24. 10. 2013
classroom
seminár vydavateľstva OUP pre učiteľov
angl. jazyka

-
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12 účastníkov
21 účastníkov
38 účastníkov
112 účastníkov
17 účastníkov

Návštevnosť
70 účastníkov

70 účastníkov

70 účastníkov

70 účastníkov

70 účastníkov

Výročná správa za rok 2013

Prezentácie vydavateľstiev a edičných titulov, litvernisáže, knižné
Monika Necpálová: Benelux
11.2. 2013
litvernisáž k výstave fotografií
Gábor Fónyad Joó
28.2. 2013
autorské čítanie
19.3.2013
Elena Cmarková: Hranice
prezentácia knihy
20.3.2013
Prezentácia vydavateľstva Matice
slovenskej
Deň poľskej kultúry
22. 4. 2013
stretnutie s poľským spisovateľom
Hubertom Klimko-Dobrzanieckym
14.5.2013
14.5.2013

8. 10.2013
15. 10. 2013

Prezentácia vydavateľstva Osveta
Jazyk - komunikácia - kultúra
beseda s Dr. h. c. prof. PhDr. Jánom
Findrom, DrSc. a prezentácia jeho
knihy Jazyková komunikácia
a kultúra vyjadrovania
Premeny obrazu
prezentácia knihy Ľ. Hološku
Slováci v Srbsku z aspektu kultúry
prezentácia monografie
za účasti predsed. Národnostnej
rady slovenskej národnostnej
menšiny Anny TomanovejMakanovej a zostavovateliek
monografie Miliny Sklabinski a
Kataríny Mosnákovej

-
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burzy
21 účastníkov
Nemecká študovňa
Rakúske kultúrne fórum

63 účastníkov
90 účastníkov

Oddelenie knižničných fondov

70 účastníkov

Centrum slovanských štúdií
Poľský inštitút Bratislava
Centrum poľského jazyka
a kultúry pri FHV UMB BB
Oddelenie knižničných fondov

21 účastníkov

Oddelenie knižničných fondov

70 účastníkov

Oddelenie knižničných fondov

70 účastníkov

Centrum slovanských štúdií

74 účastníkov

80 účastníkov
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21. 10. 2013
6. 11.2013
7. 11.2013
11. 11.2013

26. 11.2013
11. 12. 2013
apríl - október
(6 prezentácií)

Čierny humor v bielom plášti
prezentácia knihy P. Val a
Samoliečba zápalových chorôb
prezentácia knihy Š. Zakuťanského
Prezentácia vydavateľstva AT
Publishing
Ivan Plintovič: Štyri medailóny :
Samo Chalúpka, Andrej Sládkovič,
Janko Kráľ, Ján Botto
prezentácia knihy
Vypadnuté z O. K.
prezentácia knihy O. Kalamára
Vianočná burza kníh

Oddelenie knižničných fondov

60 účastníkov

Oddelenie knižničných fondov

25 účastníkov

Oddelenie knižničných fondov

25 účastníkov

LHM

50 účastníkov

Oddelenie knižničných fondov

20 účastníkov

OZ ProBibliothecae

120 účastníkov

Oxford University Press, McMillan
prezentácia vydavateľstva

Britské centrum

120 účastníkov

LHM

20 účastníkov

Oddelenie bibliografie

100 účastníkov

Študovňa technických
a legislatívnych dokumentov

20 účastníkov

Medzinárodné podujatia pre deti
Noc s Andersenom
5.4. 2013
zapojenie sa do projektu,
dramatizácia diela H. CH.
Andersena Palculienka, hranie
bábkového divadla s maňuškami
Kurzy informačnej výchovy
B. 10., 16. 10., 21. 10.,
5. 11. 6. 11.
29. 4. 2013

Citovanie a tvorba bibliografických
odkazov - cyklus školení pre 2.
ročník Gymnázia J. G. Tajovského
Vyhľadávanie noriem
praktické cvičenie pre študentov
predmetu Technická výchova FPV
UMB (garant: Dr. L. Čellárová, PhD.)

-81

-
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Besedy s cestovateľmi
Termín

Názov podujatia

O rganizátor

Návštevnosť

Z Pekingu do Singapuru
prezentácia cestovateľských
zážitkov Silvie Kadrliakovej a
Ľuboša Chladného

Window of Shanghai

26 účastníkov

Afrika slovom a obrazom
beseda s MUDr. Martinou
Fabianovou pre študentov

LHM

40 účastníkov

10. 4. 2013

Diversity o f Contemporary United
States: životný štýl, kultúra a
literatúra USA
beseda s A. Hoffmannovou

InfoUSA
Fulbrightova komisia

18 účastníkov

16. 4. 2013

Hory a mesto
beseda s americkým
Alexom Honnoldom

InfoUSA

135 účastníkov

Tá ideme
beseda s Katarínou Sedlákovou
a Tiborom Kubickom o Bulharsku

Centrum slovanských štúdií

14 účastníkov

Potulky Kanadou
prednáška spojená s prezentáciou
knihy Regionálna geografia Kanady

Univerzálna študovňa
Britské centrum

40 účastníkov

29. 1.2013

21.3.2013

4. 11.2013

5. 11.2013

skalolezcom

-
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Tematické prednášky a prezentácie
Termín
Názov podujatia
13.2. 2013

26. 2. 2013

14.3.2013

25.4. 2013

Čínsky nový rok - rok hada
rozprávanie o tradíciách a zvykoch
počas osláv, kaligrafia - písanie
novoročných symbolov šťastia,
ochutnávka čínskej novoročnej
špeciality, ukážky tradičných
čínskych bojových umení za účasti
medailistov z medzinárodných
majstrovstiev čínskych bojových
umení Stanislava Kološtu, Mariána
a Martina Laššákovcov
Deň Ukrajiny - Vzťahy medzi
Slovenskom a Ukrajinou: 20.
výročie nadviazania diplomatických
vzťahov - okrúhly stôl s radcom pre
politické otázky Veľvyslanectva
Ukrajiny Dmytrom Konyševom
Eugen Onegin
beseda s operným spevákom
a predstaviteľom Onegina Šimonom
Svitokom, Mgr. A. Lukáčovou,
PhD., dramaturgickou ŠO
k premiére opery P. I. Čajkovského
John Edward Hasse (USA):
Fenomény jazzu —prednáška
amerického hudobného historika

-
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Organizátor

Návštevnosť

Window of Shanghai

36 účastníkov

Centrum slovanských štúdií
Veľvyslanectvo Ukrajiny
v Slovenskej republike

40 účastníkov

Hudobné átrium
ŠO BB

18 účastníkov

InfoUSA
Hudobné átrium

35 účastníkov

Výročná správa za rok 2013

29. 4. 2013

16.5.2013

22. 5. 2013

Beseda s akad. maliarkou Danou
Zacharovou a sprístupnenie výstavy
Kláry Jarunkovej

LHM

40 účastníkov

Anton Anderle - ľudový bábkar
spomienkové stretnutie pri
príležitosti 5. výročia úmrtia

LHM

40 účastníkov

Exotika na tanieri - nazrite do
čínskej kuchyne - rozprávanie Lan
Zhang o tradičnej čínskej kuchyni

Window of Shanghai

22 účastníkov

20. 6. 2013

Giuseppe Verdi: Macbeth
Hudobné átrium
beseda s režisérom Petrom Gáborom Štátna opera v B. Bystrici
a dramaturgickou Alžbetou
Lukáčovou k premiére opery

14 účastníkov

25. 9. 2013

Komunizmus - La Belie Epoque. 70.
roky 20. storočia v európskych
štátoch sovietskeho bloku
prednáška Dr. Lukasza Michaského

Centrum slovanských štúdií
Inštitút národnej pamäti
vo Varšave

38 účastníkov

9. 10. 2013

Činnosť Národnej rady Slovenskej
republiky - prednáška riaditeľa
Parlamentného inštitútu Kancelárie
NR SR, JUDr. Ľ.ubomíra Fajtáka
Romanovovci - ruská panovnícka
dynastia s tragickým koncom
prednáška Mgr. P. Kunca, PhD.
z Katedry histórie FHV UMB
Život a literatúra Lužických Srbov
prednáška PhDr. Petra Čačka

Parlamentný inštitút Kancelárie
NR SR

40 účastníkov

Centrum slovanských štúdií
Katedra histórie FHV UMB BB

49 účastníkov

Centrum slovanských štúdií

9 účastníkov

30. 10. 2013

13. 11.2013

-
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Medzinárodný Sviatok hudby
Séria podujatí v rámci celoslovenského projektu NOC HUDBY
Termín
Názov podujatia

Organizátor

Návštevnosť

21.6. 2013

Deň otvorených dverí Hudobného
átria

Hudobné átrium

85 účastníkov spolu

21.6. 2013

Gitaroví velikáni
audiovizuálna výstava

Hudobné átrium

21.6. 2013

Hudobná burza
príležitosť pre hudobných
nadšencov zapojiť sa do predaja a
výmeny hudobných publikácií
Koncertárium
muzicírovanie na nádvorí: folková
pesničkárka Mirka Miškechová a
hudobné spoločenstvo Tri.OLA

Hudobné átrium

Violončelový koncert z diel
svetových a slovenských autorov
v podaní študentov
Deň poľskej kultúry
stretnutie s poľským hudobníkom
Tomaszom Drozdekom

Hudobné átrium
Konzervatórium J. L. Bellu

44 účastníkov

Centrum slovanských štúdií
Poľský inštitút Bratislava
Centrum poľského jazyka
a kultúry pri FHV UMB BB
Hudobné átrium
Konzervatórium J. L. Bellu

21 účastníkov

21.6. 2013

Koncerty
20.3.2013

22. 4. 2013

16.5.2013

Gitarový koncert z diel svetových
skladateľov. Účinkovali: Martina
Kuštárová, Martin Fačko.

-
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Hudobné átrium
LHM

22 účastníkov
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Koncert poľskej hudby
Aleksandra Janusz (klavír),
Aleksandra Placzek (klavír)
a husľové kvarteto
Primalia z Varšavy.
Poradenstvo k štúdiu v zahraničí

Hudobné átrium
Poľský inštitút v Bratislave,
Centrum poľského jazyka
a kultúry na FHV UMB, Nadácia
Cultura Animi z Varšavy

30 účastníkov

Termín

Názov podujatia

Organizátor

Návštevnosť

20.3.2013

Štipendiá do celého sveta
seminár pre záujemcov o štúdium
v zahraničí
Národný štipendijný program
školenie k Národnému
štipendijnému programu pre
záujemcov o štúdium v zahraničí
Štúdium v USA
konzultácie o možnostiach štúdia
v USA

InfoUSA
SAIA,n.o.

25 účastníkov

InfoUSA
SAIA,n.o.

11 účastníkov

InfoUSA
Fulbrightova komisia (Christopher
Medalis - Regional Educational
Advising Coordinator for Northern
and Central Europe, M. Paniaková
- Program and Student Advisor)
InfoUSA
SAIA,n.o.

10 účastníkov

Nemecká študovňa
SAIA,n.o.

15 účastníkov

Centrum slovanských štúdií
SAIA, n.o.

10 účastníkov

11. 11.2013

9. 4. 2013

22. 5.2013

16. 10. 2013

24. 10. 2013

11. 11.2013

Štúdium v zahraničíje výzva!
Seminár pre záujemcov o štúdium
v zahraničí
S AlA- D AAD Stipendien in
Deutschland
Štúdium v zahraniční zadarmo?
informačné stretnutie k štipendiám
do zahraničia

-
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13 účastníkov
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20. 11.2013

21. 11.2013

3. 12. 2013

Interaktívne hodiny
Termín
9. 1.2013

11. 1.2013
január - apríl (štyri podujatia)
február - máj
(4 podujatia)
29. 1.2013
8.2. 2013
30. 1.2013

Study in the US
konzultácie o možnostiach štúdia v
USA s Norou Hložekovou
(riaditeľkou Fulbrightovej komisie
na Slovensku) a Máriou Paniakovou
(Program and Študent Advisor,
Fulbrightova komisia)
Study in the US
konzultácie o možnostiach štúdia
v USA na Gymnáziu A. Sládkoviča
Štipendiá do Ruska, Poľska,
Bieloruska, Bulharska a iných
krajín - konzultácie k štipendiám
do zahraničia

InfoUSA
Fulbrightova komisia

18 účastníkov

InfoUSA
Fulbrightova komisia

24 účastníkov

Centrum slovanských štúdií
SAIA, n.o.

6 účastníkov

Názov podujatia
Janka Kúpala, Oskar Mariks,
Barvinok - tematická hodina pre
študentov KEKS FHV UMB
Martin Luther King Day pre Ev. gymnázium v B. Bystrici
Deutschland - geografia Nemecka
Wortschatzerweiterung
obohacovanie slovnej zásoby
John Lennon & Beatles v rámci predmetu umeleckohudobná výchova

Organizátor
Centrum slovanských štúdií

Návštevnosť
7 účastníkov

InfoUSA

11 účastníkov

Nemecká študovňa
Nemecká študovňa

80 účastníkov
59 účastníkov

Hudobné átrium

26 účastníkov
13 účastníkov

LHM

28 účastníkov

Peter Karvaš, Mikuláš Kováč
prednáška pre študentov SOS
Slovenská Ľupča s premietaním

-
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8.2. 2013

25.3. 2013

7 .-8 .3 .2 0 1 3
9. 4. 2013
17. 4. 2013

25.4. 2013

26.4. 2013
30. 4. 2013

7.5.2013

21.5.2013

American Cities
interaktívna hodina pre žiakov ZS
Slovenská Ľupča venovaná mestu
New York a jeho pamiatkam
Vývoj slovenskej artificiálnej
hudobnej tvorby po roku 1945
prednáška Mgr. Ivy Nábélkovej
pre študentov
Essen und Trinken
kulinárske špeciality Nemecka
Mikuláš Kováč
špecializovaná vyuč. hodina pre
Gymnázium Mikuláša Kováča
Lincoln
premietanie filmu pre študentov I.
ročníka FPVaMV UMB, spojené
s diskusiou s americkou
diplomatkou p. Cythiou Boris
Jozef Gregor Tajovský
špecializovaná vyučovacia hodina
pre žiakov ZŠ Vígľaš
História amerického jazzu
projekcia filmových dokumentov
Andrej Sládkovič
špecializovaná vyučovacia hodina
pre žiakov ZŠ Vígľaš
Andrej Sládkovič
prednáška pre študentov OA Levice
s premietaním dokumentu
Jozef Urban
interaktívna vyuč. hodina pre
Gymnázium A. Sládkoviča

InfoUSA

15 účastníkov

Hudobné átrium,
Konzervatórium J. L. Bellu
v Banskej Bystrici

19 účastníkov

Nemecká študovňa

47 účastníkov

LHM

38 účastníkov

InfoUSA

20 účastníkov

LHM

22 účastníkov

InfoUSA
Hudobné átrium
LHM

37 účastníkov

LHM

37 účastníkov

LHM

28 účastníkov

17 účastníkov
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15.5.2013

Niebelungenlied - stredoveký
nemecký hrdinský epos

Nemecká študovňa

18 účastníkov

21.5.2013

Singend Deutch lernen - workshop
upevňovanie nemeckého jazyka
pomocou piesní
Štúrovci
interaktívna vyuč. hodina pre
Gymnázium A. Sládkoviča
Rocková hudba v Banskej Bystrici.
Regionálni skladatelia v spleti
hudobných žánrov
prednáška pre študentov ZUŠ J.
Cikkera spojená s premietaním
a zvukovými ukážkami
English with Fun
Interaktívna hodina pre študentov
biligválnej sekcie Evanjelického
gymnázia v B. Bystrici vedená
americkou dobrovoľníckou
Regionálni autori v literatúre
interaktívna hodina pre študentov

Nemecká študovňa

36 účastníkov

LHM

43 účastníkov

LHM

40 účastníkov

InfoUSA

37 účastníkov

LHM

30 účastníkov

Prednes v slovenskej literatúre.
interaktívna hodina pre žiakov zahraničných Slovákov - prednes,
čítanie textov
Detská univerzita - interaktívne
tvorivé stretnutie s hudbou,
projekcia hudobného filmu, práca
s hudobnou literatúrou, počúvanie
hudby na samoobslužnom
audiosystéme, hra na klavíri

LHM

33 účastníkov

Hudobné átrium

60 účastníkov

23. 5.2013

30. 5.2013

17. 6. 2013

19. 6. 2013
9. 7. 2013

10. 7. 2013

-
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6. 9. a 20. 11.2013

Využívanie stránky British Council
/ Learn English na hodinách A J

Britské centrum

48 účastníkov

2 6 .-2 7 . 9.2013

European Day o f Languages
Rozdiely medzi americkou
a britskou angličtinou pre študentov
ZŠ Zvolen a Gymnázia Ľ. Štúra zo
Zvolena
Štúrovci
prednáška pre ZŠ a MŠ Žilina s
premietaním, čítanie textov
v interpretácii študentov,
dramatizácia balady Žltá ľalia

InfoUSA

29 účastníkov

LHM

41 účastníkov

LHM

25 účastníkov

InfoUSA

36 účastníkov

InfoUSA

22 účastníkov

LHM

29 účastníkov

3. 10. 2013

4. 10. 2013

22. 10. 2013

23. 10. 2013

25. 10. 2013

Rocková hudba v Banskej Bystrici.
Regionálni skladatelia v spleti
hudobných žánrov
prednáška pre študentov ZUŠ J.
Cikkera spojená s premietaním
dokumentov a zvukovými ukážkami
The White House
História a fungovanie Bieleho
domu, spojené s premietaním
dokumentu pre SOŠ Prievidza
Halloween
Tradícia amerického sviatku,
podujatie pre ZŠ Alexyho Zvolen
Mikuláš Kováč
prednáška pre študentov Gymnázia
Mikuláša Kováča s premietaním
dokumentu a čítaním textov

-
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12. 11.2013

21. 11.2013

Jožo Urban
prednáška pre študentov OA Levice
s premietaním dokumentu,
počúvaním zvukových nahrávok,
čítaním textov
Životné prostredie

LHM

41 účastníkov

Britské centrum

28 účastníkov

28. 11.2013

Nácvik prekladu textu R. Dahla
,,Mathilda“

Britské centrum

29 účastníkov

4.12. 2013

Beatlemánia pre školy
tvorivé hudobno-vzdelávacie
podujatie pre študentov

Hudobné átrium

41 účastníkov

18. 12. 2013

LHM

22 účastníkov

- spolu 42 hodín

Mikuláš Kováč
prednáška s mladými lektorkami pre
študentov SOŠ v BB s premietaním
dokumentu a čítaním textov
v interpretácii študentov
špecializované vyučovacie hodiny
v Bábkarskom salóne, dramatická
výchova

Projekcie pre školv
9. 1 , 6. 9. 2013

Jenseits der Stille

Nemecká študovňa

48 účastníkov

február - október
(4 projekcie)
12. 2. 2013
14.3.2013
21. 3.2013

Londýn - dokument BBC
prezentujúci metropolu Londýn
Kirschblüten - Hanami
Tischlein, deck sich!
Dornröschen

Britské centrum

112 účastníkov

Nemecká študovňa
Nemecká študovňa
Nemecká študovňa

14 účastníkov
12 účastníkov
15 účastníkov

Priebežne celý rok

-91
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11.4. 2013
9. 5. 2013

22.5.2013
30. 5. 2013
12. 6. 2013
17. 9. 2013
24. 9. a 2. 10. 2013
16. 10. 2013
6. 11.2013
7. 11.2013
13. 11.2013

20. 11.2013

27. 11.2013

4. 12.2013
11. 12. 2013
18. 12. 2013

Die Marquise von O.
PASCH Zwei indonesische
Schülerinnen entdecken
Deutschland
Land und Leute
Hudobné návraty Leonadra Cohena
projekcia koncertného záznamu
Sophie Scholl: die letzte Tage
Angst essen die Seele auf
Die verlorene Ehre der Katharina
Blum
Good bye Lenin
John Lennon Imagine
hudobné legendy vo filmových
dokumentoch
Frau Holle

Nemecká študovňa
Nemecká študovňa

16 účastníkov
16 účastníkov

Nemecká študovňa
Hudobné átrium

17 účastníkov
10 účastníkov

Nemecká študovňa
Nemecká študovňa
Nemecká študovňa

34 účastníkov
16 účastníkov
20 účastníkov

Nemecká študovňa
Hudobné átrium

12 účastníkov
8 účastníkov

Nemecká študovňa

14 účastníkov

Jim Morrison, básnik z Paríža
hudobné legendy vo filmových
dokumentoch
Jimi Hendrix
hudobné legendy vo filmových
dokumentoch
Momentky Deža Ursínyho
hudobné legendy vo filmových
dokumentoch
Peter Gabriel (Growing Up Live)
prehliadka projekcií
Diana Krall (Live in Rio)
prehliadka projekcií koncertu
Leonard Cohen (Live in London)
prehliadka projekcií koncertu

Hudobné átrium

24 účastníkov

Hudobné átrium

8 účastníkov

Hudobné átrium

15 účastníkov

Hudobné átrium

5 účastníkov

Hudobné átrium

6 účastníkov

Hudobné átrium

5 účastníkov

-
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Podujatia pre seniorov
27. 5 . - 7 . 6. 2013
27. 5 . - 7 . 6. 2013

Kurz počítačovej gramotnosti pre
začiatočníkov (IV. ročník)

Oddelenie bibliografie

7 účastníkov

Kurz počítačovej gramotnosti pre
pokročilých (IV. ročník)

Oddelenie bibliografie

12 účastníkov

Aktivity pre znevýhodnené skupiny občanov organizované v spolupráci s OZ SANARE v Hudobnom átriu
9. 1.2013
5 účastníkov
Hana Hegerová
projekcia hudobného dokumentu a
portrétu šansónovej speváčky
8 účastníkov
Bee Gees
16. 1.2013
individuálny posluch na
audiosystéme
5 účastníkov
Julio Iglesias
23. 1.2013
individuálney posluch na
audiosystéme
5 účastníkov
Sting
30. 1.2013
projekcia hudobného dokumentu
6. 2. 2013
13.2. 2013

20. 2. 2013

27.2.2013

F. Mercury & Queen
projekcia hudobného dokumentu

8 účastníkov

Hudba individuálne
počúvanie hudby na
samoobslužnom audiosystéme
podľa individuálnej žánrovej voľby
Roy Orbison
projekcia hudobného dokumentu

6 účastníkov

Freddie Mercury
projekcia hudobného dokumentu
o legende rockovej hudby

-
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5 účastníkov
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6.3.2013
13.3.2013

24. 4. 2013
15. 5.2013

22. 5. 2013
29. 5. 2013
13.6. 2013

Klubová činnosť
28.2.-20.12.2013
7. 1 1 .-5 . 12. 2013

1. 1 .-3 1 . 12. 2013

7 účastníkov

Woodstock
projekcia hudobného dokumentu
Genesis
projekcia záznamu z koncertu
britskej kapely
Lucie B ílá
premietanie koncertu v Lucerne
Kdyby 1000 klarinetu
projekcia kultového hudobného
filmu 60. rokov
P. Muk & Shalom
projekcia hudobných klipov
Iveta Bartošová a hostia
projekcia záznamu z koncertu
Nedvédovci
projekcia záznamu z koncertu

5 účastníkov

6 účastníkov
8 účastníkov

5 účastníkov
6 účastníkov
5 účastníkov

Klub priateľov čínskej kultúry
stretnutia 2x týždenne po 1,5 hod.
Literárny klub
(Rober Walser: Der Gehulfer)
4 stretnutia
Literárny klub LITERA 2
10 stretnutí

Window of Shanghai

25 členov klubu

Nemecká študovňa

9 členov klubu

LHM

35 členov klubu

Divadlo D44
V roku 2013 sa v spoločnom umeleckom priestore ŠVK a Fakulty dramatických umení Akadémie umení v B. Bystrici uskutočnilo 40
divadelných predstavení, z toho 15 premiér. Na javisku sa vystriedalo 17 hercov - študentov a pedagógov FDU AU v B Bystrici

-
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3.1.4.

Edičná a vydavateľská činnosť

V roku 2013 boli vydané 4 edičné ituly, dve bibliofílie, kalendár na rok 2014 a štyrikrát vyšlo periodikum Knižničné noviny.
Monografie a zborníky
Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku = Competitiveness of the Libraries in the omni-media Ages / ed.
Blanka Snopková ; autori Emília Antolíková, Lukasz Brudnik, Oľga Doktorová, Jozef Dzivák, Tatiana Grékova, Pavel
Kocourek, Susanne Lenhard-Bruch, Valéria Suvorova, Ladislav Svršek, Anna Vaňová ; prekl. Dana Chalupeková, Zuzana
Kopčanová, Mária Oravcová, Blanka Snopková ; rec. Daniela Džuganová, Zuzana Martinkovičová ; obálka a graf. úprava
Dušan Jarina ; zodp. red. Oľga Lauková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2013 (Banská Bystrica : DALI). - 87 s. :
fotogr., grafy, obr. - Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. slov. a angl. - ISBN 978-80-89388-49-3
Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím = Bridges to Friendship - Slovák
personalities in the context of international relations / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová ; rec. Alžbeta Sedliaková,
Zuzana Poláčková ; autori Eleonóra Blašková, Miroslav Daniš, Anna Falisová, Eva Furdíková, Milan Hudaček, Oľga, Ivanova,
Ľubica Kázmerová, Miroslav Kmeť, Daniela Kodajová, Klára Komorová, Anna Kováčová, Klára Kubičková, Zinaida Kučer,
Elena Leškovič, Július Lomenčík, Augustín Maťovčík, Slavomír Michálek, Miroslav Tibor Morovics, Eva Morovicsová,
Vlasta Okoličányová, Marián Servátka, Blanka Snopková, Ferdinand Vrábel, Ján Žilák ; preklady Helena Čikkelová, Oľga,
Doktorová, Zuzana Kopčanová ; jazyk. úpr. Július Lomenčík ; obálka a graf. úprava Peter Valach. - Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica ; Bratislava : Historický ústav SAV, 2013 (Banská Bystrica : Euroart). - 347 s. : fotogr., obr. - (Fenomén
osobnosti; zv. 6). - Bibliogr. Odkazy. Pozn. Res. slov. a angl. - Menný reg. O autoroch. - ISBN 978-80-89388-52-3

-

Štyri medailóny : Samo Chalúpka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto / Ivan Plintovič, doslov Jana Borguľová, text
na obálke Soňa Šváčová, výkonná redaktorka Soňa Šváčová, zodpovedná redaktorka Oľga Lauková, jazykové korektúry
Ivan Očenáš, grafická úprava Dušan Jarina. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2013. - 42 s. ISBN 978-80-8938850-9.

-
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- Ako sme prežili koniec sveta : zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici / zost. Jana Borguľová, Zlata
Troligová ; zodpovedná redaktorka Oľga Lauková ; výtvarné spracovanie a sadzba Dušan Jarina. —Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica-Literárne a hudobné múzeum, 2013. - 70 s. - ISBN 978-80-89388-51-6.
Bibliofílie
- Osobnosti : Slavomíra Očenášová-Štrbová / zost. Soňa Šváčová, autori textov Gréta Kazimírová, Daniel Očenáš ; grafická
úprava Dušan Jarina ; fotografie a tlačové podklady Slavomíra Očenášová-Štrbová. - Malé bibliofílie 1/2013. - Náklad 120
kusov.
- Osobnosti : prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD. - prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. / zost. Blanka Snopková, Dana
Chalupeková ; obálka a graf. úpr. Dušan Jarina ; fotografie a tlačové podklady Daniela Fobelová, Pavel Fobel. - Malé
bibliofílie 2/2013. - Náklad 50 kusov.
Stolový kalendár
- Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 2014 / zost. Dušan Jarina, Miloslav Šípka, Soňa Šváčová, Blanka Snopková, ;
fotogr. Vladimír Červený, Ján Glončák ; kresba na titulnom liste Daniel Teplický ; grafická úprava Dušan Jarina ; zodpovedná
redaktorka Oľga Lauková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2013 (Banská Bystrica : DALI-BB). - Náklad 300 ks.
Periodikum
- Knižničné noviny : občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. - Č. 1 - 4/2013

-
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3.1.§.

Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy

V roku 2013 sa činnosť knižnice v rámci partnerskej a medzinárodnej spolupráce realizovala na základe uzatvorených
vykonávacích dohôd o spolupráci so zahraničnými partnerskými knižnicami. V rámci rozšírenia medzinárodnej spolupráce
pokračovala spolupráca so zahraničnými organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku.
Partnerské knižnice a múzeá v zahraničí
Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové, Česká republika
22. - 26. 4. 2013 účasť 2 pracovníkov zo ŠVK v Banskej Bystrici na výmennej stáži a seminári Tréningy pamäti v ŠVK
v Hradci Králové
23. - 25. 4. 2013 účasť 2 pracovníkov z ŠVK v Hradci Králové na 13. ročníku odborného seminára s medzinárodnou účasťou
Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku v ŠVK v Banskej Bystrici
10. - 14. 6. 2013 odborná stáž 2 pracovníkov zo ŠVK v Hradci Králové v ŠVK v Banskej Bystrici
10. - 12. 9. 2013 účasť 2 pracovníkov ŠVK v Banskej Bystrici na konferencii Knihovny současnosti v Olomouci, s podporou
ŠVK v Hradci Králové
v rámci Vykonávacej dohody o spolupráci na rok 2013 sa realizovala výmena periodík Český časopis historický a Knižná
revue a výmena vlastných edičných titulov oboch knižníc
14. - 18. 10. 2013 návšteva 4-člennej delegácie zo ŠVK v Hradci Králové v rámci Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej
vzájomnosti, účasť na konferencii Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím.
Vojvodská verejná knižnica I. Smolki v Opole, Poľská republika
23. - 25. 4. 2013 aktívna účasť 2 pracovníkov z WBP v Opole v ŠVK v Banskej Bystrici na 13. ročníku odborného seminára
s medzinárodnou účasťou Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku
23. —27. 9. 2013 výmenná stáž 3 pracovníkov ŠVK vo WBP v Opole
priebežne výmena periodík Historická revue a Polityka
výmena odborných a regionálnych publikácií v hodnote 150,- € podľa vzájomných požiadaviek a návrhov

-
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Centrálna univerzálna vedecká knižnica N. A. Nekrasova v Moskve, Ruská federácia
22. - 26. 4. 2013 výmenná stáž a aktívna účasť 2 pracovníkov zCUVK N. A. Nekrasova v ŠVK Banskej Bystrici na 13.
ročníku odborného seminára s medzinárodnou účasťou Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku
19. - 26. 5. 2013 výmenná stáž 2 pracovníkov z ŠVK BB a aktívna účasť na medzinárodnom vedeckom seminári Prevencia
negatívnych javov v prostredí mládeže
Šanghajská knižnica, Šanghaj, Čínska ľudová republika
spolupráca pri príprave bibliografie Ladislava Hudeca
sprístupnenie databázy elektronických kníh z fondu Šanghajskej knižnice
výmena časopisu Slovensko a výber kníh z ponukového listu Šanghajskejknižnice
8. - 12. 8. 2013 návšteva 4-člennej delegácie zo Šanghajskej knižnice
-

18. - 24. 10. 2013 návšteva Šanghajskej knižnice a prezentácia projektu výstavy Ľudové hudobné nástroje na Slovensku za
účasti zástupcov Generálneho konzulátu SR v Šanghaji
23.

10. 2013 stretnutie v Šanghaji s predstaviteľmi Šanghajskej ľudovej asociácie pre priateľstvo so zahraničím

Štátne múzeum dejín divadelnej a hudobnej kultúry, Minsk, Bieloruská republika
27. - 31. 5. 2013 inštalácia a prezentácia výstavy Ľudové hudobné nástroje na Slovensku,pod záštitou Veľvyslanectva SR
v Minsku.
Aktívna účast riaditel ky Štátneho múzea divadelnej a hudobnej kultúry v Minsku na vedeckej konferencii s medzinárodnou
účasťou Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím.
Štátne literárne múzeum Janka Kupalu, Minsk, Bieloruská republika
27. - 31. 5. 2013 inštalácia a prezentácia výstavy Slovenské stretnutia Janka Kupalu, pod záštitou Veľvyslanectva SR
v Minsku
Aktívna účasť riaditeľky Štátneho literárneho múzea Janka Kupalu v Minsku na vedeckej konferencii
účasťou Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím.

-
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-

Príprava prezentácie výstavy Slovenské stretnutia Janka Kupalu, ktorá sa uskutoční v roku 2014 v Dvorane MK SR a v SNLM
pri SNK v Martine.

Spolupráca so zahraničnými zastupiteľstvamizahraničnými kultúrnymi inštitúciami
na Slovensku a v zahraničí
Veľvyslanectvom USA
pri realizácii Memoranda o porozumení
pri zabezpečovaní činnosti InfoUSA,
pri príprave podujatí a doplňovaní fondu InfoUSA
Veľvyslanectvom Ukrajiny
pri príprave Dňa Ukrajiny a okrúhleho stola na tému Vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou - 20. výročie nadviazania
diplomatických vzťahov
-

pri príprave vianočného koncertu speváckeho zboru z Mukačeva

-

pri budovaní fondu Centra slovanských štúdií

Veľvyslanectvom Kanady
pri organizácii a príprave vernisáže výstavy Mosty II s kanadskou chargé ď affaires v Slovenskej republike pani Kathy Bunka
Veľvyslanectvom Poľskej republiky
pri zabezpečení návštevy J. E. Tomasza Chloňa, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľskej republiky
-

pri budovaní fondu Centra slovanských štúdií

-
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Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave
pri zabezpečení výstavy Historické centrá ruskej štátnosti
pri vzájomnom informovaní o podujatiach
Goethe inštitútom v Mníchove
pri doplňovaní knižničného fondu Nemeckej študovne
pri organizovaní výstav, aktivít a školení pre konzultanta Nemeckej študovne
British Council v Bratislave
pri plnení úloh Memoranda o porozumení
Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave
pri vzájomnom informovaní o kultúrnych podujatiach
pri príprave a realizácii výstav Božena a Christo Kerini - Kontinuita a Bulharské monumentálne umenie
Poľským inštitútom v Bratislave
pri informovanosti o kultúrnych podujatiach
Prehľad zahraničných návštev a významných podujatí so zahraničnou účasťou
Návštevy zo zahraničných zastupiteľstiev
16.

1.2013

- chargé'd affaires Kanady Kathy Bunka, účasť na vernisáži výstavy Mosty II, ktorá bola realizovaná v spolupráci s University of
Alberta, Kanada
21. 1.2013
- generálna konzulka Ukrajiny v Prešove prof. Oľga Benč, PhD.

-
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26 . 2 . 2013
- J. E. Theodore Sedgwick, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA na podujatí Women Entrepreneurship Fórum
26. 2. 2013
- Dmitro Konyšev, radca pre politické otázky Veľvyslanectva Ukrajiny, Svetlana Sviščenko, konzulka Generálneho konzulátu
v Prešove a Dmitrij Ralevský, pri príležitosti Dňa Ukrajiny s okrúhlym stolom na tému Vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou 20. výročie nadviazania diplomatických vzťahov
6.3.2013
- J. E. Theodore Sedgwick, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA a riaditeľka kultúrneho a informačného oddelenia
Veľvyslanectva USA v Bratislave Janelle Luna na podujatí Youth Advisory Council
9. 4. 2013 - J. E. Tomasz Chloň, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky
Návštevy z partnerských knižníc a organizácií
21.3.2013
- Michael Dowling, riaditeľ pre medzinárodné vzťahy z Americkej asociácie knižníc
8 .-1 2 . 8.2013
- pracovníci Šanghajskej knižnice: Zhou Deming - námestník riaditeľa Šanghajskej knižnice, Kuai Peizhu - zástupkyňa Strediska
historickej dokumentácie, Lin Lin - vedúca Oddelenia služieb čitateľom, Zhang Ge - zástupca Oddelenia knižnej alokácie,
Stredisko akvizície a katalogizácie
15. 10. 2013
- Mgr. art. Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade (Srbsko) pri príležitosti
prezentácie druhého vydania monografie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry

-
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1 4 .-1 8 . 10. 2013
- delegácia z Hradca Králové: MUDr. Václav Franc - lekár-stomatológ, spisovateľ, prozaik, básnik, dramatik, redaktor a vydavateľ
literárnych časopisov Kobra (Kulturní občasník regionálních autorú) a Čaj (Časopis autorú Jičínska), Mgr. Hana Hornychová systémová knihovníčka, Bc. Ivana Novotná - vedúca oddelenia bibliografie a René Hladík, pri príležitosti Mesiaca českej a slovenskej
kultúrnej vzájomnosti a pri príležitosti účasti na konferencii Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím
Návštevy významných osobností
14 .-1 8 . 10. 2013
- doc. Oľga Ivanovova, dekanka Fakulty humanitných technológií Ruskej novej univerzity z Moskvy (Ruská federácia), pri
príležitosti aktívnej účasti na konferencii Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím
22.4. 2013
- poľský spisovateľ Hubert Klimko-Dobrzaniecky pri príležitosti Dňa poľskej kultúry a besedy o jeho tvorbe
25.4. 2013
- John Edward Hasse, americký hudobný historik, pri príležitosti jeho prednášky

-
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3.1.6.

Vedeckovýskumná a vzdelávacia činnosť

Odborní pracovníci Štátnej vedeckej knižnice a Literárneho a hudobného múzea vykonávali výskumnú činnosť na základe
Osvedčenie o spôsobilosti pracoviska vykonávať výskum a vývoj, ktoré bolo ŠVK udelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu SR v roku 2010 v rámci akreditačného konania (v zmysle Výnosu z 15. 5. 2009 č. CD-2009-20239/4722-l:l 1 o spôsobe
a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja).
Vedeckovýskumná činnosť oddelenia bibliografie bola v roku 2013 zameraná na plnenie úloh v zmysle spracovaného plánu
vedeckovýskumnej činnosti na roky 2009 - 2013. Oddelenie sa podieľalo na riešení nasledovných úloh:
Bibliografický systém národného odboja a SNP
Čiastková úloha: Slovenská republika 19 3 9 - 1945
—budovať elektronickú bibliogr. databázu: Slovenská republika 1939 - 1945, so zameraním na protifašist. odboj, SNP a holokaust
Výstupy: Do databázy bolo uložených 11 záznamov.
Riešiteľka: PhDr. B. Snopková, PhD.
Dejiny knižnej kultúry
Čiastková úloha: Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica - pokračovanie výskumu
Výstupy: Do databázy bolo uložených 40 záznamov.
Riešiteľky: Mgr. M. Bobová, Mgr. B. Skubachová
Dejiny knižnej kultúry
Čiastková úloha : Dejiny Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 1926 - 2 0 1 1 - pokračovanie výskumu
Výstupy:
- štúdia v odbornom periodiku,
- články v Knižničných novinách
Riešiteľka: PhDr. O. Lauková, PhD. a kol.

-
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Biografický výskum osobností s väzbou na banskobystrický región
— pokračovať v systematickej biografickej dokumentácii a aktualizácii databázy biobibliografických údajov o významných
osobnostiach s väzbou na banskobystrický región.
Výstupy: Do databázy bolo uložených 60 záznamov.
Riešiteľky: Mgr. M. Bobová, Mgr. B. Skubachová
Biografický výskum osobností s väzbou na banskobystrický región
Čiastková úloha: Ladislav Hudec v slovenskej a zahraničnej tlači - heuristická fáza výskumu
Výstupy: štúdia publikovaná v rámci vedeckej monografie Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím
Riešiteľky: PhDr. B. Snopková, PhD.
Dejiny školských knižníc na Slovensku
Čiastková úloha:
Seminárne knižnice ako súčasť výchovy a kresťanského vzdelávania na Slovensku v 18. a 19. storočí
- výskum, bibliografické spracovanie a obsahová analýza knižničného fondu Seminárnej knižnice.
Výstupy: Výskum v rámci výskumnej úlohy pokračoval, spracovaných bolo 150 tlačí zo Seminárnej knižnice
Riešiteľka: Mgr. M. Bobová, Mgr, B. Skubachová
Knižničná a informačná veda (sociálne súvislosti)
Čiastková úloha : Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku
Výstupy:
odborný seminár (24. 4. 2013) pre pracovníkov knižníc, na ktorom odznelo 9 odborných príspevkov, z toho 4 od
zahraničných účastníkov z Čiech, Nemecka, Poľska a Ruskej federácie. Spoluorganizátori: Spolok slovenských knihovníkov,
Goethe-Institut, Slovenská asociácia knižníc.
recenzovaný zborník príspevkov: Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku = Competitiveness q fth e Libraries
in the omni-media Ages
Riešiteľka: PhDr. Blanka Snopková, PhD.

-
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Čiastková úloha: Prevencia negatívnych javov v prostredí mládeže
Výstupy:
dvojstranný vedecký seminár Moskva - Banská Bystrica. Prevencia negatívnych javov v prostredí mládeže (s príspevkami
a prezentáciou na tému Význam a úloha knižnice v procese prevencie negatívnych javov v prostredí detí a mládeže).
Organizátori: ŠVK v Banskej Bystrici a Centrálna univerzálna knižnica N. A. Nekrasova v Moskve.
Riešiteľky: PhDr. Oľga Lauková, PhD., PhDr. Oľga Doktorová.
Literárne a hudobné múzeum sa podieľalo 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)
- Podiel rodiny Stollmanovcov 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)
Osobnosti v múzeách - Jozef Murgaš v múzeách na Slovensku (riešiteľka Mgr. S. Šváčová, PhD.)
Dejiny a súčasnosť Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici (riešitelia M. Šípka, Mgr. S. Šváčová, PhD., Mgr. I.
Šimig, Mgr. M. Lásková, Mgr. Z. Ondrejková, Mgr. Z. Troligová, Mgr. J. Glončák)

Vzdelávacia činnosť
V rámci dohody o spolupráci s Fakultou humanitných vied Univerzity Mateja Bela (FHV UMB) v Banskej Bystrici sa
zrealizovali praxe dvoch študentov 2. ročníka magisterského štúdia z Katedry slovanských jazykov FHV UMB a 2 študentov 3.
ročníka bakalárskeho štúdia z Katedry európskych kultúrnych štúdií FHV UMB.

-
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Publikačná činnosť zamestnancov
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
• Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím = Bridges to Friendship — Slovák
personalities in the context of international relations / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová ; rec. Alžbeta Sedliaková,
Zuzana Poláčková ; autori Eleonóra Blašková, Miroslav Daniš, Anna Falisová, Eva Furdíková, Milan Hudaček, Oľga, Ivanova,
Ľubica Kázmerová, Miroslav Kmeť, Daniela Kodajová, Klára Komorová, Anna Kováčová, Klára Kubičková, Zinaida Kučer,
Elena Leškovič, Július Lomenčík, Augustín Maťovčík, Slavomír Michálek, Miroslav Tibor Morovics, Eva Morovicsová,
Vlasta Okoličányová, Marián Servátka, Blanka Snopková, Ferdinand Vrábel, Ján Žilák ; preklady Helena Čikkelová, Oľga,
Doktorová, Zuzana Kopčanová ; jazyk. úpr. Július Lomenčík ; obálka a graf. úprava Peter Valach. - Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica ; Bratislava : Historický ústav SAV, 2013 (Banská Bystrica : Euroart). - 347 s. : fotogr., obr. - (Fenomén
osobnosti; zv. 6). - Bibliogr. Odkazy. Pozn. Res. slov. a angl. - Menný reg. O autoroch. - ISBN 978-80-89388-52-3
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
•

Profesionál, poloprofesionál, amatér... alebo Kto v súčasnosti saturuje potreby používateľov knižnično-informačných
služieb na Slovensku? / Blanka Snopková.
In. INFOS 2013 : zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia. Inovatívne knižnice a pamäťové
inštitúcie. Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti [elektronický zdroj] / zost. Silvia Stasselová, Judita
Kopáčiková ; rec. Jela Steinerová. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2013. ISBN 978-80-89586-07-3
Dostupné na internete:

http://www.infolib.sk/files/Novy_portal_infolib_subory/janka_nemethyova/infos_2013/infos_2013 zbomik.pdf
• Dva svety v poézii Evy Luky / Eva Urbanová.
In: K poeta logickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 zborník materiálov z medzinárodnej
vedeckej konferencie, konanej 2 0 .-2 1 . septembra 2012 na FF PU v Prešove / zost. Marta Součková. - 1. vyd. - Prešov :
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013 (Prešov : Grafotlač). - S. 347 - 355. - ISBN 978-80-555-0858-0
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•

Štátna vedecká knižnica-Literárne a hudobné múzeum : história a súčasnosť / Imrich Šimig.
In: Hudobné inštitúcie na Slovensku - vznik, vývoj, poslanie, perspektívy, medzinárodné kontexty : zborník príspevkov z
konferencie : Bratislava, 24.10. 2012 / zost. Edita Bugalová. - Bratislava: Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum,
2013. - S. 113 - 137. - ISBN 978-80-8060-302-1

•

Hudobné átrium Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Praktické aspekty počiatočnej etapy fungovania
Hudobného átria. (Vznik - východiská - perspektívy) / Ingrid Guzmická.
In: Hudobné inštitúcie na Slovensku - vznik, vývoj, poslanie, perspektívy, medzinárodné kontexty : zborník príspevkov z
konferencie : Bratislava, 24.10. 2012 / zost. Edita Bugalová. - Bratislava: Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum,
2013.- S . 1 3 7 - 144.-IS B N 978-80-8060-302-1

AFL - Postery z vedeckých konferencií (príp. elektronické prezentácie)> ktoré vyšli v konferenčnom zborníku alebo
suplementárnom čísle vedeckého časopisu.
• Jozef Murgaš - vynálezca, kňaz, maliar [poster] / Soňa Šváčová.
In: Vedeckovýskumná činnosť v múzeách : zborník príspevkov z odborného sympózia, Banská Bystrica, 16. —17. 4. 2013. Košice : Slovenské technické múzeum ; Bratislava : Slovenské národné múzeum pre Zväz múzeí na Slovensku, 2013. - CDROM. - ISBN 978-80-970250-7-6.
• Banskobystrický bigbít [poster] / Imrich Šimig.
In: Vedeckovýskumná činnosť v múzeách : zborník príspevkov z odborného sympózia, Banská Bystrica, 16. - 17. 4. 2013. Košice : Slovenské technické múzeum ; Bratislava : Slovenské národné múzeum pre Zväz múzeí na Slovensku, 2013. - CD•
•

ROM. - ISBN 978-80-970250-7-6.
Knižnično-informačné služby pre mladých používateľov [poster] / Oľga Lauková. - Príspevok z medzinárodného vedeckoodbomého seminára, 21. - 22. 5. 2013. In: Slovensko. Moskva: Spoločnosť priateľstva so Slovenskom, 2013. - S.l - 3.
Prevencia negatívnych javov a propagácie zdravého životného štýlu v prostredí mládeže [poster] / 01 ga Doktorová. —
Príspevok z medzinárodného vedecko-odbomého seminára, 21. - 22. 5. 2013. In: Slovensko. Moskva: Spoločnosť priateľstva
so Slovenskom, 2013. S. 1 - 3.

-
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BDB - Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
• Ivan Plintovič [heslo] / Soňa Šváčová. - Fotogr.
In: Štyri medailóny : Samo Chalúpka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto / Ivan Plintovič, doslov Jana Borguľová, heslo
na obálke Soňa Šváčová, výkonná redaktorka Soňa Šváčová, zodpovedná redaktorka Oľga Lauková, jazykové korektúry
Ivan Očenáš, grafická úprava Dušan Jarina. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2013. - zadná strana obálky. - ISBN
978-80-89388-50-9.
BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
• 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry / Dana Chalupeková. In: Bulletin SAK, 2013, roč. 21, č. 1, s. 47 - 48.
• Moskva - Banská Bystrica. Spoločný medzinárodný vedecký seminár / Oľga Doktorová. - Fotogr. In: Bulletin SAK, 2013,
roč. 21, č. 2, s. 6 6 -6 7 .
• Mesiac venovaný poľskej kultúre / Veronika Uhríková.
In: Bulletin SAK, 2013, roč. 21, č. 2, s. 52 - 54.
• Slováci v Srbsku z aspektu kultúry / Veronika Uhríková. - Fotogr.
In: Bulletin SAK, 2013, roč. 21, č. 4, s. 76 - 78.
•

Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím : vedecká konferencia, 15. - 17. október 2013
/ Dana Chalupeková.
In: Bulletin SAK, 2013, roč. 21, č. 4, s. 38 -4 2 .

•

Knižnice a ich konkurencieschopnosť / Blanka Snopková. - Fotogr.
In: Bulletin SAK, 2013, roč. 21, č. 4, s. 45 - 48.

.

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2013 - Pod záštitou SAK / Blanka Snopková. - Fotogr.
In: Bulletin SAK, 2013, roč. 21, č. 4, s. 72 - 76.

•

Chvíľkové nahliadnutie do Ruskej štátnej knižnice / Oľga Doktorová. - Fotogr.
In: Bulletin SAK, 2013, roč. 21, č. 4, s. 78 - 81.

-
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BEC —Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
• Prof. PhDr. Karol Fremal, C S c.: výberová personálna bibliografia / Blanka Snopková.
In: V turbulentnom tridsaťročí: kapitoly z dejín Slovenska v rokoch 1918- 1948 / Peter Mičko, Michal Šmigeľ, Marek Symý
a kol. ; rec. Pavol Martuliak, Pavol Parenička. - Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - S. 369 - 418. - ISBN 978-837490-659-3
BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) a monografiách
• Vzťahy vpísané do atramentu : korešpondencia Jozefa Gregora Tajovského s manželkou Hanou Gregorovou v zbierkovom
fonde Štátnej vedeckej knižnice-Literámeho a hudobného múzea v Banskej Bystrici / Zlata Troligová. - Bibliogr. odkazy. Fotogr. - Res. angl.
In: Muž a žena —vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok: zborník príspevkov z odbornej konferencie
s medzinárodnou účasťou / zost. Katarína Nádaská. - 1. vyd. - Bratislava : Zväz múzeí na Slovensku ; Múzeum mesta
Bratislavy, 2013. - S. 209 - 214. - ISBN 978-80-571506-7-9
• Čo robiť, keď knižnica prestáva byť „in“? / Oľga Doktorová.
In: Konkurencie s chopno s ť knižníc v omnimediálnom veku : zborník príspevkov z 13. ročníka odborného seminára pre
pracovníkov knižníc, ktorý sa konal 24. 4. 2013! ed. Blanka Snopková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2013. - S.
71 - 75. - ISBN 978-80-89388-49-3
EDI - Recenzia v časopisoch a zborníkoch
• Lamium Album / Eva Urbanová. - Recenzia.
In: Romboid. - Roč. XLVIII, č. 9 (2013), s. 59.
• Oranžová tráva / Eva Urbanová. - Recenzia.
In; Romboid. - Roč. XLVIII, č. 8 (2013), s. 76.
• Kniha 2012 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Zost. M. Domová. Martin : Slovenská národná
knižnica, 2012. 408 s. ISBN 978-80-89301-96-6 / Barbora Skubachová.
In: Studia Bibliographica Posoniensia 2013 / zost. Miriam Poriezová. - Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2013.
S. 186 - 190. - ISBN 978-80-89303-40-3.

-
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ED J - Pre/t ľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
• Janko Kúpala - slovenské stretnutia [scenár výstavy] / Soňa Šváčová.
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2 0 1 3 .-1 4 panelov.
FAI - Redakčné a zostavovateľské práce
• Štyri medailóny : Samo Chalúpka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto / Ivan Plintovič, doslov Jana Borguľová,
heslo na obálke Soňa Šváčová, výkonná redaktorka Soňa Šváčová, zodpovedná redaktorka Oľga Lauková, jazykové
korektúry Ivan Očenáš, grafická úprava Dušan Jarina. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2013. - 42 s. - ISBN
978-80-89388-50-9.
• Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku = Competitiveness of the Libraries in the omni-media Ages / ed.
Blanka Snopková ; autori Emília Antolíková, Lukasz Brudnik, Oľga Doktorová, Jozef Dzivák, Tatiana Grékova, Pavel
Kocourek, Susanne Lenhard-Bruch, Valéria Suvorova, Ladislav Svršek, Anna Vaňová ; prekl. Dana Chalupeková, Zuzana
Kopčanová, Mária Oravcová, Blanka Snopková ; rec. Daniela Džuganová, Zuzana Martinkovičová ; obálka a graf. úprava
Dušan Jarina ; zodp. red. Oľga Lauková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2013 (Banská Bystrica : DALI). - 87 s.
: fotogr., grafy, obr. - Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. slov. a angl. - ISBN 978-80-89388-49-3
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
• Tretia kniha M. Kapustu / Zlata Troligová.
In: Literárny týždenník. - Roč. XXVI, č. 5-6 (2013), s. 2.
•

XVII. Literárna Banská Bystrica 2013 (18. - 21. marec 2013) / Soňa Šváčová.
In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III / ed. Marcela Domenová. - Prešov : ŠVK PO 2013 - S 173 - 174 ISBN 978-80-89614-06-6.

.
.

O sobnosti: Slavomíra Očenášová-Štrbová / zostavila Soňa Šváčová, autori textov Gréta Kazimírová, Daniel Očenáš ;
grafická úprava Dušan Jarina ; fotografie a tlačové podklady Slavomíra Očenášová-Štrbová. - Malé bibliofílie 1/2013
Osobnosti : prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD. - prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. / zost. Blanka Snopková, Dana
Chalupeková , obálka a graf. úpr. Dušan Jarina ; fotografie a tlačové podklady Daniela Fobelová Pavel Fobel. - Malé
bibliofílie 2/2013.

-
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® Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 2014 / zost. Dušan Jarina, Miloslav Šípka, Soňa Šváčová, Blanka Snopková, ;
fotogr. Vladimír Červený, Ján Glončák ; kresba na titulnom liste Daniel Teplický ; grafická úprava Dušan Jarina ; zodpovedná
redaktorka Oľga Lauková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2013 (Banská Bystrica : DALI-BB).
• Druhá konferencia o dreve / Miloslav Šípka.
In: Remeslo Umenie Dizajn. - Č. 1 (2013), s. 29.
• Budú z nich pokračovatelia tradícií? / Mária Lásková.
In: Javisko. - Roč. 45, č. 3 (2013), s. 26 - 27.
G H G - Práce zverejnené na internete
• Spomienka na Antona Anderleho [elektronický zdroj] / Mária Lásková. [cit. 2013-05-17]. Dostupné z:
http://bvstrica.sme.Sk/c/6804243/spomienka-na-antona-anderleho.html
® Pripomenuli si bábkara Antona Anderleho [elektronický zdroj] / Mária Lásková. [cit. 2013-05-19]. Dostupné z:
http://bbonline.sk/pripomenuli-si-babkara-antona- anderleho/
Okrem uvedenej publikačnej činnosti publikovali zamestnanci ŠVK aj 67 odborných článkov v periodiku Knižničné noviny, ktoré
knižnica vydáva.

-
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3.1.7.

Archívna čin n o sť

V rámci archívnej činnosti bola vytvorená elektronická databáza audio nosičov, ktorá v súčasnosti obsahuje viac ako 2000
položiek, bolo realizovaných viac ako 60 titulov videozáznamov, na ktorých bolo zaznamenaných približne 80 hodín nových
záznamov. Digitalizovaných bolo cca 10 VHS
a 15 audio nosičov pre potreby kurátorov LHM, zdigitalizovaných
a premagnetovaných cca 330 ks magnetofónových pásov.
Od začiatku roku 2013 ŠVK začala digitalizovať fond jedinečných, vzácnych ahistorický cenných tlačí a edičné tituly, ktoré
počas svojej existencie knižnica vydala. V priebehu roka bolo zdigitalizovaných 382 kníh (51 237 strán), ktoré boli používateľom
knižnice sprístupnené prostredníctvom databázy Ebrary a 71 exemplárov pohľadníc, ktoré sú spracovávané do knižničného fondu.
V Hudobnom átriu pokračovala digitalizácia CD, bolo zdigitalizovaných 274 CD a 4010 skladieb.

-
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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 venovaná:
-

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.

V roku 2013 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
podľa potreby pracovali komisie vytvorené na riešenie aktuálnych odborných problémov, napr. Škodová komisia.

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 2014
Návrh kontraktu medzi M K SR a ŠVK v Banskej Bystrici na rok 2014

-

Správa o činnosti za rok 2012

-
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-

Etický kódex knižnice
Novelizovaný Knižničný poriadok a Pracovný poriadok
Projekty na zaradenie do grantového systému MK SR - prioritné činnosti
Príkazy riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

V rámci štatistického výkazníctva boli spracované nasledovné dokumenty:
Ročný výkaz o knižnici KULT 10-1 za rok 2012 v zmysle § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších
predpisov.
Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2012 KULT 4-01.
Štatistika výkonov ŠVK v Banskej Bystrici.
Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji VV 6-01 za rok 2012 ako súčasť Programu štátnych štatistických zisťovaní na
roky 2012 - 2014 v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 358/2011 Z. z.
Výkaz o projektoch výskumu a vývoja v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. a vykonávacieho Výnosu MŠ SR č. CD-200918616/1291-1:11.
Ekonomicko-správna činnosť
Ekonomický úsek
Zabezpečoval ekonomický chod organizácie, vedenie účtovníctva, pokladne, spracovanie miezd a správu majetku v správe
ŠVK.
Spracoval ročnú účtovnú závierku a hodnotiacu správu za rok 2013.
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 2013
Rozpísal schválený rozpočet na rok 2013.

-
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Úsek správy budov a technickej prevádzky
- Zrealizoval položenie plávajúcej podlahy v 7 kanceláriách na ekonomickom oddelení a oddelení fondov, vymaľovanie časti
priestorov skladov kníh, opravu podláh v skladoch kníh, opravu a natretie fasády objektu na Námestí Š. Moyzesa 16, údržbu
omietok Divadla D 44, obnovu náterov mreží a dažďových zvodov vo všetkých objektoch.
- Zabezpečil realizáciu revízií elektrickej inštalácie, prenosného el. náradia, plynových kotolní, komínov, elektronickej požiarnej
signalizácie, elektronického 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 úpravy trávnikov a zelene.
- Zabezpečoval prevádzku troch služobných motorových vozidiel a zabezpečil periodické školenie referentských vodičov.
- 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. Zabezpečil
periodickú revíziu hydrantov a hasiacich prístrojov.
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3.1.8.1

Informatizácia a internetizácia

Významnými činnosťami v oblasti informatizácie a intemetizácie v roku 2013 boli aplikácia a sfunkčnenie výpočtovej a
digitalizačnej techniky a nový dizajn internetovej stránky knižnice, ktoré majú zabezpečiť adekvátnu podporu činnosti jednotlivých
odborov. Sprístupnením zdigitalizovaných edičných titulov ŠVK a starých a vzácnych tlačí z jej fondu zabezpečiť skvalitnenie
prezentácie knižnice.
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 139 počítačoch,
- inštalácia a sfunkčnenie planetárneho skenera Bookeye 4 s V kolískou,
- výmena 2 grafických počítačov k planetárnym skenerom a 13 osobných počítačov,
- aktualizovanie novej verzie AVG 2012 na 139 počítačoch,
-

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 800 požiadaviek počas roka) a na zadávanie požiadaviek na údržbárske práce a kontrolu ich
realizácie.
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Oblasť knižnično-informačného systému Virtua
- zabezpečovanie inštalácie klientov systému Virtua,
-

zabezpečovanie potlače štítkov čiarových kódov pre knižný fond na 33 000 štítkoch s čiarovými kódmi od 270001000408128
-270001000441127,

-

zabezpečovanie podpory pri potlači čipových kariet (preukazov používateľov knižnice),
zabezpečovanie podpory pri osádzaní RFID čipov pre ochranu knižničného fondu,
inštalácia VPN klienta pre používanie pripojenia do systému Virtua - 56 klientov .

Oblasť prezentácie knižnice
- aktualizácia informácií na internetovej stránke knižnice, portáli www.infolib.sk a portáli MK SR www.navstevnik.sk
- skenovanie interných materiálov
- zabezpečovanie techniky a ozvučenia na vzdelávacích a kultúrnych podujatiach organizovaných v knižnici
Oblasť aktualizácie databáz
- databázy : Albertina - Bibliomedica, Pamäť mesta Banská Bystrica.
Oblasť ostatných činností
- pridávanie uzatvorených zmlúv na intemetový portál CRZ
- podpora pri digitalizácii edičných titulov ŠVK a historických dokumentoch a zálohovanie zdrojových obrazových súborov na
diskové pole, vkladanie digitálnych kópií dokumentov do databázy Ebrary,
- podpora pri digitalizácii videonahrávok z podujatí ŠVK a iných audio-video záznamov pre potreby ŠVK - Literárneho
-

a hudobného múzea,
špecifikácia a obstarávanie výpočtovej techniky vrátane komponentov, zabezpečovanie nákupov spotrebného materiálu pre

-

výpočtovú techniku (náplne do tlačiarní, čipové karty, nosiče dát),
zálohovanie fotodokumentácií z podujatí ŠVK na médiá a server,
realizácia operátorských činností vo vzt ahu k ostatným oddeleniam.
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K 31. 12. 2013 bolo v prevádzke 9 serverov, 1 hardvérový firewall, 13 notebookov a 139 osobných počítačov, z toho 53 pre
verejnosť a 86 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 28 tlačiarní a 11 skenerov, z toho pre verejnosť bolo dostupných 8 tlačiarní a 2 skenery - na Čítacom
a intemetovom pracovisku pre nevidiacich a slabozrakých a v Študovni viazaných periodík. Poskytovateľom internetu pre knižnicu
bolo združenie SANET.

Druh IT
Spolu
osobný
počítač
server
tablet
elektronická
čítačka
notebook
tlačiareň
skener

Tab. č. 30: Stav technického zabezpečenia v rokoch 2011 - 2013
2012
2011
Z toho
Z toho
Spolu
Z toho
Z toho
Spolu
nových
vyrad.
nových
vyrad.

2013
Z toho
nových

Z toho
vyrad.

138
9
0

12
2
0

12
2
0

138
9
2

12
0
2

12
0
0

139
9
2

15
0
0

14
0
0

5
13
25
8

3
2
0
1

0
0
0
0

5
13
26
12

0
0
1
4

0
0
0
0

5
13
28
11

0
0
4
3

0
0
2
4

Tab. č. 31: Návštevnosť www stránky v rokoch 2012 - 2013
www stránka
Návštevnosť
Počet zobrazení

2012

2013

197 947
475 986

189 989
437 131

-
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3.1.9.

P u b lic rela tion s a marketing (propagačná činn osť)

Tlačové správy a články o podujatiach a aktivitách v ŠVK v Banskej Bystrici a Literárnom a hudobnom múzeu
S cieľom zvýšiť záujem verejnosti o kultúrne aktivity a dianie v ŠVK bola realizovaná v roku 2013 propagácia v médiách
zasielaním tlačových správ o významných podujatiach. Spolu bolo zaslaných 38 tlačových správ a 31 informácií o aktivitách knižnice.
Aktivity boli prezentované na stojanoch, paneloch, vo vitrínach, na www stránke ŠVK a na prezentačnom TV v priestoroch budovy,
tiež na portáloch MK SR www.navstevnik.sk a www.takdokniznice.sk. S cieľom propagovať aktivity a činnosť bola 29. 10. 2013
vytvorená stránka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na sociálnej sieti Facebook.
Tlačové správy poskytnuté médiám:
Printmaking mladých kanadských umelcov, Farebný svet paličkovaných obrazov, Odkazovač: Brusel - litvernisáž k výstave Benelux,
Litografie svetovo uznávaného umelca, Týždeň slovenských knižníc v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, Literárna Banská
Bystrica, Proglas - pomník kresťanskej kultúry, Hudba je môj život, Stretnutie s prekladateľom, Kúsok poľskej kultúry a hudby...,
Hory a mesto - Alex Honnold, Slovanskí vierozvestcovia v dielach slovenských autorov, XIII. ročník odborného seminára pre
pracovníkov knižníc, Americký muzikológ v Banskej Bystrici, Ľudový bábkar z Radvane, Na stretnutí so spisovateľkou a literárnou
historičkou, Exotika na tanieri - nazrite do čínskej kuchyne!, Poľský umelec vystavuje v Galérii v podkroví, Výstava ako pocta
k výročiu ruskej štátnosti, Realita premenená na rozprávku, Delegácia zo Šanghajskej knižnice navštívi ŠVK a Banskú Bystricu, Svet
bábok Antona Anderleho, Maľovaná batika Jany Feldmajerovej, Kontinuita - otec a dcéra vystavujú, Anderleho Radvaň 2013,
Norbert Kelecsényi v Galérii v podkroví, Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte
vzťahov so zahraničím, Premeny obrazu profesora Hološku, Peter Valo predstaví svoju novú knihu, Zaujímavosti zo života v klasickej
Číne, Chrámy, kostoly, kostolíky, Tá ideme - mozaika z ciest Kataríny Sedlákovej, Objavenie existencie samoliečebného pudu,
Nositeľka Nobelovej ceny očami prekladateľa, Bulharské monumentálne umenie, Zakladatelia Katedry etiky a aplikovanej etiky, Čaro
starých gramofónov.

-
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Organizácia marketingových podujatí - vstupov v médiách, tlačových besied, prezentačných
podujatí a mediatizácia všetkých aktivít:
Vystúpenia v médiách
S cieľom medializácie významných podujatí ŠVK sa uskutočnilo 23 vystúpení zamestnancov ŠVK v médiách:
4. 2. 2013
Mgr. Veronika Uhríková - rozhovor pre TASR - výstava Cyril a Metod
18. 3.2013 PhDr. Oľga Doktorová - Rádio Rádio Regina, 7:20 (Rádiobudík Rádia Regina) - rozhovor o Týždni slovenských
knižníc 2013
13. 3. 2013 PhDr. Oľga Lauková, PhD. - Rádio Lumen (Minivíkendovky) - rozhovor o Týždni slovenských knižníc 2013
13. 3. 2013 Mgr. Soňa Šváčová, PhD. - Rádio Lumen (Minivíkendovky) - rozhovor o Literárnej Banskej Bystrici 2013
21. 3. 2013 Mgr. Mária Bobová - RTVS (Regionálny denník) - rozhovor o Burze kníh v ŠVK BB
5. 4. 2013
Mgr. Jana Vranová - Rádio Lumen (Vyznania) - rozhovor o besede k bibliofílii Proglas
22. 4. 2013 Mgr. Veronika Uhríková - Rádio Lumen (Rádiorelax) - rozhovor k Dňu poľskej kultúry
14. 5. 2013 Rádio Regina (Rádiobudík Rádia Regina) - rozhovor s prof. Findrom o knihe prezentovanej v ŠVK
24. 6. 2013 Mgr. Ingrid Guzmická - Rádio Lumen (Lumenáda) - rozhovor k podujatiu Noc hudby v Hudobnom átriu
17.7.2013
Mgr. Veronika Uhríková - TV Hronka (Spravodajstvo z regiónov) - rozhovor o výstave Historické centrá ruskej
štátnosti
9. 8. 2013 Mgr. Ivana Bičanovská - Rádio Lumen (Krátke správy, Infolumen) - rozhovor o návšteve šanghajskej delegácie
12. 8. 2013 Mgr. Ivana Bičanovská - Rádio Lumen (Samospráva) - rozhovor o návšteve šanghajskej delegácie
3. 9. 2013
Mgr. Mária Lásková - RTVS (Regionálny denník) - rozhovor o výstave Svet bábok Antona Anderleho
4. 9. 2013
Mgr. Mária Lásková, TV Hronka (Spravodajstvo z regiónov) - rozhovor o festivale Anderleho Radvaň
4. 9. 2013
Mgr. Veronika Uhríková - TV Hronka (Spravodajstvo z regiónov) - rozhovor o vedecko-populámych prednáškach
pripravovaných v spolupráci s OZ Veda pre mladých
27. 10. 2013 PhDr. Oľga Lauková, PhD. - Rádio Lumen (Literárna kaviareň) - spomienka na biskupa Jozefa Feranca
8. 11. 2013 Rádio Lumen (Vyznania) - rozhovor s p. Marinou Čarnogurskou o podujatí v Štátnej vedeckej knižnici
15. 11. 2013 Mgr. Veronika Uhríková - TV Hronka (Spravodajstvo z regiónov) - rozhovor o predaji dokumentov pre verejnosť

-
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7. 12.2013
11. 12. 2013
12. 12. 2013
16. 12. 2013
18. 12. 2013

Rádio Lumen (Krajania) - rozhovor s Milinou Sklabisnkou a Annou Tomanovou Makanovou o podujatí v Štátnej
vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
Mgr. Veronika Uhríková - TV Hronka (Spravodajstvo z regiónov) - rozhovor o Vianočnej burze kníh
Mgr. Veronika Uhríková - Rádio Lumen (Rádiorelax) - pozvánka na vernisáž výstavy Čaro starých gramofónov
Mgr. Mária Bobová - Rádio Lumen (Lumenáda) - rozhovor o Vianočnej burze kníh
TV Hronka (Spravodajstvo z regiónov) - rozhovor s Michalom Tokovským o výstave v Štátnej vedeckej knižnici

Tlačové besedy
Pre informovanosť verejnosti boli zorganizované za účasti médií 3 tlačové besedy k aktivitám a podujatiam:
13. 3. 2013 Otvorenie Tvorivého centra
13. 3. 2013 Týždeň slovenských knižníc a Literárna Banská Bystrica
2. 4. 2013 Verejný odpočet plnenia úloh
Prezentačné podujatia pre študentov VS
V priestoroch jednotlivých fakúlt a ich katedier boli distribuované propagačné materiály s cieľom upozorniť študentov na
služby ŠVK. Uskutočnilo sa 9 prezentačných podujatí pre študentov prvých ročníkov vysokých škôl:
2. 9. 2013 Fakulta humanitných vied UMB BB
2. 9. 2013 Pedagogická fakulta UMB BB
2. 9 .2013 Právnická fakulta UMB BB (len formou letákov)
2. 9. 2013 Ekonomická fakulta UMB BB (len formou letákov)
3. 9. 2013 Fakulta humanitných vied UMB BB
3. 9. 2013 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB BB
3. 9. 2013 Fakulta dramatických umení AU BB
17. 10. 2013 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
27. 11. 2013 Bankový inštitút - zahraničná vysoká škola Banská Bystrica
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Ostatné činnosti v oblasti public relations a marketingu
Od 1. januára 2013 bola uvedená do prevádzky nová webová stránka www.svkbb.eu a sprístupnená anketa pre návštevníkov o
spokojnosti s novou webovou stránkou knižnice. V máji sa začali zverejňovať na webovej stránke tlačové správy. Počas januára
a februára sa na webstránke inštalovala anketa týkajúca sa názvu novej študovne, dnes Tvorivého centra „TéCé“. K 10. výročiu
rekonštrukcie podkrovia a otvoreniu Univerzálnej študovne bol v januári zhotovený banner a výstava. Na FHV UMB v Banskej
Bystrici bol v rámci spolupráce inštalovaný banner propagujúci služby ŠVK. Na webovej stránke knižnice bola vytvorená záložka
Napísali o nás, kde sa zverejňujú články o ŠVK. S cieľom spropagovania internetu v ŠVK boli od februára distribuované letáky
propagujúce službu pre turistov v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku a v rámci spolupráce bol v Informačnom centre
v Banskej Bystrici umiestnený stojan s letákmi propagujúcimi služby ŠVK. Nadviazala sa spolupráca s OZ Veda pre mladých pri
organizovaní a propagácii podujatí, bol zostavený dotazník k informovanosti a spokojnosti návštevníkov s podujatiami ŠVK, začali sa
realizovať propagačné aktivity ŠVK na školách v rámci Slovenska prostredníctvom spolupráce s OZ Veda pre mladých. Propagačné
materiály (letáky, skladačky, nálepky, perá) boli v júli 2013 aktualizované a doplnené o materiály prezentujúce nové priestory
a služby. Následne boli distribuované na školách a v priestoroch knižnice.
V septembri a októbri (16. 9. 2013 - 15. 10. 2013) bol v autobusoch a trolejbusoch MHD v Banskej Bystrici na LCD
obrazovkách spoločnosti BUSMEDIA zverejnený spot propagujúci služby Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
26. -27. 9. 2013 bola knižnica propagovaná na festivale SLOVOMfest v Banskej Bystrici. Pravidelne počas celého roka sa
uskutočňovala aktualizácia informácií na dotykovom paneli, prezentačnom TV, výstavných plochách a vo vitrínach v priestoroch
ŠVK. Zabezpečovala sa komunikácia s médiami a propagácia služieb ŠVK v priestoroch Divadla Štúdia tanca (plagát a letáky),
nákupného centra EURÓPA SC Banská Bystrica (letáky) a na katedrách FHV UMB v Banskej Bystrici (letáky). Zverejňovali sa
informácie o podujatiach a novinkách v ŠVK na portáli www.takdokniznice.sk. Propagácia služieb a noviniek sa zabezpečovala
prostredníctvom zverejňovania pozvánok na webovej stránke ŠVK a vydávaním pozvánok a bannerov na pripravované podujatia.
V októbri 2013 bola nadviazaná spolupráca so Združením informačných a poradenských centier mladých v SR, ktoré sa
zaoberá poskytovaním informačno-poradenských služieb pre mladých, s cieľom zvýšiť informovanosť o rizikách spojených
s problematikou negatívnych vplyvov v prostredí mládeže a súvisiacich dôsledkoch. V rámci spolupráce bol inštalovaný v priestoroch
ŠVK stojan na propagačné materiály Informačného centra mladých a na propagačné účely služieb ŠVK.
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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. 32: Zdroje krytia výdavkov činností knižnice podľa uzavretého kontraktu
Finančné krytie
Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Z tržieb
Z prostriedkov
Výdavky
a
výnosov
ŠR
celkom
3
2
A
1
504 892
9 958
514 850
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
180 627
177 140
3 487
630 - Tovary a služby
320 603
244 421
76182
640 - Bežné transfery
9 447
9 447
0
600 - Bežné výdavky spolu
1 025 527
935 900
89 627
700 - Kapitálové výdavky spolu
0
0
0
600 a 700 spolu
1 025 527
935 900
89 627
3.2.1

Z iných
zdrojov
4
0
0
0
0
0
0
0

Plnenie ukazovateľov rozpočtu

Rozpisom číslo MK - 473/2012-103/16299 boli pre Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici určené nasledovné záväzné
ukazovatele:
Záväzný ukazovateľ
Bežné výdavky spolu - ekonomická klasifikácia (600)
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania (610)

935 900,00 eur

504 892,00 eur

Orientačný ukazovateľ
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov

79,0
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K zmene záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v roku 2013 došlo na základe
rozpočtového opatrenia č. 1 z 12. apríla 2013 č. MK - 619/2013-341/6308, ktorým sa zvýšil rozpočet bežných výdavkov na
rok 2013 v kategórii 630. Finančné prostriedky boli účelovo určené na realizáciu nasledovných projektov :
Prvok 08T 0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO:
„Reinštalácia expozície priestorov múzea“
10 000 eur
„Vedeckovýskumná činnosť ŠVK BB“
1 500 eur
„Rekonštrukcia rozvodov kúrenia“
20 000 eur
„Edičná činnosť“
3 000 eur
Prvok 08T 0105 - Projekt informatizácie kultúry
„Retrospektívne spracovanie knižničného fondu a múzejných zbierok“

13 000 eur

Prvok 08T 0106 - Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
„Akvizícia knižničného fondu a zbierkových predmetov“

25 000 eur

Prvok 08T 0109 - Stratégie rozvoja slovenského
„Ochrana knižničného fondu“

55 000 eur

rozpočtového opatrenia č. 2 z 22. apríla 2013, č. MK - 619/2013 - 341/6784, ktorým
výdavkov na rok 2013 v kategórii
630 Prvok 08T 0104 - Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
„Príprava a realizácia výstavy - Ľudové hudobné nástroje na Slovensku“

bol upravený rozpočet bežných

8 500 eur

rozpočtového opatrenia č. 3 z 12. decembra 2013 č. MK - 619/2013 - 341/23090, ktorým sa zvýšil rozpočet bežných výdavkov
na rok 2013 v kategórii 630 v súvislosti so zúčtovaním vyzbieraných kultúrnych poukazov nahlásených k 18. 11. 2013
Prvok 08 S 0105 - Knižnice a knižničná činnosť
2 23 8 eur
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-

rozpočtového opatrenia č. 4 z 12. decembra 2013 č. MK - 619/2013 - 341/23084, ktorým sa upravili záväzné ukazovatele
štátneho rozpočtu na rok 2013 presunom bežných výdavkov z prvku 08T 0104 Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí na
Prvok 08T 0 Projekt informatizácie kultúry
„Modernizácia technického vybavenia“
3 573 eur

Zmena záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu k 31. 12. 2013
Príspevok od zriaďovateľa - celkom
Bežné výdavky na činnosť spolu (600)
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania (610)
Prioritné projekty spolu (630)

1 074 138 eur
938 138 eur
504 892 eur
136 000 eur

Orientačný ukazovateľ
Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov

79,00

Tab. č. 33: Štruktúra rozpočtu po rozpočtových opatreniach
Prvky

Schválený rozpočet

Bežné výdavky spolu, z toho:
08S 0105 Knižnice a knižničná činnosť, z toho:
- mzdy, platy (610)
08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
08T 0104 Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
08T 0105 Projekt informatizácie kultúry
08T 0106 Projekt akvizície zbierkových predmetov
08T 0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
na roky 2008-2013
Orientačný ukazovateľ - priemerný evidenčný
prepočítaný počet zamestnancov

935 900
935 900
504 892

Úprava rozpočtu
138 238
2 238
34 500
4 927
16 573
25 000
55 000

79

-
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k 31.1.2.2013
1 074 138
938 138
504 892
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4 927
16 573
25 000
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79
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a)

Vlastné príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie

Celkové vlastné príjmy organizácie boli schválené vo výške 89 627 eur, skutočné plnenie dosiahlo sumu vo výške 125 238 eur., čo
predstavuje 139,7 %.
Tab. č. 34: Štruktúra vlastných príjmov
Ukazovateľ
Príjmy celkom, z toho:
200 Nedaňové príjmy celkom, z toho:
210 príjmy z vlastníctva majetku, z toho:
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov
- príjmy z prenájmu výpočtovej techniky
220 príjmy z vlastnej činnosti, z toho:
- z porušenia predpisov
- z predaja služieb
292 z dobropisov

Schválený
rozpočet
89 627
89 627
21 974
21 576
398
67 653
11 220
56 433

Upravený
rozpočet
125 238
125 238
30 433
25 207
5 225
90 355
24 633
65 722
4 550

Skutočnosť
k 31.12.2013
125 238
125 238
30 433
25 207
5 225
90 355
24 633
65 722
4 550

% plnenia
139,7
139,7
138,5
116,8
1312,8
133,6
219,5
116,5

Rozpočet príjmov v rozpočtovanej sume 89 627 eur sa začiatkom roka javil ako primeraný a v podmienkach knižnice
splniteľný. Avšak vývoj v priebehu roka ukázal, že sa príjmy knižnice začali napĺňať vo vyššej čiastke. Výsledkom bolo prekročenie
schváleného rozpočtu o 35 611 eur. Toto prekročenie je výsledkom pravidelného a cieľavedomého šírenia informácií o službách
a aktivitách, ktoré knižnica ponúka širokej verejnosti, jej čitatelom a používatelom.
Mimorozpočtové príjmy
Okrem rozpočtových vlastných príjmov knižnica v priebehu sledovaného obdobia hospodárila aj s mimorozpočtovými
prostriedkami, ktoré sa jej podarilo získať na podporu jej aktivít. Ako dary a granty získala finančné prostriedky vo výške 5 450 eur.
Ich použitie je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
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Tab. č. 35: Mimorozpočtové príjmy
Poskytovateľ daru, grantu
Nadácia SPP, Mlynské Nivy, 825 11
Bratislava *
British Council, Panská 17, 974 01
Bratislava

Výška
Účel použitia
poskytnutých
prostriedkov
1 550 Projekt „ Gašparko vo divadlo66

Slovenská asociácia knižníc

400 Nákup kníh podľa vlastného výberu

200

Príspevok na odborný seminár pre pracovníkov knižníc
„Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku66
Príspevok na vydanie druhého vydania publikácie „Duch v kameni66

Národná banka Slovenska, Imricha
2 000
Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1
300 Tlač zborníka literárneho klubu LITERA 2
Mesto Banská Bystrica
Historický ústav SAV, P.O. Box 198,
Príspevok na úhradu nákladov na vydanie monografie „Mosty
1 000
81409 Bratislava
priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím66
* Príspevok Nadácie SPP bol poskytnutý v roku 2012 a realizácia podujatia sa uskutočnila v roku 2013
Prostriedky poskytnuté z rozpočtu E Ú
Na základe dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora
vytvárania pracovných miesť6 podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v nezamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bola knižnica prijímateľom finančného príspevku, ktorý sa poskytuje zo zdrojov Európskeho
sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Príspevok na základe tejto dohody pozostáva z príspevku zo štátneho
rozpočtu a príspevku ESF. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania je 15 % : 85 %. Mesačná výška príspevku 90 %
celkovej ceny práce zamestnanca najviac 456,54 % na jedno pracovné miesto. Celkový príspevok v roku 2013 bol 4 108 eur.
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b) Výdavky organizácie
Tab. č. 36: Prehľad výdavkov podľa zdrojov krytia
Pol
610
620
630
640
700

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

111 08T
prioritné
projekty

504 892

0

45 08S
vlastné
zdroje
19 641

182 812
237 349
13 086
0
938 138

0
135 999
0
0
135 999

7 696
72 017
0
28 077
127 431

111 08S
kontrakt

71 08S
dary a
granty
0

11T1
08S
ESF
2 588

0
5 450
0
0
5 450

904
0
0
0
3 492

11T2
08S ŠR

Spolu

457

527 578

159
0
0
0
616

191 571
450 815
13 086
28 077
1 211
127

c) Plnenie ukazovateľov rozpočtu
Vyhodnotenie výdavkov rozpočtu zo zdroja 111
V rozpočtovom roku 2013 knižnica na základe kontraktu a rozpočtových opatrení hospodárila s finančnými prostriedkami vo výške
1 074 138 eur. Tieto dotácie boli určené na prevádzku knižnice ako bežný transfer použitý na výplatu miezd, poistného, na nákup
energií, materiálov a rôznych služieb pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky knižnice.
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Tab. č. 37: Čerpanie bežného transferu od zriaďovateľa
Pol.
610

620
630
631
632
633
634
635
636
637
642

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

504 892

% čerpania
(z UR)
100

569 246

569 246

100

182 812
373 348
6 773
3 506
181 617
320
22 976
10 492
77 664
13 086
1 074 138

182 812
373 348
6 773
73 506
181 617
320
22 976
10 492
77 664
13 086
1 074 138

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

504 892

Upravený
rozpočet
504 892

431 008
177 140
244 421
3 996
75 982
90 407
20
0
12 950
61 066
9 447
935 900

Schválený rozpočet

Čerpanie

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v čiastke 504 892 eur boli použité na výplatu tarifných platov,
príplatkov a mimoriadne odmeny pre zamestnancov knižnice. Knižnica je prijímateľom príspevku na podporu vytvárania pracovných
miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
v nezamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa poskytuje zo zdrojov Európskeho
sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V roku 2013 tento príspevok na plat jedného zamestnanca predstavoval
3 045 eur.

-
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620 - Poistné a príspevok do poisťovní v sume 182 812 eur bolo použité v zákonom stanovenej výške a z ESF vo výške 1 064 eur.
Oproti rozpísanému rozpočtu bolo čerpanie vyššie, z dôvodu zvýšeného počtu uzatvorených dohôd o vykonávaní prác mimo
pracovného pomeru. Finančné prostriedky na výdavky vyplývajúce z uvedených dohôd boli získané aj z prioritných projektov, ale na
odvody do poisťovní za zamestnávateľa boli použité finančné prostriedky z bežného transferu.
631 - Cestovné výdavky v sume 6 773 eur boli vyplatené ako cestovné náhrady zamestnancom knižnice vyplývajúce z realizovaných
tuzemských a zahraničných pracovných ciest. V rozpočtovom roku 2013 bolo zrealizovaných 164 tuzemských pracovných ciest a 32
zahraničných pracovných ciest. Na pracovné cesty boli použité dopravné prostriedky verejnej hromadnej dopravy a po zhodnotení
efektívnosti sa použili aj služobné motorové vozidlá. Časť výdavkov na cestovné bola hradená aj z vlastných zdrojov. Celkové
výdavky z tohto zdroja predstavovali 6 296 eur. Čiastočným zdrojom zahraničnej pracovnej cesty, účelom ktorej bola prezentácia
výstavy ľudových hudobných nástrojov na Slovenku v Čine boli aj finančné prostriedky z prioritného projektu v objeme 2 367 eur.
632 - Energie, voda a komunikácie v sume 73 506 eur je položkou, ktorá významne ovplyvnila čerpanie rozpočtu v kategórii
bežných výdavkov na tovary a služby. Podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie nasledovné:
- 32001 - energie
66 320 eur
- 632002 - vodné a stočné
4 575 eur
- 632003 - poštové a telekomunikačné služby
0
- 632004 - komunikačná infraštruktúra
2 611 eur
Okrem zdrojov z bežného transferu na úhradu výdavkov na energie, vodu a komunikácie použila knižnica aj vlastné zdroje v celkovej
výške 10 948 eur a to predovšetkým na podpoložku Poštové a telekomunikačné služby 8 969 eur a energie 1917 eur.
633 - Materiál v rámci celej položky bolo čerpanie zbežného transferu vo výške 181 617 eur. Prostriedky sa čerpali hlavne na
zabezpečenie bežnej prevádzky knižnice. Z prostriedkov sa financovali hlavne nasledujúce podpoložky:
- 633001 - Interiérové vybavenie 27 584 eur, z toho čiastka vo výške 10 000 bola získaná v rámci prioritného projektu 08T 0103
„Podpora kultúrnych aktivít“. Uvedené prostriedky boli použité na reinštaláciu expozície múzea - II. etapa.
633002 - Výpočtová technika 22 110 eur. Uvedená finančná čiastka bola použitá na obnovu morálne zastaraných pracovných
staníc a staníc RFID. Časť výdavkov vo výške 15 280 eur bola získaná v rámci prioritného projektu 08T 0105 „Projekt
informatizácie kultúry“
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633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 1 979 eur, prostriedky boli použité na nákup tlačiarní
a pracovných strojov.
633006 - Všeobecný materiál 54 993 eur. Objemovo významná podpoložka zahŕňa hlavne výdavky na kancelársky,
hygienický a čistiaci materiál, spotrebný materiál určený na prevádzku a údržbu zariadení a budov a nákup RFID čipov do
kníh. Najvyššie výdavky (45 530 eur) boli použité na nákup RFID čipov, na ktoré knižnica získala finančné prostriedky
v rámci prioritného projektu 08T 0109 „Ochrana knižničného fondu“. Z prioritného projektu 08T 0104 boli uhradené výdavky
na prezentačný materiál, ktorý zdokumentoval výstavu ľudových hudobných nástrojov na Slovensku.
633009 - Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky 64 641 eur. Podpoložka predstavuje
výdavky na nákup knižničného a hudobného fondu. Na časť výdavkov v objeme 25 000 eur boli použité finančné prostriedky
z prioritného projektu 08T 0106 „Akvizícia knižničných fondov a zbierkových predmetov“.
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 600 eur. Výdavky na nákup pracovných odevov boli vynaložené
v súlade s vnútornou smernicou knižnice, ktorá stanovuje periodicitu a nárok prideľovania pracovných odevov, obuvi
a pomôcok pre jednotlivé skupiny zamestnancov.
633013 - Softvér 870 eur. Z uvedenej finančnej čiastky knižnica zabezpečila softvér pre prácu digitalizačného pracoviska.
633016 - Reprezentačné 332 eur bolo použité pri významných podujatia a zahraničných návštevách.
633018 - Licencie 9 177 eur. Knižnica v sledovanom období obnovila licencie, ktoré zamestnanci knižnice používajú.
Najvyššiu čiastku ( 6 600 eur) predstavuje licencia, ktorá zabezpečuje prístupové práva knižnice k službe ebrary Public Library
Complet.

634 Dopravné v hodnote 320 eur predstavuje výdavky na prenájom motorových vozidiel s vyšším počtom prepravovaných osôb pri
organizovaní akcií knižnice. Časť vo výške 182 knižnica získala z prioritných projektov.
635 Rutinná a štandardná údržba zahŕňala predovšetkým práce na rekonštrukciu rozvodov kúrenia. Na výdavky vo výške 25 000
eur knižnica získala finančné prostriedky z prioritného projektu 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít RO a PO“
636 Nájomné za prenájom vo výške 10 492 eur bolo použité na prenájom skladových priestorov pre knihy.

- 132 -

Výročná správa za rok 2013

673 Služby - položka služieb zahŕňa širokú paletu výdavkov počnúc školeniami, konferenciami, propagáciou a reklamou, inzerciou,,
revíziami, tlačiarenskými službami, právnymi službami, končiac odmenami na základe dohôd o vykonaní práce mimo pracovného
pomer, daňou z nehnuteľností a DPH. Na uvedené služby knižnica vynaložila celkom 77 664 eur, z čoho bolo použité na podpoložku:
- 637001 - školenia, kurzy, semináre, konferencie 3 043 eur, z toho na časť výdavkov vo výške 1 428 eur boli použité
prostriedky z prioritného projektu 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít PO a RO“.
- 637004 - všeobecné služby 19 370 eur, uvedené prostriedky boli použité na edičnú činnosti, tlač letákov, výrobu banerov,
revíziu technických zariadení a iné služby všeobecného charakteru. Na edičnú činnosť vo výške 2 350 eur boli použité
finančné prostriedky z prioritného projektu 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít RO a PO“
- 637005 - špeciálne služby, ktoré zastrešujú predovšetkým výdavky na právne služby a ochranu objektov. Celkové výdavky na
tieto služby boli vo výške 7 076 eur.
- 63 7012 - poplatky a od vody 10 eur.
- 637014 - Stravovanie - predstavuje príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v celkovej výške 26 241 eur.
- 637016 - Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov tvorí výdavok za rok 2013 7 044 eur.
- 637023 - Dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru boli v rozpočte plánované vo výške 12 000 eur, čerpanie
prostriedkov bolo v objeme 11 895 eur.
Z účelových prostriedkov v rámci prioritných projektov bolo vyčerpaných 9 374 eur.
640 Bežné transfery - pôvodný rozpočet na rok 2013 v objeme 9 447 eur bol upravený na 13 086 eur presunom z kategórie 630.
Čerpaný vo výške 100 %. Úprava schváleného rozpočtu bola ovplyvnená predovšetkým z uplatnenia odchodného pre zamestnancov
pri prvom odchode do dôchodku. Podľa ekonomickej klasifikácie sa čerpali výdavky nasledovne:
- 642006 - Transfer na členské príspevky vo výške 290 eur, bol poskytnutý nasledovným organizáciám
- Slovenská národná skupina IAML
17 eur
- Zväz múzeí na Slovensku
40 eur
- SANET
33 eur
- Slovenská asociácia knižníc
100 eur
- Spolok slovenských knihovníkov
100 eur
- 642013 - Na odchodné, zamestnancom pri prvom odchode do dôchodku bolo vyplatené odchodné vo výške 5 510 eur.
- 642015 - Na nemocenské dávky bola poskytnutá náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 7 286 eur.
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Vyhodnotenie výdavkov z vlastných zdrojov

Tab. č. 38: Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov
Pol.
Názov
610

620
630
631
632
633
634
635
636
637
642
710
714
719

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania
Bežné výdavky a transfery bez 610 spolu,
z toho:
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby, z toho:
Cestovné výdavky
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Nájomné za nájom
Ostatné tovary a služby
Bežné transfery
Kapitálové výdavky, z toho:
Nákup osobných automobilov
Nákup umeleckých diel a zbierok
Celkom

19 641

% čerpania
(zU R )
100,00

77 520

79 713

102,82

7 696
69 824
6 296
10 949
19 509
6 620
2 423
0
24 027
0
28 077
22 077
6 000
125 238

7 696
72 017
6 296
10 949
21 702
6 620
2 423
0
24 027
0
28 077
22 077
6 000
127 431

100,00
103,14
100,00
100,00
111,24
100,00
100,00
0
100,00
0
0
0
0
101,75

Schválený
rozpočet
9 958

Upravený
rozpočet
19 641

79 669
3 487
76 182
4 800
9 010
20 896
6 021
12 028
565
22 862
0

89 627

Čerpanie

V rámci uzatvoreného kontraktu boli dohodnuté vlastné príjmy knižnice vo výške 89 627 eur. Tieto príjmy predstavovali zdroj
krytia bežných a kapitálových výdavkov knižne. Schválený rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 89 627 eur. Vzhľadom k tomu
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že knižnica prekročila vlastné príjmy, rozpočet výdavkov bol upravený na 125 238 eur a v skutočnosti bolo čerpanie vo výške
127 431 eur. Rozdiel vo výške 2 193 eur bol krytý z prebytku hospodárenia knižnice v roku 2012.
Bežné výdavky v hlavnej kategórii 600
Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bola oproti pôvodnému schválenému rozpočtu prekročená
o 9 683 eur. Finančné prostriedky boli použité na mimoriadne odmeny zamestnancov knižnice.
Kategória 620 - Poistné a príspevok do poisťovní súvisí s čerpaním finančných prostriedkov na odmeny zamestnancov. Z dôvodu
zvýšenia kategórie 610 sa zvýšilo aj čerpanie finančných prostriedkov na poistné o 4 209 eur.
Kategória 630 - Tovary a služby Pôvodný rozpočet vo výške 76 182 eur bol po úpravách vyčerpaný len na 72 017 eur. Finančné
prostriedky boli použité predovšetkým na bežnú prevádzku knižnice - cestovné vo výške 6 296 eur - vyššie čerpanie bolo spôsobené
čiastočným financovaním prioritného projektu 08T 0104 - „Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí“, v rámci ktorého boli vlastné
prostriedky použité na zahraničnú pracovnú cestu zamestnancov knižnice. V rámci výdavkov za elektrickú energiu a plyn bolo
z vlastných prostriedkov čerpané 10 949 eur, čo je o 1 939 eur viac, ako bolo rozpočtované. Ďalšou objemovo významnou položkou
sú výdavky na materiál, ktoré sa oproti upravenému rozpočtu zvýšili o 2 193 eur. Z pôvodne vyčleneného rozpočtu vo výške 12 028
eur na rutinnú a štandardnú údržbu sa v súlade s upraveným rozpočtom čerpali finančné prostriedky len vo výške 2 423 eur. Časť
prostriedkov z uvedenej položky bola presunom rozpočtových prostriedkov použitá na kapitálové výdavky. Najvyššie čerpanie bolo
na položke 637 ostatné tovary služby. Výška čerpaných finančných prostriedkov bola 24 027 eur, čo je v súlade s upraveným
rozpočtom.
Kategória 710 - kapitálové výdavky. Na kapitálové výdavky vo výške 28 077 eur boli použité nedočerpané prostriedky z bežného
rozpočtu a to na položku nákup osobných automobilov o objeme 22 077 eur. Nákupom nového motorového vozidla bol obnovený
vozový park knižnice, ktorý bol už z časti morálne opotrebovaný. Okrem toho knižnica z vlastných prostriedkov nakúpila aj
zbierkové predmety pre Literárne a hudobné múzeum vo výške 6 000 eur.
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Vyhodnotenie výdavkov krytých z mimorozpočtových prostriedkov (dary a granty)

Knižnica získala na krytie svojich kultúrnych aktivít aj mimorozpočtové prostriedky vo výške 5 450 eur. Ich použitie bolo
v súlade so zmluvami, v ktorých boli vyčlenené tieto účelové prostriedky nasledovne:
Tab. č. 39: Vyhodnotenie príspevkov z mimorozpočtových zdrojov (dary, granty)
Poskytovateľ daru, grantu
Projekt „ Gašparko vo divadlo“
Nákup kníh podľa vlastného výberu
Príspevok na odborný seminár pre pracovníkov
knižníc „Konkurencieschopnosť knižníc
v omnimediálnom veku“
Príspevok na vydanie druhého vydania publikácie
„Duch v kameni“
Tlač zborníka literárneho klubu LITERA 2
Príspevok na úhradu nákladov na vydanie
monografie „Mosty priateľstva - osobnosti
Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím“
Celkom

Celkom
1 550
400

Kategória
610

620
0
0
0

200

2 000
300

1 550
400

710
0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

200
0

0

0
0

0
0

1 000
5 450

640

630
0
0
0

2 000
300
1 000

0

0

0

Vyhodnotenie výdavkov krytých z Európskeho sociálneho fondu
Na základe dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI
„Podpora vytvárania pracovných miest“ podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v nezamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola knižnica prijímateľom finančného príspevku, ktorý sa poskytuje zo zdrojov
Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Knižnica vytvorila jedno pracovné miesto, ktorého pracovnou
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náplňou je digitalizácia vzácnych kníh a dokumentov. Výdavky spoločnosti na toto pracovné miesto boli čiastočne kryté z ESF a ŠR
a to vo výške 4 109 eur z toho na kategóriu 610 3 045 eur a na kategóriu 620 1 064 eur.

Tab. č. 40: Rekapitulácia výdavkov organizácie podľa prvkov (vrátane vlastných zdrojov, mimorozpočtových prostriedkov
a prostriedkov ESF)
Rozpočet/program

Kategória

Celkom

610

620

630

640

710

Prvok 08S* spolu, z toho:
- schválený rozpočet
- upravený rozpočet

1 025 527

514 850
524 533

1 067 276

180 627
190 507

191 571
1 075 128
527 578
- čerpanie rozpočtu
Prvok 08T** spolu, z toho:
0
0
0
- schválený rozpočet
0
0
136 000
- upravený rozpočet
0
0
135 999
- čerpanie rozpočtu
0
0
Celkom
180 627
514 850
1 025 527
- schválený rozpočet
190 507
524 533
1 203 276
- upravený rozpočet
191 571
527 578
1 211 127
- čerpanie rozpočtu
* 08 S - program „Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt“
** 08T - program „Tvorba a implementácia politík“

-

137 -

320 603
311 073

9 447
13 086

0
28 077

314816

13 086

28 077

0
136 000
135 999
0
320 603
447 073
450 815

0
0
0
0
9 447
13 086
13 086

0
0
0
0
0
28 077
28 077
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3.2.2 Rozbor nákladov a výnosov

Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách k 31. 12. 2013 v porovnaní s rokom 2012:
Tab. č. 41: Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách k 31.12. 2013 v porovnaní s r. 2012

Skutočnosť

Skutočnosť

Index rastu

31.12.2012

31.12.2013

2013/2012

Ukazovateľ
50

Spotrebované nákupy

243 854

226 699

0,93

51

Služby

103 214

120 202

1,16

52

Osobné náklady

755 728

799 055

1,06

53

Dane a poplatky

14 129

14 290

1,01

54

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

10 423

11 892

1,14

55

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

77 905

109 153

1,40

56

Finančné náklady

1 239

1 278

1,03

59

Dane z príjmov

3 091

3 704

1,20

1 209 586

1 266 273

1,05

Náklady spolu

Rozdiel medzi skutočnými nákladmi k 31.12. 2013 čerpaním rozpočtu k rovnakému obdobiu je 55 146 eur. Tento rozdiel predstavujú
náklady organizácie súvisiace s odpismi hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, účtovaním zásob a časovým rozlíšením
nákladov a výnosov, ktoré neovplyvňujú výdavky knižnice.
V porovnaní s rokom 2012 náklady vzrástli o 4 %.
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Tab. č. 42: Prehľad výnosov k 31.12.2013 v porovnaní s r. 2012
Ukazovateľ

Skutočnosť

Skutočnosť

Index rastu

31.12.2012

31.12.2013

2013/2012

60

Tržby za vlastné výkony a tovar

94 874

94 314

0,99

64

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

32 480

40 097

1,23

65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
finančnej činnosti a časového rozlíšenia

20 198

19 860

0,98

66

Finančné výnosy

478

2 574

5,38

68

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov

1 070 435

1 113 940

1,04

1 218 465

1 270 785

1,04

z prev.,

Výnosy spolu

Index výnosov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je 1,04. Z uvedeného tabuľkového prehľadu vyplýva, že
výnosy organizácie narástli o 4 %, čo je identické s rastom nákladov spoločnosti. Rozdiel medzi príjmami a výnosmi je spôsobený
časovým nesúladom medzi príjmami a výdavkami a zúčtovaním rezerv a opravných položiek, ktoré neovplyvňujú príjmy knižnice.
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3.2.3 Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici mala na rok 2013 schválené vlastné výnosy celkom vo výške 89 627. Skutočne
dosiahnuté vlastné výnosy k 31. 12. 2013 boli vo výške 125 238 eur. Iné príjmy predstavovali mimorozpočtové prostriedky vo výške
3 900 eur. Tieto prostriedky predstavovali účelovo poskytnuté prostriedky na kultúrne podujatia a edičnú činnosť knižnice. V roku
2013 knižnica čerpala aj grant vo výške 1 550 eur, ktorý bol poskytnutý v roku 2012 s termínom čerpania v roku 2013.
Tab. č. 43: Prehľad podľa kategórií príjmov a porovnanie plnenia s r. 2013 je v nasledovnej tabuľke

4
125 238
30 433

%
čerpania
4/3
5
100,00
100,00

%
čerpania
4/2
6
139,7
138,5

90 355

100,00

133,6

1,02

7 240
0
4 550
4 550
0,00
0
0
311 Granty
3 900
Nedaňové príjmy sú plnené z plánovaných tržieb za poskytované služby a z príjmov z nájomného.

100,00

0

0

0

0

0

Ukazovateľ

200 Nedaňové príjmy, v tom:
210 Príjmy z vlastníctva majetku
220 Administratívne a iné poplatky
a platby
290 Iné nedaňové príjmy

Skutočnosť
31.12.2012
1
126 337
30 824
88 273

Schválený
rozpočet 2013

Upravený
rozpočet 2013

Skutočnosť
31.12.2013

89 627
21 974

3
125 238
30 433

67 653

90 355

2

Index
4/1
7
0,99
0,99

210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a výpočtovej techniky v zmysle platných nájomných zmlúv a jedno rázových
prenájmov predstavovali 30 433 eur.
Porovnaním so schváleným rozpočtom výnosy knižnice narástli o 38,5 %, avšak v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol
zaznamenaný pokles o 0,01 %.
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220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Celkové výnosy z predaja služieb predstavovali poplatky za zápisné, kopírovacie práce, vstupné do expozícií LHM, rešeršné
služby a výnosy za porušenie predpisov v celkovej výške 90 355 eur. Rozpočet bol upravený o 22 702 eur. Najväčší objem tržieb
v tejto položke predstavovali tržby zo zápisného vo výške 27 163 eur a pokuty a penále vo výške 24 781 eur.
292 - O statné príjmy
Tvoria príjmy z dobropisov a z preplatkov, ktoré v roku 2013 dosiahli výšku 4 550 eur. Jedná sa o preplatky na spotrebe
elektrickej energie a plynu.
3.2.4 Hodnotenie hospodárskeho výsledku
Organizácia v hodnotenom období dosiahla náklady vo výške 1 266 273 eur a výnosy vo výške 1 270 785 eur. K 31. 12. 2013
knižnica vykázala zisk vo výške 4 512 eur.
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3.2.5

Prioritné projekty a ich plnenie

Zmenou záväzných ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2013 - rozpočtovými opatreniami č. 1,2 a 4 bol upravený schválený
rozpočet o účelové prostriedky, ktoré boli určené na prvok 08T - prioritné projekty o sumu 136 000 eur na nasledovné prvky:
Tab. č. 44: Finančné prostriedky určené na realizáciu prvkov
Ukazovateľ
Prvok 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít RO
a PO“
Prvok 08T 0104 „Podpora kultúrnych aktivít
v zahraničí
Prvok 08T 0105 „Projekt informatizácie kultúry
Prvok 08T 0106 „Projekt akvizície zbierkových
predmetov
Prvok 08t 0109 „Stratégia rozvoja slovenského
knihovníctva

Položka EK

Celkom

RO č. 1

Rozpočtové opatrenia
RO č. 4
RO č. 2

630

34 500

630

4 927

630

16 573

13 000

630

25 000

25 000

630

55 000

55 000

34 500
8 500

-3 573
3 573

V rámci prvku 08T 0103 bol štátny rozpočet upravený o nasledovné prioritné projekty:
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Tab. č. 45: Prvok 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít RO a PO“ Reinštalácia expozície múzea II. etapa
Názov
Celkom
610
620
630
640
710
Schválený rozpočet
0
0
Upravený rozpočet
10 000
10 000
Skutočnosť
10 000
10 000
Cieľom projektu bola modernizácia stálych expozícii LHM, vizuálne zatraktívnenie zbierok, zvýšenie podielu expozičné
využitých zbierkových predmetov. Reinštaláciou sa vytvorila lepšia platforma na efektívne využitie expozícií v oblasti prezentačných
a výchovnovzdelávacích programov pre špecifické skupiny návštevníkov, najmä detí a mládeže. Účelové finančné prostriedky boli
použité v položke 630 hlavne na výrobu drobného majetku, ktorý bude slúžiť ako prezentačný priestor na umiestnenie zbierkového
fondu.
Tab. č. 46: Prvok 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít RO a PO“ Vedeckovýskumná činnosť ŠVK v Banskej Bystrici
Celkom
610
620
630
Názov
640
710
0
0
Schválený rozpočet
1 500
1 500
Upravený rozpočet
1 500
1 500
Skutočnosť
Štátna vedecká knižnica organizuje pravidelne a dlhodobo v rámci svojich vedecko-výskumných aktivít aj vedecké konferencie,
odborné a spoločenské podujatia, korešpondujúce s jej vedecko-výskumný zameraním. Jedným z nich bola aj vedecká konferencia
Mosty priateľstva so zahraničnou účasťou zameraná na prezentáciu výsledkov biografického výskumu osobností, ktoré preslávili
Slovensko v zahraničí. Poskytnuté účelové prostriedky boli použité hlavne na úhradu výdavkov spojených s organizačným
zabezpečením podujatia, jeho propagáciou a tlmočením. Výsledkom uvedenej akcie bolo vydanie vedeckej monografie Mosty
priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím, ktorá obsahuje 24 vedeckých štúdií osobností.
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Tab. č. 47: Prvok 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít RO a PO“ Rekonštrukcia rozvodov kúrenia
640
Názov
630
620
Celkom
610
0
Schválený rozpočet
0
Upravený rozpočet
20 000
20 000
Skutočnosť
20 000
20 000

710

Cieľom uvedené projektu bola výmena nefunkčných regulačných ventilov, rozmiestnenie a posúdenie veľkosti radiátorov
a optimalizácia režimu vykurovania, čím sa dosiahla efektívna a úsporná prevádzka vykurovania objektu ŠVK, Lazovná č 9,
rovnomerné vykurovanie priestorov a možnosť regulácie teploty v každej miestnosti osobitne. Účelové prostriedky boli použité na
úhradu výdavkov za projekt a realizáciu opravy kúrenia.
Tab. č. 48: Prvok 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít RO a PO“ Edičná činnosť
Celkom
610
620
Názov
630
0
Schválený rozpočet
0
3000
Upravený rozpočet
3 000
3000
Skutočnosť
3 000

640

710

V zmysle plánu edičnej činnosti knižnice na rok 2013 boli vydané publikácie: Vedecká monografia Mosty priateľstva osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím, obsahujúca 24 vedeckých štúdií domácich a zahraničných autorov,
prezentujúcich výsledky biografického výskumu osobnosti, ďalej Zborník príspevkov Konkurencieschopnosť knižníc
v omnimediálnom veku a vydanie stolového kalendára na rok 2013. Uvedené publikácie knižnica využije na jej prezentáciu doma
a v zahraničí.
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Tab. č. 49: Prvok 08T 0104 „Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí“
Príprava a realizácia výstavy „Ľudové hudobné nástroje na Slovensku“
Názov
Celkom
610
620
Schválený rozpočet
0
Upravený rozpočet
4 926
Skutočnosť
4 926

630

710

640

0
4 926
4 926

Cieľom projektu bola prezentácia výstavy „Ľudové hudobné nástroje na Slovensku“ v Číne. Účelové prostriedky získané
v rámci uvedené prvku boli použité hlavne na financovanie výdavkov na výrobu banerov, propagačných materiálov a výdavkov
súvisiacich so zahraničnou pracovnou cestou. Časť výdavkov na zahraničné pracovné cesty zamestnancov bola krytá aj z vlastného
rozpočtu.
Tab. č. 50: Prvok 08T 0105 „Projekt informatizácie knižnica“ Modernizácia technického vybavenia
620
630
640
610
Celkom
Názov
0
0
Schválený rozpočet
16 573
16 573
Upravený rozpočet
16 573
16 573
Skutočnosť

710

Účelové finančné prostriedky z uvedeného prvku boli použité na nákup technických komponentov, účelom ktorých bolo
zvýšenie bezpečnosti kvality práce v lokálnej sieti a správy sieťových komponentov, na nákup a výmenu morálne opotrebovaných PC
staníc, licencií a 2 RFID staníc.
Tab. č. 51: Prvok 08T 0106 „Projekt akvizície zbierkových predmetov“ Akvizícia knižničného fondu
630
640
620
610
Celkom
Názov
0
0
Schválený rozpočet
25 000
25 000
Upravený rozpočet
25 000
25
000
Skutočnosť
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Medzi základné úlohy knižnice patrí predovšetkým poskytovanie kvalitných a efektívnych knižnično-informačných služieb. Plnenie
týchto úloh je do značnej miery podmienené systematickým doplňovaním knižničného fondu odbornou domácou a zahraničnou
produkciou v univerzálnom vedno-odborovom zameraní, v tlačenej a v súčasnosti čoraz viac využívanej elektronickej forme. Cieľom
tohto projektu bolo predovšetkým sprístupnenie elektronických databáz pre používateľov knižnice ale taktiež doplnenie knižničného
fondu, odborných periodík, hudobnín a máp.
Tab. č. 52: Prvok 08T 0109 „Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013“ Ochrana knižničného fondu
Celkom
610
620
630
640
710
Názov
Schválený rozpočet
0
0
Upravený rozpočet
25 000
25 000
Skutočnosť
25 000
25 000
Cieľom projektu je zefektívnenie výpožičného procesu, procesu revízií knižničného fondu pomocou čipov a ochranu knižničného
fondu knižnice. Účelové finančné prostriedky boli použité na obstaranie RFID čipov a úhradu výdavkov súvisiacich s prácou, ktorá
bola zabezpečená na základe dohôd o vykonávaní práce mimo pracovného pomeru.
3.2.6 Rozbor výdavkov podľa prvkov
a) bežné výdavky
Tab. č. 53: Prvok 08S 0105 - Knižnice a knižničná činnosť (záväzné ukazovatele)
Celkom
610
620
Názov
935 900
504 892
Schválený rozpočet
177 140
938 138
504 892
Upravený rozpočet
182 812
938 138
504 892
Skutočnosť
182 812
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630
244 421
237 349
237 349

640
9 447
13 086
13 086

710
0
0
0
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Tab. č. 54: Prvok 08S 0105 —Knižnice a knižničná činnosť (vlastné zdroje)
Názov
Celkom
610
620
630
640
Schválený rozpočet
89 627
9 958
3 487
76 182
Upravený rozpočet
125 238
19 641
7 696
69 824
Skutočnosť
127 431
19 641
7 696
72 017
* Na krytie výdavkov z vlastných zdrojov bol použitý aj prebytok hospodárenia z roku 2012 vo výške 2 193 eur.
Tab. č. 55: Program 08T - Tvorba a implementácia politík
Prvky
Celkom
Prvok 08T 0103 „Podpora kultúrnych aktivít RO
34 500
a PO“
Prvok 08T 0104 „Podpora kultúrnych aktivít
4 927
v zahraničí
16 573
Prvok 08T 0105 „Projekt informatizácie kultúry
Prvok 08T 0106 „Projekt akvizície zbierkových
25 000
predmetov
Prvok 08t 0109 „Stratégia rozvoja slovenského
55 000
knihovníctva
Tab. č. 56: Z iných zdrojov (71) - mimorozpočtové prostriedky
610
Celkom
Názov
0
Schválený rozpočet
3 900
Upravený rozpočet
5 450
Skutočnosť
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610

620
0

630
0

0

640

34 500

0

4 927
0

710
0
0
0

16 573

0
28 077
28 077

710
0

0

0

0

0

0

25 000
55 000

620

640

630

710

0
3 900
5 450
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Tab. č. 57: Z iných zdrojov 11T - prostriedky Európskeho sociálneho fondu a ŠR
Názov
620
Celkom
610
Schválený rozpočet
0
Upravený rozpočet
1 064
Skutočnosť
4 109
3 045
Tab. č. 58: Výdavky spolu za všetky zdroje
Názov
Celkom
Schválený rozpočet
1 025 527
Upravený rozpočet
1 203 276
1 211 127
Skutočnosť

610
514 850
524 533
527 578

620
180 627
190 507
191 571

640

630

0

630
320 603
447 073
450 815

640
9 447
13 086
13 086

Tab. č. 59: Prehľad čerpania bežného transferu za rok 2013 podľa jednotlivých zdrojov a programov
Program
Schválený
Zdroj
Upravený
rozpočet
rozpočet
935 900,00
111
08S0105
938 138
08S0105
89 627,00
45
125 238
08S0105
11T
08S0105
71
3 900
08S 0105
1 025 527
Spolu
1 067 276
Spolu
Celkom

08T
08S+08T

1 025 527
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710

0

136 000
1 203 276

710
0
28 077
28 077

Čerpanie
k 31.12.2013
938 138
127 431
4 109
5 450
1 075 127
135 999
1 211 127
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4.

Hodnotenie fondov organizácie

4.1

Rezervný fond

Tab. č. 60: Rezervný fond
Stav
Tvorba
Použitie
k 1.1.2012
Rezervný fond
23 525
8 878
Rezervný fond bol upravený o hospodársky výsledok z roku 2012.
4.2.

Stav
k 31. 12.2013
32 403

Sociálny fond

Tab. č. 61: Sociálny fond

Sociálny fond
Tvorba sociálneho fondu
Splátky soc. výpomoci
Príspevok na stravovanie.
Sociálna výpomoc
Vianočné stretnutie zamestnancov
Spolu

Stav
k 1.1.2012
1 048

Tvorba

Použitie

Stav
k 31.12.2013

7 044
231

1 048

7 275

5 192
990
489
6 671

1 652

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. 2013 je 2 412 eur. Rozdiel tvoria pohľadávky od zamestnancov za sociálne
výpomoci vo výške 760 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. 62: Prehľad majetku k 31.12. 2013
Ukazovateľ
Dlhodobý hmotný majetok

Skutočnosť
31.12.2012

Skutočnosť
31.12.2013

Index rastu 2013/2012

4 508 332

4 492 436

0,99

Obežný majetok

107 586

131 703

1,22

Časové rozlíšenie

20 193

18 921

0,94

4 636 111

4 643 061

1,00

Majetok spolu
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Tab. č. 63: Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12. 2013
Pohľadávky

Celkom

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

2 778
964
38 524
939
495
43 701

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

Celkom

po lehote
splatnosti
2 778
964

z toho:
po lehote splatnosti
dlhšej ako 1 rok
2 746
590

3 743
po lehote
splatnosti

74 710
1 381
716
39 554
1 608
24 958
1 724
4 769
0
2 412
1 473
939
77 122
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z toho:
po lehote splatnosti
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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.
Okresný súd Banská Bystrica z 20. 1. 2011 rozhodol, že žalovaná Bc. Renáta F. bytom Mesto B. Bystrica bola povinná zaplatiť
istinu vo výške 227,08 eur za nevrátenie zapožičaných kníh spolu s úrokom z omeškania 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.
Knižnica súdne vymáha aj pohľadávky po lehote splatnosti do 1 roka, ktoré vznikli voči čitateľom za oneskorene vrátené resp.
nevrátené knihy. Celková výška týchto pohľadávok je 374,20 eur.
Ku všetkým súdne vymáhaným pohľadávkam knižnica z dôvodu správneho vykazovania majetku vytvorila k 31.12.2013
opravné položky
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7.

PERSONÁLNE OTÁZKY

Na základe uplatňovania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej službe na rok 2013 a po dohode s odborovou
organizáciou je pracovný čas 37,5 hod. týždenne. Pri stave zamestnancov 73 bola priemerná mzda k 31. 12. 2013 vo výške 616,61
eur. Priemerný plat zamestnancov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici je dlhodobo nižší ako je štatisticky uvádzaný
priemerný plat v SR.
7.1.

Počet zamestnancov

V rámci rozpisu záväzných limitov na rok 2013 bol knižnici stanovený orientačný počet zamestnancov v počte 79. Tento limit
bol v priebehu rozpočtového roka dodržaný. K 31. 12. 2013 dosiahla knižnica fyzický stav zamestnancov 73 z čoho bolo 53 žien a 20
mužov.
V knižnici pracovalo v roku 2013 v priemere 71,30 fyzických osôb, prepočítaných 70,14 plne zamestnaných. Priemerný vek
zamestnancov knižnice bol 45,65 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, kvalifikačné predpoklady, dosiahnutú odbornú prax a zdravotnú
spôsobilosť. Do pracovného pomeru bolo prijatých 12 zamestnancov na dobu určitú. Pracovný pomer ukončilo 7 zamestnancov. Z
toho do starobného dôchodku odišli 2 zamestnanci, 3 zamestnanci podľa § 71 na základe uplynutia dohodnutej doby pracovného
pomeru na dobu určitú, 2 zamestnanci skončili pracovný pomer dohodou podľa § 60 Zákonníka práce, v skúšobnej dobe podľa § 72
Zákonníka práce nebol ukončený žiadny pracovný pomer. Knižnica zamestnávala 8 poberateľov starobných dôchodkov. V rámci
skráteného pracovného času boli zamestnávaní 5 zamestnanci. Na materskej dovolenke sme evidovali 2 zamestnankyne, na
rodičovskej dovolenke 2 zamestnankyne.
Tab. č. 64: Porovnanie dočasnej pracovne j neschopnosti za obdobie 2012 - 2013
2012
Ukazovateľ
220
Počet kalendárnych dní PN
3 411,76
Náhrada príjmu v eur
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2013
272
7 214,44
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7.2.

Štruktúra zam estnancov

Tab. č. 65: Kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2013
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31.12. 2013
Celkom
Z toho ženy
Vzdelanie
VS III. stupeň
5
4
34
22
VS II. stupeň
VS I. stupeň
2
1
USO
25
19
SO
5
5
Z
2
2
Spolu
73
53
Veková štruktúra zamestnancov k 31.12. 2013
Vek
Celkom
Z toho ženy
0
0
do 20 rokov
2 1 - 3 0 rokov
10
6
31 - 40 rokov
17
11
14
4 1 - 5 0 rokov
13
5 1 - 6 0 rokov
28
22
4
1
nad 60 rokov
Spolu
73
53
Vekový priemer je 45,65 rokov
V zmysle § 63 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách a zamestnanosti má knižnica povinnosť zamestnávať aj občanov so
zdravotným postihnutím. K 31. 12. 2013 boli v stave zamestnancov knižnice 2 zamestnanci so zdravotným postihnutím.
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Podľa platného organizačného poriadku sú zamestnanci knižnice začlenení v nasledovných organizačných útvaroch:

Tab. č. 66: Počty pracovníkov v organizačných útvaroch k 31. 12. 2013
Počty pracovníkov v organizačných útvaroch k 31.12.2013
Riaditeľ
Odbor riaditeľa
Odbor ekonomicko-správny
Odbor knižničných fondov
Odbor služieb
Literárne a hudobné múzeum
7.3.

1
3
21
16
21
11

Odmeňovanie zamestnancov

Systém odmeňovania zamestnancov knižnice upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme. Podľa pracovného zaradenia sú zamestnanci odmeňovaní:
a) podľa prílohy č. 3 k citovanému zákonu sú odmeňované pracoviská zabezpečujúce ekonomickú a technickú agendu,
personálnu a sociálnu agendu, obsluhu strojov a zriadení ako aj skladoví zamestnanci,
b) podľa prílohy č. 4 k zákonu (osobitná stupnica) sú odmeňovaní odborní pracovníci knižnice a múzea.
Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2013 bol stanovený záväzným ukazovateľom vo výške 504 892 eur, ktorý bol
vyčerpaný v plnej výške. Na odmeňovanie zamestnancov použila knižnica vlastné zdroje vo výške 19 641 €, ktoré pokryli vyplatenie
mimoriadnych odmien. Vývoj priemernej mesačnej mzdy od roku 2010 je uvedený v nasledovnej tabuľke.
Tab. č. 67: Priemerná mesačná mzda v rokoch 2010 - 2013
211
2010
Rok
622,30
624,02
Priemerná mesačná mzda

2012
634,02

2013
616,61

67,50

67,37

73

Priemerný prepočítaný stav
zamestnancov

75, 57

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva k poklesu priemernej mzdy došlo v roku 2013 z dôvodu zvýšeného počtu pracovníkov.
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7.4.

O b lasť starostlivosti o zam estnancov

V rámci sociálneho programu knižnica vytvorila podmienky pre stravovanie vo vlastných priestoroch, kde si môžu
zamestnanci prinesené jedlo ohriať a konzumovať ho. Okrem toho je možnosť stravovať sa aj mimo priestorov knižnice za stravné
kupóny, ktoré knižnica pre svojich zamestnancov zabezpečuje. Okrem zákonného príspevku, prispieva na stravný kupón aj
z prostriedkov sociálneho fondu. Celkový príspevok zo sociálneho fondu v roku 2013 predstavoval čiastku 7 044 eur.
V rámci sociálnej starostlivosti knižnica v spolupráci so zástupcami zamestnancov vyčlenila zo sociálneho fondu finančnú
čiastku, z ktorej v prípade naliehavej potreby poskytuje zamestnancom návratné finančné výpomoci. V roku 2013 poskytla výpomoc 3
zamestnancom v celkovej výške 990 eur.
7.5.

Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov

Vzdelávanie zamestnancov
S cieľom zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov knižnica zabezpečovala v priebehu rozpočtového roka 2013 pravidelné
vzdelávanie zamestnancov. Vzdelávacie aktivity zabezpečovala jednak externou formou ale aj internými školeniami v rámci plánu
interných vzdelávaní, ktoré sa každoročne aktualizujú podľa aktuálnych potrieb. Kurzy, školenia a semináre boli zamerané
predovšetkým na všeobecne záväzné právne normy, resp. ich novely a predpisy, ktorými sa riadia príslušné činnosti v knižnici.
V roku 2013 si zamestnanci knižnice mali možnosť prehĺbiť svoje poznatky prostredníctvom cyklu interných školení
a pravidelne sa zúčastňovali na domácich a zahraničných odborných vzdelávacích aktivitách - kurzoch, školeniach, odborných
seminároch, vedeckých konferenciách a pracovných stážach (viď tab. č. 63 a 64).
Externé vzdelávanie zamestnancov
Jednotlivé organizačné útvary zabezpečovali odborný rast zamestnancov prostredníctvom školení a vzdelávacích aktivít
organizovaných inými inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí, zameraných napr. na výpožičný proces a MVS, katalogizačné pravidlá
a tvorbu autoritatívnych záznamov, bibliografiu, marketing múzeí, tréningy pamäti v podmienkach knižníc a pod. Medzi rozsiahlejšie
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externé vzdelávacie projekty patril kurz Marketing múzeí v rámci celoslovenského projektu Múzeá tretej generácie na Slovensku,
ktorý realizuje Slovenské národné múzeum a Európsky sociálny fond.
Ú č a s ť zamestnancov na externých vzdelávacích a iných odborných podujatiach
Tab. č. 68: Zahraničné pracovné cesty
Dátum
Podujatie
2 4 .-2 6 . 2. 2013
Knižnice ako verejné priestory v 21. storočí - školenie pre
pracovníkov nemeckých študovní Goethe- inštitútu,
Budapešť (Maďarsko)
3 .-8 .3 .2 0 1 3
Umenie dotyku - Festival Sarajevská zima 2013 - prezentácia
podujatí, Sarajevo (Bosna a Hercegovina)

Mgr. S. Sváčová, PhD.
Mgr. M. Lásková
PaedDr. D. Jarina
spoluprácu, Mgr. P. Majling

2 6 .-2 8 .3 .2 0 1 3

Súdobá kultúra - stratégia pre európsku
medzinárodná konferencia, Montana (Bulharsko)

21.-26. 4. 2013

Tréning pamäti - seminár a výmenná stáž v Študijnej
a vedeckej knižnici v Hradci Králové (Česká republika)
PATLIB 2013, Európsky patentový úrad
Mníchov (Nemecko)

2 3 .-2 6 . 4. 2013
2 1 .-2 3 .4 . 2013

1 9 .-2 4 . 5.2013

Účastník
Mgr. K. Šmelková

Mgr. B. Skubachová
D. Bubniaková
Ing. J. Teremová

Knižnice ako miesta vzdelávania v 21. storočí - školenie pre Mgr. K. Smelková
pracovníkov nemeckých študovní Goethe-inštitútu, Praha
(Česká republika)
Výmenná stáž v Centrálnej univerzálnej vedeckej knižnici N. PhDr. O. Lauková, PhD.
A. Nekrasova a aktívna účasť na konferencii Banská Bystrica Moskva na tému Negatívne javy v prostredí mládeže, Moskva
(Ruská federácia)
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1 9 .-2 6 . 5.2013

2 3 .-2 7 . 9. 2013

Výmenná stáž v Centrálnej univerzálnej vedeckej knižnici N.
A. Nekrasova a aktívna účasť na konferencii Banská Bystrica Moskva na tému Negatívne javy v prostredí mládeže, Moskva
(Ruská federácia)
Prezentácia výstav Slovenské stretnutia Janka Kupalu (Štátne
literárne múzeum J. Kupalu) &Ľudové hudobné nástroje na
Slovensku (Štátne múzeum divadelnej a hudobnej kultúry)
Minsk (Bielorusko)
Konferencia INFORUM 2013 - 19. ročník medzinárodnej
konferencie, Praha (Česká republika)
Odborná exkurzia S SK - KP Banskobystrického kraja Lednice
(Česká republika)
Konferencia Knihovny současnosti 2013,
Olomouc (Česká republika)
Výmenná stáž v WBP I. Smolki v Opole (Poľsko)

1. 10. 2013

CNZ 2013 - Digitálna dôvera, Národní archív, Praha (CR)

6 .-8 .1 0 . 2013

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov,
Zlín (Česká republika)
Pracovná návšteva Šanghajskej knižnice v rámci Memoranda
o spolupráci a prezentácia prioritného projektu výroby, tradície
a využitia ľudových hudobných nástrojov Ľudové hudobné
nástroje na Slovensku, Shanghai (Čína)

26. 5 . - 1.6. 2013

2 1 .-2 2 . 5. 2013
7. 6. 2013
1 0 .-1 2 . 9. 2013

1 8 .-2 5 . 10. 2013
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PhDr. O. Doktorová

PhDr. B. Snopková, PhD.
Mgr. S. Šváčová, PhD.

Mgr. J. Vranová
PhDr. B. Snopková, PhD.
Mgr. D. Rešovská
Mgr. T. Durdiaková
RNDr. M. Kassa
Mgr. B. Rychtárech
Mgr. J. Vranová
Mgr. J. Debnár
PhDr. B. Snopková, PhD.
PhDr. O.Lauková, PhD.,
PhDr. O. Doktorová,
Mgr. S. Šváčová, PhD.
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Tab. č. 69: Účasť zamestnancov na domácich odborných a vzdelávacích podujatiach
Dátum
Podujatie
Účastník
15. 1.2013

19. 2. 2013

Zasadnutie Správnej rady SAK, Ústredná knižnica SAV,
PhDr. B. Snopková, PhD.
Bratislava
Aktívne starnutie - odborný seminár, Hornozemplínska PhDr. B. Snopková, PhD.
knižnica, Vranov nad Topľou
Interdisciplinarita vo výskume - vedecká konferencia
Mgr. S. Sváčová, PhD.

19. 2. 2013

Skolenie k dochádzkovému systému

16. 1.2013

20. 2. 2013
21.2.2013

K. Krížová
R. Potocký
Konzultácie k digitalizácii, Knižnica Katolíckej univerzity v Mgr. J. Vranová,
Mgr. B. Rychtárech
Ružomberku
Bratia, ktorí menili svet - Konštantín a Metod - vedecká Mgr. B. Skubachová
konferencia, Bratislavský hrad, Bratislava
Mgr. P. Majling,
Mgr. A. Kmeťová
PhDr. B. Snopková, PhD.

6.3.2013

Výpožičky v KIS Virtua - Pracovné stretnutie, SNK, Martin

11.3.2013

Zasadnutie Správnej rady SAK, SNK Martin

12.3.2013
12.3.2013

Knihovnícke ostrie. Aktuálne premeny slovenských knižníc a ich Mgr. J. Vranová
PhDr. B. Snopková, PhD.
riešenie - odborný seminár, SNK Martin
Mgr. T. Albert
Pracovná porada k projektu NA VIGA, SNK, Martin

14.3.2013

Pracovná porada bibliografov vedeckých knižníc, ŠVK, Košice

Mgr. M. Bobová

15. 3.2013

Deň knihovníkov Banskobystrického kraja, Krajská knižnica Ľ.
Štúra, Zvolen
Stretnutie pracovníkov Britských centier, Bratislava

Mgr. T. Durdiaková

2 4 .-2 5 .3 .2 0 1 3
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25.3.2013

1 5 .-1 7 . 4. 2013

Slávnostná recepcia pri príležitosti menovania riaditeľky - p.
Jany Binder, Goethe inštitút Bratislava
37. medzinárodné informatické sympózium o nových výzvach
21. storočia pre pamäťové inštitúcie INFOS 2013, Stará Lesná
Digitálna knižnica - vedecká konferencia, Jasná

9 .-1 1 . 4. 2013

ESEZ 4 6 - školenie, Trenčín

23.4. 2013

Jazz Appreciation Month - J AM“ - Európske jazzové osobnosti
- muzikologická konferencia, Bratislava
Pracovné stretnutie katalogizátorov v projekte K1S3G,
SNK, Martin

8 . - 11.4. 2013

6.5.2013

7.5.2013
14.5.2013

Dni retrospektívnej bibliografie - pracovné stretnutie
bibliografov, SNK, Martin
20. výročie založenia UPV SR, Slovenská Ľupča

Mgr. Katarína Smelková
PhDr. B. Snopková, PhD.
Mgr. B. Rychtárech
PhDr. O. Lauková, PhD.
Mgr. Z. Ondrej ková
Mgr. I. Guzmická
Mgr. J. Vranová,
Mgr. T. Durdiaková,
Ing. J. Teremová,
A. Haringová
Mgr. M. Bobová
Ing. J. Teremová
P. Dédič

2 2 .-2 3 . 5.2013

Aktualizovaná odborná príprava technikov BOZP v súlade
o zákonom č. 124/2006 Z.z., Banská Bystrica
Výpožičky v KIS Virtua - školenie, SNK, Martin

2 9 .-3 0 . 5.2013

Bibliografické dni 2013, SNK, Martin

30. 5. 2013

Výrobca marionet Juraj Šimon - dokumentácia pre archívne
účely, Turčiansky Peter

6 . - 7 . 6. 2013

Zasadnutie Národnej komisie pre služby, ŠVK, Košice

Mgr. D. Chalupeková
Mgr. B. Skubachová
Mgr. M. Dúbravec
P. Dédič
M. Lásková
Mgr. P. Majling

2 2 .-2 3 .5 .2 0 1 3
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11. 12. 6. 2013

Zasadnutie Správnej rady SAK , Banská Štiavnica

12. 6. 2013

Transfer technológií III. - odborný seminár, CVTI SR Ing. J. Teremová
Bratislava
v
Festival múzeí Slovenska, Košice
Mgr. I. Simig
Mgr. J. Glončák
Prístup k dokumentom inštitúcií Európskej únie - odborný Mgr. T. Albert
seminár, SNK Martin

1 7 .-1 8 .6 . 2013
24. 6. 2013

Folklórne slávnosti v Detve, Detva

PhDr. B. Snopková, PhD.

1 6 .-1 7 . 7. 2013

Zasadnutie Správnej rady SAK , Košice

Mgr. I. Simig
M. Šípka
Mgr. M. Durdiak, PhD.
PhDr. B. Snopková, PhD.

18.7. 2013

Skolenie SOFTIP, Banská Bystrica

K. Krížová

21. 8.2013

Modul Výpožičky a Katalogizácia - pracovná porada, SNK
Martin

2 7 .-2 8 . 8.2013
1 6 .-1 7 . 9. 2013
2 8 .-2 9 . 10. 2013
6. 9. 2013

Marketing múzeí - kurz v rámci celoslovenského projektu
Múzeá tretej generácie na Slovensku. Nitra

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

2 4 .-2 6 . 9. 2013
2 3 .-2 4 . 9. 2013

J. Vranová
A. Kmeťová
P.Majling
Rešovská
M. Durdiak, PhD.

Medzinárodná teatrologická konferencia na tému Komické Mgr. M. Lásková
postavy v tradičnom bábkovom divadle - konferencia v rámci
Medzinárodného festivalu tradičného bábkového divadla
Anderleho Radvaň 2013, Banská Bystrica
Muž a žena - vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok, Mgr. Z. Troligová
XVII. ročník Etnológ a múzeum, Bratislava
Pramene slovenskej hudby - konferencia hudobných Mgr. I. Simig
knihovníkov, archivárov a múzejníkov, Košice
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2 4 .-2 6 . 9. 2013

Skolenie katalogizátorov, Nitra

26. 9. 2013

Výskum hudobných tém v databázach najvyššej úrovne v praxi
- odborný seminár, Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen
Ochrana duševného vlastníctva v E U - služby úradu pre
harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) pre
podnikateľov - odborný seminár, ŠVK Košice
Muž a žena - vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok
- vedecká konferencia, Inštitút pre verejnú správu, Bratislava
Porada riaditeľov knižníc, zapojených v projekte KIS3G k
vytvoreniu konzorcia, SNK, Martin
Zjazd OZPK SR, Štrba
Skolenie P R, Nitra
Ochrana osobných údajov - školenie, Bratislava

26. 9. 2013

1 .- 3 . 10. 2013
17. 10. 2013
18. 10. 2013
22. 10. 2013
23. 10. 2013
2 8 .-3 0 . 10. 2013
30. 10. 2013
6. 11.2013
7 .- 8 . 11.2013

Digitálna knižnica 2013, Jasná
Duševné vlastníctvo a transfer technológií IV. - odborný
seminár, CVTI SR Bratislava
Stretnutie k tvorbe Stratégie rozvoja kultúry 2014 - 2020,
Divadelný ústav, Bratislava
Skolenie a seminár, Bratislava

1 2 .-1 3 . 11.2013

Tvorba a používanie menných a korporatívnych autorít vo
formáte MARC 21 - metodický a školiaci seminár, SNK Martin

14. 11.2013

Bibliotéka - knižný veľtrh a výstava odbornej literatúry
Academia, Bratislava
Krajská konferencia SSK, Zvolen

15. 11.2013
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Mgr. M. Durdiak, PhD.
Mgr. J. Dimošová
Mgr. K. Glejteková
Mgr. B. Bubniak

Mgr. Z. Troligová
Mgr. T. Durdiaková
Mgr. T. Durdiaková
Mgr. M. Durdiak, PhD.
A. Barthova
Ing. Ľ. Benická
Mgr. J. Vranová
Ing. J. Teremová
Mgr. V. Uhríková
Ing. Ľ. Benická
J. Demeteravá
Mgr. J. Vranová,
Mgr. T. Durdiaková,
A. Haringová,
PhDr. B. Snopková,
Mgr. B. Skubachová,
Mgr. M. Bobová
Mgr. J. Vranová
Mgr. K. Glejteková
Mgr. T. Durdiaková
Mgr. P. Majling
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18. 11.2013

Literárny Zvolen 2013 a premiéra hry Na konci, DJGT Zvolen

Mgr. Z. Troligová

19. 11.2013

Profesia knihovník - celoslovenský seminár, SNK Martin

Mgr. T. Durdiaková

2 5 .-2 7 . 11.2013

Partnerské knižnice Kancelárie NR SR - odborný seminár,
účelové zariadenie NR SR, Častá-Papiernička
Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti - medzinárodná
konferencia
Skolenie k novele zákonníka práce, Banská Bystrica
10. výročie siete PATLIB na Slovensku - aktívna účasť na
odbornom seminári s prezentáciou "Poslanie a úlohy ŠVK a
činnosť PATLIB centra", ÚPV SR Banská Bystrica
Valné zhromaždenie Spolku slovenských knihovníkov,
Bratislava
Projekty na podporu vedy a výskumu NK CR a inovácie EBSCO
- odborný seminár, SNK v Marine

Mgr. B. Skubachová

2 7 .-2 9 . 11.2013
28. 11.2013
5. 12. 2013

9. 12. 2013
11. 12. 2013
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Mgr. S. Sváčová, PhD.
K. Krížová
Ing. J. Teremová
Mgr. B. Bubniak
PhDr. B. Snopková, PhD.
Mgr. P. Majling
Mgr. M. Majer
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Cyklus interného vzdelávania Š V K v Banskej Bystrici
Zoznam realizovaných šk o le n í v rá m c i interného vzdelávania

23. 1 .2 0 1 3 - 14.3.2013
-

Konverzačný kurz anglického jazyka (Prednášajúci: H. Čikkelová)
2. 2013
- Databáza Ebrary - prezentácia virtuálnej knižnice (Prednášajúci: PhDr. B. Snopková, PhD. a Mgr. T. Albert)
30. 4. a 13. 6. 2013
- Školenie s textovým procesorom WORD (Prednášajúci: Mgr. T. Albert)
27.8.2013
- Databáza PatBase - (Prednášajúci: Etelka Pjeczka)
14. 10. 2013
- Interné školenie zamestnancov (Prednášajúci: Ing. Ľ. Benická, RNDr. M. Kassa)
Školenie bolo zamerané na prípravu zmlúv a dohôd, rozpočtovú skladbu ako súčasť plánovania projektov, príkazy na
zahraničné pracovné cesty a ich vyúčtovanie, zásady uplatnenia práce nadčas a výberu náhradného voľna
28. 10. 2013
- Školenie katalogizátorov k novinkám v spracovaní dokumentov systému VIRTUA (Prednášajúci: Mgr. J. Vranová)
11. 11.2013
- Prezentácia výstupov digitalizácie fondu ŠVK (databáza Ebrary) (Prednášajúci: Mgr. M. Majer, Mgr. B. Rychtárech)
- Prezentácia knihovníckych portálov „Tak do knižnice“ a „Infolib“ (Prednášajúci: Mgr. V. Uhríková)
14.

Okrem cyklu interných školení boli pre nových zamestnancov priebežne realizované:
inštruktáže pre zamestnancov knižnice k práci s registračnými pokladnicami
-

školenia BOZP a PO
školenie pre zamestnancov knižnice - lektorov sprevádzajúcich exkurzie po knižnici

- 164 -

Výročná správa za rok 2013

Kvalifikáciu si zvyšovali:
-

vysokoškolské štúdium III. stupeň: 1 zamestnanec

Vzdelávanie zamestnancov iných knižníc
V roku 2013 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 (Knižnica
ÚĽUV v Bratislave, Podtatranská knižnica v Poprade, Záhorská knižnica v Senici, Vihorlatská knižnica v Humennom a Knižnica
Juraja Fándlyho v Trnave) ŠVK v Banskej Bystrici zabezpečovala bibliografické spracovanie zahraničných a regionálnych titulov
periodík. Školenie v module Správa seriálov bolo organizované 21. augusta pre 6 pracovníkov Ústrednej knižnice SAV v Bratislave.
Telefonicky a e-mailom boli poskytované konzultácie kolegyniam pracujúcim v module Seriály (Zemplínska knižnica v Trebišove,
Podduklianska knižnica vo Svidníku, Popradská knižnica v Poprade).
Ú č a s ť zamestnancov ŠVK v Banskej Bystrici
na činnosti odborných komisií s celoslovenskou pôsobnosťou a činnosti profesijných združení
Národná komisia pre služby pri SNK v Martine - Mgr. P. Majling
Výbor Krajskej pobočky Spoljku slovenských knihovníkov a knižníc - Mgr. P. Majling
Správna rada Slovenskej asociácie knižníc - PhDr. Blanka Snopková, PhD.
Komisia pre historické knižné fondy knihovníckej sekcie Spolku slovenských knihovníkov a knižníc - Mgr. Mária Bobová
V roku 2013 sa ŠVK v Banskej Bystrici stala členom odborného konzorcia knižníc kooperujúcich v projekte KIS3G, ktoré
bolo vytvorené z iniciatívy SNK v Martine za účelom riešenia súčasného stavu súborného katalógu slovenských knižníc,
prezentovaného na portáli Slovenská knižnica. Prioritným poslaním členov konzorcia (SNK v Martine, ŠVK v Banskej Bystrici,
ŠVK v Prešove, Ústrednej knižnice SAV v Bratislave, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Knižnice Katolíckej univerzity
v Ružomberku a Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave) je intenzívna práca na tvorbe súboru národných autorít.
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8.

CIELE ORGANIZÁCIE V ROKU 2013 A PREHĽAD ICH PLNENIA

V roku 2013 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 (§ 13 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach)
Činnosť: Odborná knižničná činnosť a ochrana knižničného fondu
Zabezpečovať akvizíciu dokumentov na základe zákona o povinnom výtlačku, kúpou, darmi, medzinárodnou výmenou.
Zabezpečiť rozšírenie knižničného fondu kúpou 12 500 knižničných jednotiek a bibliograficky ich spracovať, čo tvorí približne
8 600 kníh, 1 400 zväzkov periodík, 1000 špeciálnych dokumentov (100 máp, 350 hudobnín, 250 CD, 100 DVD, 100 CDROM, 100 mikrofilmov, 1000 noriem, 500 patentových spisov) čo predstavuje 40% celkového prírastku. V oblasti
retrospektívneho doplňovania knižničného fondu sa zamerať najmä na získavanie vzácnych slovacík a starých tlačí
banskobystrickej proveniencie.
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 9500
knižničných jednotiek. Retrospektívne spracovať na bibliografickej, holdingovej a exemplárovej úrovni 600 knižničných
jednotiek z fondu starých a vzácnych tlačí ŠVK.
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 23 000 knižničných
jednotiek, čipmi RFID v počte 36 500 knižničných jednotiek, zabezpečiť opravu poškodených dokumentov v počte 1 000
knižničných jednotiek.
PLNENIE KONTRAKTU:
Plánované úlohy, až na prírastok knižničného fondu, boli splnené. Počas roka nastala výmena pracovníčok na úseku akvizície
monografických dokumentov. Ekonomická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave a Univerzita P. J. Šafárika v
Košiciach prestali v priebehu roka akceptovať stále objednávky na dokumenty. Bolo potrebné rokovať s predstaviteľmi a dohodnúť
inú formu spolupráce. Vydávanie noriem, získavaných formou povinného výtlačku a patentov, získavaných formou daru, už niekoľko
rokov vykazuje pokles. Ich získavanie a zvýšenie počtu nie je možné ovplyvniť. Dodávané nám je všetko, čo vychádza.
Do knižničného fondu bolo získaných a spracovaných 11 621 knižničných jednotiek, z toho 8 469 kníh, 1 714 zväzkov
viazaných periodík a 1 438 knižničných jednotiek špeciálnych typov dokumentov (77 máp, 44 hudobnín, 55 CD, 98 DVD, 155 CDROM, 268 pohľadníc, 621 noriem a 120 patentových spisov). Kúpou bolo nadobudnuté 4 089 kn. j. v celkovej hodnote 72 249,96 €,
darom sme získali 2 321 dokumentov a výmenou 114 dokumentov. Povinný výtlačok predstavoval 5 086 dokumentov. Podrobnejšie
informácie viď. s. 16 - 24.
Priebežne bola zabezpečovaná evidencia 1311 exemplárov dochádzajúcich periodík a reklamovanie nedodaných výtlačkov.
Retrospektívne bolo spracovaných 9 031 bibliografických záznamov, 7 791 holdingových záznamov a 14 972 záznamov
o exemplároch.
Ochrana knižničného fondu bola zabezpečovaná priebežne počas celého roka. Na trvalé uchovávanie bolo skompletizovaných
a dodávateľsky do pevnej väzby zviazaných 2 615 zväzkov periodík. Čiarovými kódmi bolo označených 39 590 a čipmi RFID 74 651
knižničných jednotiek.
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Činnosť: Zabezpečenie knižnično-informačných služieb, vrátane prístupu k elektronickým informačným zdrojom
Zrealizovať 280 000 výpožičiek, z toho 130 000 absenčných a 150 000 prezenčných, 2 000 MVS a 110 MMVS.
Zabezpečiť 9 500 aktívnych používateľov a 200 000 návštevníkov knižnice (z toho 95 000 návštevníkov využívajúcich
knižnično-informačné služby).
Prostredníctvom nového webdizajnu a pravidelnej aktualizácie obsahu domovskej stránky knižnice zabezpečiť 300 000
návštevníkov internetovej stránky knižnice.
Realizovať službu elektronické dodávanie dokumentov v počte 120 požiadaviek.
Okrem databáz systému NAVIGA (licencia SNK v Martine) zabezpečiť pre čitateľov prístup do pätnástich databáz spoločnosti
EBSCO vrátane hudobnej databázy RILM, do vlastnej regionálnej databázy ŠVK Pamäť mesta Banská Bystrica a do piatich
databáz licencovaných ŠVK — BiblioMedica, EZB, GALE, Slovenské technické normy online a plnotextovej databázy
elektronických kníh ebrary Public Library Complete, kde budeme sústreďovať zdigitalizované materiály ŠVK od roku 2000
a vzácne historické tlače.
Uskutočniť 12 školení pre študentov a pedagógov stredných a vysokých škôl k vyhľadávaniu v databázach.
Vytvoriť digitalizačné pracovisko a zabezpečiť digitalizáciu kníh z fondu starých a vzácnych tlačí v závislosti od ich
jedinečnosti v počte 60 publikácií.
Sprístupniť pre používateľov službu Virtuálna knižnica - výpožičky elektronických dokumentov prostredníctvom vzdialeného
prístupu.
Spracovať pre používateľov 7 000 rešerší, z toho 5 000 elektronických a 2 000 faktografických.
PLNENIE KONTRAKTU:
V roku 2013 boli splnené plánované ukazovatele počtu výpožičiek aj počtu aktívnych používateľov. Hoci bol zaznamenaný
pokles počtu návštevníkov - používateľov knižnično-infomačných služieb a aktívnych používateľov oproti roku 2012, počet
prezenčných a absenčných výpožičiek stúpol. Používateľom bolo poskytnutých 297 352 výpožičiek, toho 156 755 absenčných, 138
760 prezenčných a 1837 MVS a MMVS. Počet aktívnych používateľov bol 11 131. Návštevníkov, ktorí využili knižnično-informačné
služby sme evidovali 86 190, počet transakcií podľa systému VIRTUA8 bol až 181 486. Počet návštev www stránky bolo 189 989
a počet zobrazení stránky 437 131.
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Prínosom v oblasti služieb bolo zakúpenie licenčného prístupu k databáze elektronických kníh Ebrary, kolekcie Public Library
Complete, obsahujúcej 25 132 elektronických kníh. K dispozícii čitateľom je aj digitálna databáza slovenských technických noriem
STN-online, ktorá obsahuje vyše 37 500 platných aj neplatných noriem v slovenskom a anglickom jazyku, hudobná databáza RILM,
databázy BiblioMedica, EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Gale Military & Intelligence Database. Formou národnej licencie
bol zabezpečený prístup do databázy EBSCO a databáz systému Naviga Na základe dohody o spolupráci s Úradom priemyselného
vlastníctva je k dispozícii prístup do patentovej databázy ESPACE. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a University of
California v Los Angeles (USA) dostali ako prvé spomedzi zahraničných partnerov projektu Window ofShanghai možnosť sprístupniť
databázu elektronických kníh, ktorú prevádzkuje Šanghajská knižnica, obsahujúcu viac ako 1000 titulov v svetových jazykoch
(čínština, angličtina, nemčina, ruština, francúzština, španielčina, taliančina, japončina, arabčina).
Spracovaných bolo 13 551 rešerší. Digitalizačné pracovisko zabezpečilo digitalizáciu 382 kníh (51 237 strán), ktoré boli
používateľom knižnice sprístupnené prostredníctvom vzdialeného prístupu - virtuálnej knižnice. Digitalizovaných bolo aj 71
exemplárov pohľadníc.
Činnosť: Správa a ochrana vzácnych knižničných dokumentov
Zabezpečiť pasportizáciu a elektronické spracovanie 600 vzácnych knižničných dokumentov v rámci projektu KIS3G.
V rámci ochrany fondu starých a vzácnych tlačí zabezpečiť označenie 1 000 knižničných dokumentov exlibrisom ŠVK.
PLNENIE KONTRAKTU:
Plánované úlohy neboli splnené. V roku 2013 bolo pasportizovaných a elektronicky spracovaných spolu 400 tlačí, z toho 150 tlačí zo
Seminárnej knižnice a 250 z 18. - 20. storočia z vlastného fondu starých a vzácnych tlačí ŠVK. Dokumenty z fondu starých
a vzácnych tlačí boli označované exlibrisom ŠVK v počte 1 000.
MÚZEJNÁ ČINNOSŤ (§8 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách).
Činnosť: Základné odborné múzejné činnosti (bez sprístupňovania zbierkových predmetov)
Nadobudnúť 300 zbierkových predmetov.
Zabezpečovať odbornú správu, bezpečnosť zbierkových predmetov a ich odbornú ochranu.
Elektronicky prvostupňovo spracovať 1 500 zbierkových predmetov.
8 Údaj poskytnutý zo systému VIRTUA z SNK v Martine.
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Elektronicky druhostupňovo spracovať 1 800 zbierkových predmetov.
Evidovať príjem a výdaj zbierok v depozite v počte 1800 jednotiek.
Realizovať fotodokumentáciu zbierok a elektronické spracovanie fotografií v počte 700 jednotiek, fotografické práce
pre výstavné účely, bádateľov a z podujatí 1 100 jednotiek, poskytovať skeny do tlače a pre bádateľské účely 300
jednotiek, poskytovať fotografie zbierok do novín, kníh a časopisov 50 jednotiek, evidovať pomocné negatívy spracovať a evidovať staršie negatívy 500 jednotiek, popisovať zbierky 300 jednotiek, konzervovať 100 zbierkových
predmetov.
Podieľať sa na projekte digitalizácie v rámci celoslovenského projektu OPIS v spolupráci s Digitalizačným centrom
v Banskej Bystrici - (do digitalizačného plánu bolo v rámci digitalizačnej kampane 2012 spracovaných 1330
záznamov o zbierkových predmetoch LHM).
PLNENIE KONTRAKTU:
Do zbierkového fondu bolo získaných 374 zbierkových predmetov. Plán akvizície bol splnený. Všetky zbierky boli spracované
v elektronickej prvostupňovej evidencii v počte 374 prírastkových čísel. V systéme ESEZ 4G bolo spracovaných 766 jednotiek.
Retrospektívne bolo do systému ESEZ 4G spracovaných 363 jednotiek. Spolu bolo spracovaných 1129 jednotiek. V druhostupňovej
evidencii bolo spracovaných 907 jednotiek. Plán elektronického spracovania zbierkových predmetov nebol splnený z dôvodu
prebiehajúcej digitalizácie zbierkových predmetov v rámci národného projektu Digitálne múzeum. Okrem elektronického spracovania
zbierkových predmetov v systéme ESEZ kurátori zapojení do celoslovenského projektu digitalizácie zbierkových predmetov OPIS Digitálne múzeum na základe Digitalizačnej kampane, v rámci ktorej vložili do roku 2012 do ESEZU 1330 záznamov o zbierkových
predmetoch na digitalizáciu, uskutočnili výber zbierkových predmetov, zoznamy k zmluvám o výpožičke zbierkových predmetov
a expedíciu predmetov do Digitalizačného centra podľa určených špecifikácií: v 7 etapách podľa veľkosti a dimenzionality bolo
zdigitalizovaných 788 zbierkových predmetov. Faktory ovplyvňujúce výsledky štatistiky spracovania zbierok v systéme ESEZ v roku
2013: práce na projekte Digitálne múzeum, nižší počet spracovávateľov záznamov o zbierkach o dvoch. Výdaj a príjem zbierok
v depozite bol evidovaný - realizovaných bolo 1949 jd/ 2067 ks výpožičiek. Fotodokumentácia zbierok sa uskutočnila v počte 1026
jednotiek, fotografické práce pre výstavné účely a bádateľov dosiahli počet 2441, skeny boli vyhotovené v počte 219 ks,
zaevidovaných bolo 425 pomocných negatívov, konzervovaných bolo 51 zbierkových predmetov. Konzervovanie zbierkových
predmetov sa uskutočňovalo v rámci projektu digitalizácie mimo múzea. Kontrahované činnosti boli splnené.
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EXPOZIČNÁ, VÝSTAVNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ
Činnosť: Sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok. Výstavná a prezentačná činnosť
•
Zrealizovať 40 výstav. V Galérii v podkroví, ako v špecializovanom výstavnom priestore dať priestor mladým a začínajúcim
talentovaným umelcom, študentom Fakulty výtvarných umení Akadémie umení a študentom Katedry výtvarnej kultúry na
Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela, uskutočniť 4 medzinárodné výstavy a 7 domácich výstav.
•
Zabezpečiť 350 vzdelávacích a kultúmo-spoločenských aktivít.
•
Zabezpečiť prevádzku 5 stálych expozícií Literárneho a hudobnéhomúzea.
•
Realizovať špecializované vyučovacie hodiny, voľnočasové kultúrne a vzdelávacie aktivity pre verejnosť, špecializované
aktivity pre znevýhodnené skupiny spoluobčanov.
•
Pokračovať v II. etape reinštalácie expozície Múzeum domov múz.
PLNENIE KONTRAKTU:
Plánované úlohy boli splnené. Realizovalo sa 535 vzdelávacích a kultúmo-výchovných podujatí, z toho v LHM 256 podujatí.
V Galérii v podkroví sa v roku 2013 uskutočnilo 11 výstav s celkovou návštevnosťou 1970 návštevníkov. V priestoroch átria sa
prezentovalo 14 výstav, na 1. a 2. poschodí bolo inštalovaných 14 výstav, v iných priestoroch ŠVK 27 knižných výstav a výstav
fotografií, tri výstavy boli prezentované v zahraničí. Spolu bolo realizovaných 69 výstav. LHM počas celého roka sprístupňovalo
návštevníkom všetkých 5 expozícií. (Podrobnejšie viď. s. 67 - 72).
EDIČNÁ A VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ (PUBLIKAČNÁ A REDAKČNÁ)
Činnosť: priame náklady (materiálové) na činnosť
• Zabezpečiť výrobu pozvánok na 120 podujatí a 40 výstav.
• Zabezpečiť výrobu banerov v počte 12 kusov.
PLNENIE KONTRAKTU:
Boli vyrobené pozvánky na 256 podujatí a 43 výstav a 12 banerov.
Činnosť: publikačná činnosť
• Zabezpečiť vydanie neperiodických publikácií v počte 4 edičné tituly, periodikum a kalendár na rok 2014:
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-

Konkurencie schopnosť knižníc v omnimcdiálnom veku: zborník príspevkov z odborného seminára;
Mosty priateľstva - konferenčný zborník príspevkov;
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici na prelome tisícročí; Zborník prác literárneho klubu Litera 2
Zaujímavosti v zbierkovom fonde L H M : kalendár na rok 2014
Knižničné noviny : periodikum

PLNENIE KONTRAKTU:
Plánované úlohy boli splnené. V roku 2013 boli vydané 4 edičné tituly (zborník príspevkov: Konkurencieschopnosť knižníc
v omnimediálnom veku = Competitiveness o f the Libraries in the omni-media Ages, vedecká monografia: Mosty priateľstva osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím = Bridges to Friendship - Slovák personalities in the context o f international
relations, zborník literárnych prác: Ako sme prežili koniec sveta : zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici a publikácia:
Štyri medailóny : Samo Chalúpka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Bo tto), jeden katalóg k výstave, dve bibliofílie (Osobnosti :
Slavomíra Očenášová-Štrbová, Osobnosti : p ro f PhDr. Daniela Fobelovä, PhD. —p r o f PhDr. Pavel Fobel, PhD), kalendár na rok
2014 {Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 2014 ) a štyrikrát vyšlo periodikum Knižničné noviny.
ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY (AKTIVITY)
• Spolupracovať so zahraničnými partnermi v zmysle bilaterálnych rámcových a vykonávacích dohôd.
• Realizovať spoločné odborné podujatia a výmeny pracovníkov Česko, Rusko, Čína, Srbsko, Bielorusko, Poľsko,
Ukrajina.
• Zúčastniť sa aktívne na medzinárodných konferenciách - prezentovanie výsledkov projektov a spoločných aktivít
Ukrajina, Rusko.
PLNENIE KONTRAKTU:
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v roku 2013 vykonávala aktivity na základe štyroch 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
•
•

•

Zabezpečiť práce na 17 vedecko-výskumných úlohách (8 výskumných úloh LHM).
Zorganizovať 2 vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou a jedno podujatie venované prezentácií Študentskej
vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ):
Trendy v knižnej praxi - XIII. ročník odborného seminára pre pracovníkov knižníc so zahraničnou účasťou zameraný
na novinky a trendy v poskytovaní knižničných služieb s názvom: Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom
veku (termín konania 24. apríla 2013).
Mosty priateľstva - vedecká konferencia so zahraničnou účasťou zameraná na prezentáciu výsledkov bibliografického
výskumu osobností, ktoré preslávili Slovensko v zahraničí (termín konania 16. - 17. októbra 2013)
Študentská konferencia - 1. ročník podujatia prezentujúceho výsledky Študentskej vedeckej a umeleckej aktivity.
V rámci biografického výskumu realizovať 6 podujatí z cyklu Osobnosti:
Pavol Janíček - hudobný skladateľ, dirigent
Alexander Melicher - hudobný pedagóg, prvý rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici (80. výročie narodenia)
Jana Ĺaššáková - srdcom v Bystrici - podpredsedníčka NR SR
Daniela a Pavel Fobelovci - filozofia, kulturológia, sociológia
MUDr. Vladimír Baláž, PhD. - riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta
Miroslav Válek - básnik, publicista, prekladateľ

PLNENIE KONTRAKTU:
Úlohy plánovanej vedeckovýskumnej činnosti plnili zamestnanci Odboru riaditeľky, Oddelenia bibliografie a Literárneho
a hudobného múzea. Celkovo pracovali na 14 úlohách. Čiastkovými výstupmi boli publikované príspevky v zborníkoch,
monografiách, médiách, projekty, výstavy a akvizícia nových zbierok:
- Tradície výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov na Slovensku (riešiteľ M. Šípka)
- Podiel rodiny Stollmanovcov 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)

-
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-

-

-

Podiel Krajského symfonického orchestra na hudobnej kultúre Banskej Bystrice v rokoch 1953 - 1990 (riešiteľ Mgr. I.
Šimig)
Osobnosti v múzeách - Jozef Murgaš v múzeách na Slovensku (riešiteľka Mgr. S. Šváčová, PhD.)
Dejiny a súčasnosť Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici (riešitelia M. Šípka, Mgr. S. Šváčová, PhD., Mgr.
I. Šimig, Mgr. M. Lásková, Mgr. Z. Ondrejková, Mgr. Z. Troligová, Mgr. J. Glončák)
Bibliografický systém národného odboja a SNP - čiastková úloha: Slovenská republika 1939 - 1945 (riešiteľka PhDr. B.
Snopková, PhD.)
Dejiny knižnej kultúry — čiastková úloha: Slovacikálne tlače 18. a 19. storočia na území mesta Banská Bystrica pokračovanie výskumu (riešiteľky Mgr. M. Bobová, Mgr. B. Skubachová)
Dejiny knižnej kultúry - čiastková úloha : Dejiny Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 1926 - 2011 - pokračovanie
výskumu (riešiteľky PhDr. O. Lauková, PhD., Mgr. D. Chalupeková)
Biografický výskum osobností s väzbou na banskobystrický región - pokračovanie v systematickej biografickej
dokumentácii a aktualizácii databázy biobibliografických údajov o významných osobnostiach s väzbou na banskobystrický
región (riešiteľky: PhDr. B. Snopková, PhD., Mgr. B. Skubachová, Mgr. M. Bobová)
Biografický výskum osobností s väzbou na banskobystrický región - čiastková úloha: Ladislav Hudec v slovenskej
a zahraničnej tlači (riešiteľka PhDr. B. Snopková, PhD.)
Dejiny školských knižníc na Slovensku - čiastková úloha: Seminárne knižnice ako súčasť výchovy a kresťanského
vzdelávania na Slovensku v 18. a 19. Storočí - výskum, bibliografické spracovanie a obsahová analýza knižničného fondu
Seminárnej knižnice (riešiteľky Mgr. M. Bobová, Mgr. B. Skubachová)
Knižničná a informačná veda (sociálne súvislosti) - čiastková úloha : Konkurencie schopnosť knižníc v omnimediálnom veku
(riešiteľka PhDr. B. Snopková, PhD.)

ARCHÍVNA ČINNOSŤ
• Vykonávať premagnetovávanie a digitalizáciu fondov (literárnych a hudobných nahrávok a dokumentov), ich archiváciu a ochranu
v depozite v počte 300 kusov.
• Zabezpečiť digitálnu obrazovú dokumentáciu zbierok v počte 700 jednotiek, vykonávať fotodokumentáciu podujatí a aktivít
v počte 1 100 jednotiek.
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PLNENIE KONTRAKTU:
V rámci archívnej činnosti bola vytvorená elektronická databáza audio nosičov, ktorá v súčasnosti obsahuje viac ako 2000
položiek, bolo realizovaných viac ako 60 titulov videozáznamov, na ktorých bolo zaznamenaných približne 80 hodín nových
záznamov. Digitalizovaných bolo 10 VHS a 15 audio nosičov pre potreby kurátorov LHM, zdigitalizovaných a premagnetovaných
bolo 330 magnetofónových pásov. V Hudobnom átriu pokračovala digitalizácia CD, bolo zdigitalizovaných 274 CD a 4010 skladieb.
K 31.12.2013 bolo celkovo zdigitalizovaných 1073 CD / 13667 skladieb.
SPRÁVA A PREVÁDZKA (PREVÁDZKOVÁ A RIADIACA ČINNOSŤ)
Činnosť: zabezpečenie chodu organizácie (výdavky, ktoré nie je možné jednoznačne identifikovať a adresne priradiť)
• Zabezpečiť prevádzku a údržbu 4 vlastných objektov, predpísané revízie a kontroly technických zariadení.
• Pri dodržaní limitu mzdových prostriedkov zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny Štátnej
vedeckej knižnice a z plánu činnosti ŠVK na rok 2013.
• Zabezpečovať plynulé čerpanie štátneho rozpočtu a plnenie príjmov na rok 2013.
PLNENIE KONTRAKTU:
V priebehu roku 2013 boli zabezpečené plánované revízie a kontroly elektrických strojov a zariadení, elektrických rozvodov
budov, komínov, elektrických zabezpečovacích systémov a elektrickej požiarnej signalizácie, plynových zariadení, revízie, hydrantov
a výťahov. Celkové náklady boli vo výške 4 796 eur.
Celkové výdavky opravy a údržbu budov boli vo výške 24 049 eur, z toho 20 000 eur bolo použitých na rekonštrukciu časti
ústredného vykurovania.
Záväzný ukazovateľ limitu mzdových prostriedkov na rok 2013 bol schválený vo výške 504 892 eur. Čerpanie mzdových
prostriedkov k 31. 12. 2013 bolo 524 533 eur.
Čerpanie výdavkov a príjmov v priebehu rozpočtového roka podliehalo pravidelnej kontrole a ich plnenie bolo súčasťou
programu mesačných gremiálnych porád.
PUBLIC RELATIONS A MARKETING (PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ)
• Publikovať tlačové správy a články o podujatiach a aktivitách Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a Literárnom a
hudobnom múzeu.
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•
•
•

•
•

Zorganizovať marketingové podujatia v počte 8 vstupov v médiách, 3 tlačové besedy a medializovať všetky aktivity v zmysle
plánu činnosti na rok 2013.
Spropagovať významné vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou.
Pripraviť marketingovú kampaň na začiatku akademického roku 2013/2014 a spropagovať služby Štátnej vedeckej knižnice
študentom UMB v Banskej Bystrici, študentom BI VŠ, AU v Banskej Bystrici a Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici
na zápisoch.
Zabezpečiť aktualizáciu loga Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
Zabezpečiť vydanie, prípadne dotlač propagačných materiálov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

PLNENIE KONTRAKTU:
V priebehu roka bolo pre médiá vydaných 38 tlačových správ a 31 informácií o ďalších aktivitách knižnice. V rámci
medializácie vyšlo v rozhlase a televízii 23 príspevkov o ŠVK, z toho 19 príspevkom poskytli zamestnanci ŠVK. Pri príležitosti
Týždňa slovenských knižníc a Literárnej Banskej Bystrice bola zrealizovaná tlačová beseda, ktorá sa nestretla so záujmom médií. Pri
propagácii 2 medzinárodných konferencií sa uprednostnila propagácia formou tlačových správ.
Na začiatku akademického roka 2013/2014 bolo zrealizovaných 9 prezentačných stretnutí pre študentov prvých ročníkov
vysokých škôl.
Logo knižnice sa neaktualizovalo.
Propagačné materiály boli doplnené o nové služby a študovne. Bolo vydaných 1500 ks skladačiek, 5100 ks letákov, 4000 ks
nálepiek a 300 ks pier. Služby boli spropagované prostredníctvom spotu, ktorý bol vysielaný na LCD-obrazovkách v autobusoch
a trolejbusoch MHD v Banskej Bystrici.
SPRÍSTUPŇOVANIE KULTÚRY A PODPORA NÁVŠTEVNOSTI PROSTREDNÍCTVOM KULTÚRNYCH POUKAZOV
•
Zabezpečiť sprístupnenie všetkých služieb aj formou kultúrnych poukazov v závislosti od záujmu návštevníkov.
PLNENIE KONTRAKTU: Úloha bola splnená. Knižnica formou kultúrnych poukazov získala finančné prostriedky vo výške 2 238
eur, o ktoré formou rozpočtového opatrenia č. 3 nám bol upravený záväzný ukazovateľ na výšku 1 074 138 eur.
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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 2013 mala knižnica 11 131 aktívnych používateľov. Ako vyplýva z uvedeného prehľadu (viď. tab. č. 69),
najpočetnejšiu skupinu používateľov služieb knižnice - 66%, 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 postupne zlepšuje. 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 základnými školami.
Druhú najpočetnejšiu skupinu predstavuje kategória Ostatní, t.j. dospelí používatelia knižnice rôzneho vzdelania a z rôznych
sociálnych skupín. 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. V roku 2013 mali používatelia k dispozícii nielen možnosť online prístupu ku
knižničnému katalógu a k bibliografickým údajom o informačných zdrojoch, ale aj k plným textom dokumentov prostredníctvom
Virtuálnej knižnice. Virtuálna knižnica na www stránke knižnice bola vytvorená koncom roku 2012 a sprevádzkovaná v testovacom
režime, od začiatku roku 2013 môžu používatelia služieb ŠVK po zadaní prístupového hesla plnohodnotne využívať jej služby sťahovať si plné texty dokumentov na svoj počítač, tablet, smartfón, či do e-čítačky.
Tab. č. 70: Percentuálne zloženie používateľov knižnice podľa jednotlivých kategórií:
Kategória používateľa
Učiteľ
Študenti
Ostatní
Čitatelia s výnimkami
Kolektívni používatelia a MVS (organizácie)
Jednorazový používateľ služieb
Zamestnanci
Služobné kontá

1,07%
66,00%
25,41%
0,24%
1,96%
4,24%
0,93%
0,15%

Štátna vedecká knižnica sa dlhodobo zameriava aj na poskytovanie špecializovaných aktivít pre dôchodcov a ďalšie
znevýhodnené skupiny občanov. 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 2013 uskutočňovali počas celého roka. Intenzívnejšie sa pracovníci
knižnice snažili zaujať potencionálnych používateľov v rámci Týždňa slovenských knižníc a Literárnej Banskej Bystrice formou
širokého spektra výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatí.
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Výchovu budúcich čitateľov považujeme za veľmi dôležitú úlohu, preto veľkú pozornosť venujeme spolupráci so školami
(základnými, strednými aj vysokými). Teší nás, keď medzi pedagógmi nájdeme takých, ktorí s nami radi spolupracujú a pravidelne
prichádzajú so svojimi žiakmi a študentami v snahe poskytnúť im čo najviac informácií o možnostiach získavania informácií
a informačných zdrojov. V roku 2013 sme spolupracovali nielen zo základnými školami v meste Banská Bystrica, ale aj so
základnými školami z okolitých obcí banskobystrického okresu (Poník, Seliec) a mimo okresu (Zvolen, Brezno). Spolupráca so
strednými školami v meste (Gymnázium Mikuláša Kováča, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Katolícke gymnázium,
Konzervatórium J. L. Belu, Obchodná akadémia na Tajovského ulici, SOŠ Pod Bánošom, SOŠ Tajovského, Spojená škola Kremnička,
SPŠ Jozefa Murgaša, Stredná zdravotnícka škola) je na vysokej úrovni. Výsledkom našich dlhoročných snáh o nadviazanie kvalitnej
spolupráce so školami sú exkurzie študentov z Evanjelického gymnázia v Tisovci, SOŠ technickej z Námestova, SPSA z Brezna,
Súkromnej SOŠ hutníckej z Podbrezovej, Technickej akadémie vo Zvolene a pod.

10. Zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných kontrolnými orgánmi
20. 6. 2013 sa uskutočnila tematická protipožiarna kontrola realizovaná OR Hasičského a záchranného zboru v Banskej
Bystrici zameraná na organizačné zabezpečenie evakuácie osôb, stavebno-technické riešenie únikových ciest a a stav protipožiarnych
technických zariadení. Od mája 2013 prebiehal na Ministerstve kultúry SR Audit konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy
za roky 2012 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 2013

ŠVK v Banskej Bystrici v roku 2013 poskytovala svojim návštevníkom knižnično-informačné služby prostredníctvom 15
špecializovaných študovní a jazykových centier, vzdelávacieho centra, priestorov na kultúmo-spoločenské aktivity - Galérie
v podkroví a Divadla D44.
V súvislosti s poklesom záujmu verejnosti o tradičné knižnično-informačné služby v ostatných rokoch, bolo jednou
z prioritných úloh ŠVK v roku 2013 uplatňovanie individuálneho prístupu konzultantov k používateľom, zavedenie nových
foriem práce do oblasti poskytovania služieb a zameranie činnosti a propagačných aktivít najmä na čitateľov do 15 rokov,
s cieľom zaujať mladú generáciu a viesť ju k čítaniu a využívaniu knižničných služieb.
V rámci Týždňa slovenských knižníc bola verejnosti sprístupnená nová študovňa - Tvorivé centrum, ktoré má kapacitu 8 - 1 0
návštevníkov a je určené na skupinovú prácu, štúdium, posedenie či relax. Praktické zariadenie centra je ľahko premiestniteľné v
závislosti od potreby používateľov. Základným pracoviskom je konferenčný stôl vhodný na štúdium, diskusiu či prácu nad spoločným
projektom. Pre menej formálnu prácu sú k dispozícii premiestniteľné TULI vaky. Študovňa je určená na tímovú prácu ako aj na
individuálne štúdium a od jej otvorenia využilo služby tohto pracoviska 602 návštevníkov.
Výsledkom snáh konzultantov o individuálny prístup k čitateľovi je skutočnosť, že napriek poklesu návštevnosti a počtu
aktívnych čitateľov v roku 2013 sa zvýšil počet prezenčných aj absenčných výpožičiek, vzrástol záujem o poskytované rešeršné
služby a o elektronické informačné zdroje poskytované formou vzdialeného prístupu.
Rok 2013 bol rokom úsilia o rozpracovanie projektu digitalizácie a jeho postupnú realizáciu. V roku 2012 zakúpený
knižný skener s kolískou bol prvým krokom ŠVK k vytvoreniu pracoviska digitalizácie knižného fondu. Cieľom je postupne
zdigitalizovať všetky edičné tituly ŠVK, ako aj dokumenty z fondu starých a vzácnych tlačí, ktoré sú z hľadiska autorského práva
uvoľnené na zverejňovanie a nie sú zaradené do národného projektu „Slovenská digitálna knižnica“ realizovaného SNK v Martine.
V priebehu roka bolo zdigitalizovaných 382 kníh (51 237 strán), ktoré boli používateľom knižnice sprístupnené prostredníctvom
licencovanej databázy Ebrary, s možnosťou využitia vzdialeného prístupu k elektronickým dokumentom. Zároveň boli digitalizované
pohľadnice (71 exemplárov) z knižničného fondu ŠVK - digitálne kópie sú uložené na samostatnom serveri a budú sprístupňované len
v priestoroch knižnice.
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V oblasti automatizácie a intemetizácie bola prioritou modernizácia intemetovej stránky, prezentačnej a výpočtovej techniky, s
cieľom zabezpečiť vyšší komfort práce pre odborných zamestnancov aj pre návštevníkov a podporu efektívnejšej prezentácie našej
organizácie.
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: 13. ročník odborného seminára pre pracovníkov knižníc s názvom Konkurencieschopnosť knižníc v omnimediálnom veku
a vedecká konferencia Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím, na ktorej boli prezentované
výsledky biografického výskumu domácich a zahraničných odborníkov. ŠVK v roku 2013 vydala tlačou štyri publikácie, dve
bibliofílie, kalendár na rok 2014 a štyrikrát vyšlo periodikum Knižničné noviny, informujúce o aktuálnom dianí vo svete knižníc.
V Galérii v podkroví, átriu a v ostatných priestoroch knižnice sa uskutočnili početné výstavy prezentujúce výtvarné umenie,
knižnú kultúru a históriu. Svoje diela vystavovali významní slovenskí aj zahraniční umelci. V Galérii v podkroví sa uskutočnilo 11
reprezentatívnych výstav s celkovou návštevnosťou 1970 návštevníkov. V ostatných priestoroch sa uskutočnilo 55 výstav, tri výstavy
boli prezentované v zahraničí. ŠVK zorganizovala 535 kultúrnych podujatí zameraných na prezentáciu literárnej tvorby, odborných
publikácií a vydavateľstiev, na rozvoj informačnej a počítačovej gramotnosti, koncertov a vzdelávacích podujatí určených najmä pre
stredné a vysoké školy.
V závere roka odbor ekonomiky a správy pristúpil k efektívnejšiemu a spoľahlivejšiemu systému evidencie majetku. Za týmto
účelom sa pripojil aj s niektorými ďalšími podriadenými organizáciami Ministerstva kultúry Slovenskej republiky do spoločného
projektu, cieľom ktorého je zavedenie čiarového kódu na evidenciu drobného a dlhodobého hmotného majetku. Softvérové vybavenie
financovalo MK SR, hardvér a materiálové vybavenie financovala knižnica z vlastných zdrojov.
V oblasti materiálneho zabezpečenia boli v rámci realizácie prioritného projektu „Rekonštrukcia rozvodov kúrenia a regulácia
vykurovania“ na všetkých radiátoroch v objekte Lazovná č. 9 nainštalované termostatické hlavice a zrealizovaná hydraulická regulácia
celého systému vykurovania.
V Banskej Bystrici 20. 2. 2014

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