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1.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Sídlo
Rezort
Forma hospodárenia

Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Ministerstvo kultúry SR
príspevková organizácia

Riaditeľka
Členovia vedenia

PhDr. Oľga Lauková
Lýdia Žáčiková – námestníčka riaditeľky pre knižničnú
činnosť, vedúca oddelenia doplňovania a spracovania fondov
PhDr. Marianna Bárdiová, PhD. – námestníčka riaditeľky pre
múzejnú činnosť, vedúca Literárneho a hudobného múzea
RNDr. Martin Kassa – námestník riaditeľky pre ekonomickosprávnu činnosť
Mgr. Peter Majling – vedúci oddelenia absenčných služieb
Terézia Durdiaková – vedúca oddelenia prezenčných služieb
PhDr. Blanka Snopková – vedúca oddelenia bibliografie
Mgr. Alica Kmeťová – vedúca oddelenia informačných
technológií
PhDr. Oľga Doktorová – vedecká tajomníčka
Mgr. Soňa Žabková, PhD. – práca s médiami

Kontakt

Telefón:
Fax:
e-mail:
http://
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048/4155067
048/4124096
svkbb@svkbb.sk
www.svkbb.sk
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1.2

Hlavné činnosti

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici so špecializovaným organizačným útvarom
Literárnym a hudobným múzeom je kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou
a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnej a hudobnomúzejnej a vydavateľskej činnosti. Jej hlavné činnosti určuje zákon Slovenskej národnej
rady č. 183/2000 Z.z. (§ 7) a rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o vydaní zriaďovacej
listiny Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici z 1. apríla 2002.
V zmysle zákona knižnica :
- je koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím, poradenským
a štatistickým pracoviskom knižničného systému
- zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny
knižničný fond, predovšetkým domáce a zahraničné vedecká a odborné knižničné
dokumenty, špeciálne technické dokumenty
- poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj
vedy, techniky, kultúry a vzdelávania
- je
pracoviskom
medziknižničnej
výpožičnej
služby
a medzinárodnej
medziknižničnej výpožičnej služby
- je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky, získava a uchováva povinné
výtlačky 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
- spolupracuje na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc
- zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie
- koordinuje tvorbu bibliografie vedných odborov, utvára a sprístupňuje ich databázy.
Knižnica v súlade so zriaďovacou listinou a dohodami so Slovenskou národnou knižnicou
ďalej plní najmä nasledovné verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti :
- zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie excerpovaním
a bibliografickým spracovaním príspevkov publikovaných v zborníkoch
- pôsobí ako celoslovenské koordinačné pracovisko pre bibliografiu vedných odborov
: národnooslobodzovací odboj a SNP, stavebníctvo, architektúra a cestovný ruch,
buduje a sprístupňuje databázy z týchto oblastí
- vytvára biografickú databázu osobností, spracováva a vydáva biografické slovníky
a personálne bibliografie osobností
- vykonáva výskumnú, dokumentačnú a poradenskú činnosť v oblasti historických
knižných fondov a dejín knižnej kultúry na Slovensku, v tejto oblasti sa podieľa na
zabezpečovaní úloh celoštátneho charakteru
- plní úlohy v oblasti regionálnej bibliografie
- je pracoviskom zabezpečujúcim bibliografickú registráciu slovenských patentových
spisov a technických noriem
- koordinuje a metodicky usmerňuje správu seriálov v celoslovenskej databáze
projektu KIS3G
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-

-

-

-

v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce získava, spracúva, uchováva
a sprístupňuje profilové knižničné a informačné fondy a zabezpečuje kultúrnoprezentačné aktivity v :
1. Nemeckej študovni na základe dohody a v súčinnosti s Goetheho inštitútom
v Bratislave
2. Britskom centre na základe memoranda o porozumení s British Council na
Slovensku
3. Centre ruských štúdií na základe spolupráce s Veľvyslanectvom Ruskej
federácie na Slovensku a Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave
4. Informačnom centre USA na základe memoranda o porozumení
s Veľvyslanectvom USA na Slovensku
spracováva knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné a poradenské služby
v rámci
1. Regionálneho strediska špeciálnych technických dokumentov
2. Strediska patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR
poskytuje informácie a dokumenty o činnosti
1. Strediska európskych informácií v súčinnosti s Kanceláriou Rady Európy
v Bratislave
2. Partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
výsledky odbornej a vedecko-výskumnej činnosti prezentuje prostredníctvom
vlastnej edičnej, publikačnej, propagačnej činnosti
realizuje výmenu publikácií s výmennými partnermi na Slovensku aj v zahraničí
zabezpečuje a uskutočňuje vedecké, odborné, vzdelávacie a kultúrno-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.
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2.

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

2.1

Poslanie

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je verejná, kultúrna, informačná,
vedecká, vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej a múzejnej činnosti. Je príspevkovou
organizáciou v priamom riadení Ministerstva kultúry SR. Plní úlohy celoslovenského
a regionálneho charakteru. Svoje služby poskytuje širokému a rôznorodému spektru
používateľov, čo ovplyvňuje jej akvizičnú politiku, skladbu knižničných fondov
a rôznorodosť poskytovaných knižnično-informačných služieb.
Knižnica :
- zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a poznatkom šíreným na všetkých
nosičoch
- uspokojuje kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby občanov
- vytvára informačnú a vedomostnú infraštruktúru pre celoživotné vzdelávanie
- podporuje nezávislosť rozhodovania a duševný rozvoj
- 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 viac ako 1,650.000 dokumentov v klasickej a elektronickej
podobe. Dokumenty knižnica získava na základe zákona č. 535/2003 Z.z. o povinných
výtlačkoch, darmi, domácou a zahraničnou kúpou a prostredníctvom medzinárodnej
výmeny. Používateľom slúži k dispozícii 13 špecializovaných študovní a pracovisko pre
slabozrakých a nevidiacich a stredisko európskych informácií. Ročne knižnica realizuje
okolo 350.000 výpožičiek a navštívi ju okolo 120.000 návštevníkov, ktorí využijú jej
knižnično-informačné služby a ďalších okolo 100.000 návštevníkov, ktorí sa zúčastňujú
vzdelávacích a kultúrnych podujatí.
Informačnú a vzdelávaciu funkciu plní knižnica poskytovaním absenčných
a prezenčných výpožičiek, medziknižničnej výpožičnej služby, spracovávaním rešerší
z vlastného fondu a z elektronických databáz a informácií šírených prostredníctvom
internetu, adresných informácií a reprografických služieb. Knižnično-informačné služby
dostávajú novú dimenziu a kvalitu predovšetkým sústavným rozširovaním využívania
informačných technológií.
Knižnica je moderným multifunkčným, multikultúrnym a knižnično-informačným
centrom napojeným na sieť európskych knižníc a knižničných aktivít, čo prezentuje
zriaďovaním a prevádzkovaním špecializovaných študovní a pracovísk, vzdelávacieho
centra a priestorov na kultúrno-spoločenské aktivity - Galéria v podkroví, Divadlo D44.
Odbornú knihovnícku, bibliografickú a výskumnú činnosť prezentuje knižnica
realizovaním konferencií, seminárov, aktívov a vydávaním edičných titulov – odborných
a personálnych bibliografií, zborníkov zo seminárov, publikovaním výsledkov výskumu
a pod.
Organizačnou súčasťou knižnice je Literárne a hudobné múzeum. Jeho poslaním je
zhromažďovať, zhodnocovať a odborne spracovávať zbierkové predmety ako súčasť
kultúrneho dedičstva. Vo svojej múzejnej činnosti sa zameriava na literárny a hudobný život
na Slovensku, dokumentuje výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov
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a bábkarské tradície na území Slovenska. Popularizačnými podujatiami a stálymi
expozíciami prezentuje výsledky svojej práce verejnosti.

2.2

Strednodobý výhľad

Knižnica je knižnično-informačná a pamäťová inštitúcia, ktorá sa súčasne profiluje
ako otvorená multifunkčná a multikultúrna organizácia. Jej rozvoj v nasledujúcom období
predpokladá plnenie nasledovných zámerov :
a/ v knižnično-informačnej oblasti
systematické a riadené získavanie dokumentov a informačných zdrojov, odborné
spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie prostredníctvom knižničnoinformačných služieb používateľom
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
plnenie úloh v oblasti budovania súbežnej a retrospektívnej slovenskej národnej
bibliografie, regionálnych bibliografických a biografických databáz
zvyšovanie komfortu služieb pre používateľov realizovaním úplnej automatizácie
výpožičného procesu a poskytovaním diferencovaných knižnično-informačných
služieb používateľom
poskytovanie služby elektronického dodávania dokumentov, sprístupňovanie on-line
časopisov a iných elektronických dokumentov, zapájanie sa do vnútroštátnych
a zahraničných projektov v tejto oblasti
rozširovanie poskytovaných služieb s využitím informačných zdrojov internetu
a plnotextových elektronických databáz, rozširovanie skladby poskytovaných CD
ROM a on-line databáz
poskytovanie služieb vedecko-informačného centra, vybudovaného na základe
projektu „Vytvorenie siete...“ financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ
rozširovanie služieb a kultúrno-výchovných podujatí pre marginalizované skupiny
obyvateľov
v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou zabezpečovať mikrofilmovanie
periodík, ktoré sú v knižnici najviac využívané a periodík regionálneho charakteru
zabezpečovanie pravidelnej a systematickej ochrany, biologickej očisty
a reštaurovanie starých a vzácnych dokumentov
riešenie čiastkových výskumných úloh rezortnej výskumnej úlohy Dejiny knižnej
kultúry na Slovensku pasportizáciou tlačí 16. – 17. storočia na území mesta Banská
Bystrica a ústavných výskumných úloh,
v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou vybudovať v knižnici národné
centrum excelentnosti výskumu pre dokumentáciu kultúrneho, vedeckého
a technického dedičstva,

7
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zapojiť sa do II. etapy národného projektu „Vytvorenie siete s informačným
prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich
modernizácie“
participovať na projekte budovania a sprístupňovania digitálnych zbierok študijnej,
odbornej a vedeckej literatúry
v rámci národného projektu Slovenská digitálna knižnica participovať na projekte
digitalizácie regionálnych dokumentov
realizáciu projektov na zabezpečenie finančných prostriedkov na odborný a materiálny
rozvoj knižnice,
rozvíjanie aktivít vzdelávacieho centra knižnice,
príprava kultúrno-vzdelávacích aktivít
zabezpečovanie rozvoja ľudských zdrojov formou interného vzdelávania zameraného
na nové formy knižnično-informačnej činnosti, komunikáciu, kreativitu a jazykové
vedomosti

b/ v oblasti elektronizácie knižnice
postupné využívanie všetkých funkcií, ktoré poskytuje komplexný knižničnoinformačný systém VIRTUA, implementovaný v knižnici v roku 2004
zabezpečenie ochrany knižničného fondu využívaním rádiofrekvenčnej identifikácie
dokumentov
vytvorenie samoobslužného výpožičného miesta pre používateľov knižnice s využitím
rádiofrekvenčnej identifikácie dokumentov
sústavné modernizovanie používanej výpočtovej a inej techniky (PC, tlačiarne,
scanery, kopírky, čítačky mikrofilmov a mikrofiší) a rozširovanie programového
vybavenia
činnosť digitalizačného a strihového pracoviska knižnice a múzea
technologicky a personálne zabezpečiť zmenu knižnice na knižnicu typu 2.0
c/ v múzejnej činnosti
spracovávanie údajov o zbierkových predmetoch v elektronickej podobe
reinštalovanie bábkarskej expozície
spracovanie novej koncepcie expozície Múzea – domov múz s využitím variabilného
a mobilného výstavného fundusu
spracovať projekt rekonštrukcie a využitia Grossmannovho domu na stálu bábkarsku
expozíciu a konzervátorskú dielňu
d/ v materiálno-technickom zabezpečení
realizovanie prístavby moderných knižničných skladov
priebežne modernizovať existujúce priestory študovní,
a pracovísk knižnice.
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2.3. Plánované použitie finančných zdrojov a strednodobý rozpočtový
výhľad
Rozpočet na činnosť knižnice v roku 2009 predstavuje 984 565 € z toho na mzdové
náklady 542 953 €. Porovnanie s rokom 2008 je rozpočet navýšený o 72 927 € z toho na
mzdové náklady o 15 800 €. Vlastné príjmy sú chválené vo výške 89 627 € a tvoria ich
príjmy z prenájmu nebytových priestorov a príjmy z vlastnej činnosti a administratívnych
poplatkov za služby.

3.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici nemala na rok 2008 podpísaný kontrakt
s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Pozornosť sme venovali plneniu úloh, ktoré
nám určilo Ministerstvo kultúry v prílohe k rozpisu rozpočtu na rok 2008. Ich hodnotenie je
uvedené v kapitole 7. Ciele a a prehľad ich plnenia.

4.

ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

Činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2008 vyplývali z jej
poslania, stálych úloh určených v zriaďovacej listine, v zákone č. 183/2000 Z. z.
o knižniciach a z plnenia krátkodobých a operatívnych činností, ktoré stanovil ročný plán
činnosti.

4.1

Náklady na produkty organizácie

Činnosti /produkty
organizácie

Počet
zam.

Odpr.
h/rok

Výpožičné služby - absenčné
Výpožičné služby - prezenčné
Doplňovanie a spracovanie
knižničných fondov
Bibliograficko-informačná
a výskumná činnosť
Informatizácia knižnice
Múzejná činnosť
Riadiaca a ekonomickosprávna činnosť
Spolu

11,91
10,87
12,39

20820,88 5350159,82
18578,84 4882975,42
20208,54 5565783,39

4722200,54
4309850,54
4912515,93

627959,28
573124,88
653267,46
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12016,22 3144510,39

2775432,73

369077,66

2,91
11,01
20,78

4875,55 1307217,89
18431,73 4945865,63
34811,59 9334703,46

1153787,03
4365359,19
8239070,04

153430,86
580506,43
1095633,43

76,87

129743,35 34531216,0

30478216,0

4053000,0

9

Náklady
Výdavky kryté
na činnosť Štátny
Iné
celkom
rozpočet
zdroje
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4.2

Knižničný fond

Celkový stav knižničného fondu k 31. 12. 2008 bol 1,679.892 knižničných jednotiek.
Do fondu sme zaradili 12.740 knižničných jednotiek, vyradili sme 7.137 knižničných
jednotiek, čistý prírastok bol 7.137 jednotiek. Tvoria ho knihy, periodiká, normy, patenty,
hudobniny, audiovizuálne dokumenty, kartografické dokumenty, mikrofilmy, mikrofiše,
elektronické dokumenty. Z vedno-odborového hľadiska je fond budovaný ako univerzálny.
4.2.1

Doplňovanie knižničného fondu

Doplňovanie knižničného fondu sme realizovali priebežne a to všetkými spôsobmi
(kúpa, povinný výtlačok, dar, bezodplatný prevod). Akvizičná komisia, ktorá rozhoduje
o doplňovaní knižničného fondu zasadala 20 krát. Dodávateľom a vydavateľom sme zaslali
283 objednávok (o 86 viac ako v roku 2007). 30 bolo stálych (celoročných) na edičnú
produkciu na vysokých školách, z toho 8 edičných stredísk vysokých škôl naše objednávky
neakceptovalo. Pri doplňovaní knižničného fondu spolupracujeme s kníhkupcami v Banskej
Bystrici a na Slovensku (Kníhkupectvo DUMA, Artfórum, Albion Books, Malé centrum,
Modul a iné). Formou ukážok sme dostali od nich dokumenty na 1.606 ponukových listoch
(priemer na jeden list je cca 20 dokumentov).
Zvýšenú pozornosť sme venovali získavaniu informácií o vydaných dokumentoch
prostredníctvom webových stránok vydavateľstiev, internetových kníhkupectiev, kníh
ohlásených v národnej agentúre ISBN. Používateľom a zamestnancom knižnice sme
umožnili podávať návrhy na doplnenie fondu prostredníctvom elektronického formulára
sprístupneného na webovej stránke knižnice a na intranete. Od februára do konca roku sme
takýmto spôsobom dostali vyše 500 akvizičných návrhov.
V oblasti získavania nových prírastkov do fondu starých a vzácnych tlačí sme
nadviazali spoluprácu s antikvariátom Čajka v Trenčíne, antikvariátom Paseka v Banskej
Bystrici a starožitnosťami Aragorn vo Zvolenskej Slatine.
Úplnosť povinného výtlačku sme v zmysle Zákona č. 212/1997 Z. z. v znení
neskorších predpisov priebežne kontrolovali a reklamovali nedodané tituly. Celkove sme
zaslali reklamácie 157 vydavateľstvám na 271 titulov kníh. Na reklamácie reagovalo len 45
vydavateľov, vyreklamovali sme 129 titulov, čo je len 47, 6 %-ná úspešnosť. V 18
prípadoch vydavatelia oznámili náklad do 500 exemplárov, na takéto tituly nemáme
zákonný nárok. Tituly periodík sme reklamovali 90 krát a jednotlivé nedodané čísla
dochádzajúcich periodík 168 krát. Formou povinného výtlačku sme získali 5.138
knižničných jednotiek v hodnote 1,556.488,32.- Sk.
Na doplnenie knižničného fondu formou kúpy sme vynaložili 1,907.905,60 Sk, čo je
o 338.020,60 Sk viac ako v roku 2007. Z toho 1,000.000.- Sk bolo hradených formou
prioritných projektov z Ministerstva kultúry SR, ostatné z rozpočtu knižnice. Kúpou sme do
knižničného fondu doplnili 4.748 knižničných jednotiek – o 800 viac ako v roku 2007.
Formou daru sme získali 2.795 knižničných jednotiek v hodnote 650.675,9 Sk.
Z darov boli hodnotné dokumenty získané do Britského centra z British Council, do Info
USA z Veľvyslanectva USA v Bratislave, prostredníctvom Centra ruskej vedy a kultúry
v Bratislave, z projektu Slovenskej biblickej spoločnosti „Biblia pre knižnice“. Od
Slovenskej národnej knižnice sme získali 97 mikrofilmov periodík, v rámci projektu
ochranného mikrofilmovania.
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Obnovili sme predplatné na elektronické databázy : BiblioMedica, Firemný monitor,
Monitor tlače, ProQuest. V rámci celoslovenského projektu národnej licencie, ktorý
zabezpečuje Slovenská národná knižnica majú naši používatelia prístup do 11 databáz
EBSCO. Na základe podpísanej dohody o činnosti strediska patentových informácií
získavame z Úradu priemyselného vlastníctva patentovú databázu ESPACE.

Ukazovateľ
Prírastky celkom
- z toho : knihy
periodiká
normy
patenty
CD platne
mg pásky
hudobniny
mapy
videokazety
DVD
CD ROM
mikrofilmy, mikrofiše
Prírastky : - kúpou
- povinným výtlačkom
- darom
- výmenou
- bezodplatným prev.
- vlastnou publ. činn.

S 2006
13.801
8.311
2.143
917
1.342
293
252
251
75
118
0
99
0
3.299
5.635
4.712
137
6
12

S 2007
12.804
8.100
1.637
887
1.015
312
99
355
45
3
278
73
0
3.937
4.823
3.432
26
544
12

S 2008
12.740
8.499
2.061
672
515
193
2
415
102
5
110
69
97
4.748
5.138
2.795
47
4
8

Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa druhov dokumentov
Druh dokumentu
Počet knižničných
Finančná hodnota v Sk
jednotiek
2006
2007
2008
2006
2007
2008
Knihy
8.311
8.100
8.499 2,340.626,6
2,938.972 2,389.959,33
Periodiká
2.143
1.637
2.061 1,326.241,9
958.167,3 1,119.725,70
Špeciálne dokumenty
1.088
1.165
993
301.988,0
271.659,8
394.656,59
Normy
917
887
672
201.329,5
226.281,0
214.102,50
Patenty
1.342
1.015
515
13.420,0
10.150,0
5.150,00
Spolu
13.801 12.804 12.740 4,183.606,0 4,405.230,1 4,123.594,12
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Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia
Druh dokumentu
Počet knižničných
Finančná hodnota v Sk
jednotiek
2006
2007
2008
2006
2007
2008
Kúpa
3.299
3.937
4.748 1,264.646,3 1,569.885,0 1,907.905,60
Povinný výtlačok
5.635
4.823
5.138 1,495.136,7 1,424.231,0 1,556.488,32
Dar
4.712
3.462
2.795 1,370.503,0
587.534,4
650.675,90
Bezodplatný prevod
6
544
4
497,0
811.530,7
195,00
Výmena
137
26
47
50.778,0
10.923,0
7.799,30
Vlastná činnosť
12
12
8
2.045,0
1.126,0
530,00
Spolu
13.801 12.804 12.740 4,183.606,0 4,405.230,1 4,123.594,12

Finančná hodnota prírastku podľa spôsobu nadobudnutia
kúpa
46%

dar
16%

bezodpl.prevod
0%
výmena
0%

4.2.2

povinný výtlačok
38%

Spracovanie knižničného fondu

Spracovávanie novozískaných dokumentov
Všetky dokumenty získané do knižničného fondu sme priebežne spracovávali
v elektronickej podobe do databázy systému Virtua. Uplatňovali sme štandardy MARC 21,
AACR2, ISBD a usmernenia ústredného pracoviska pre bibliografické spracovanie
dokumentov – Slovenskej národnej knižnice.
Plnili sme úlohy celoštátnej evidencie slovenských patentových spisov a technických
noriem. Do databázy sme spracovali 672 bibliografických záznamov o normách a 515
záznamov o slovenských patentových spisoch.
K 31. 12. 2008 bolo v databáze knižničného fondu v systéme Virtua 294.551
bibliografických, 375.812 exemplárových a 3.443 holdingových záznamov. V priebehu
roka bolo do databázy pridaných 21.555 bibliografických záznamov, z toho 8.644 nových
prírastkov fondu, 10.063 z retrospektívneho spracovania v rámci plnenia plánu činnosti
a 2.465 retrospektívneho spracovania v rámci interného grantu. Vymazaných z databázy
bolo 355 bibliografických záznamov (vyradené dokumenty z knižničného fondu).
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Ukazovateľ
Bibliografické spracovanie dokumentov
- z toho : knihy
periodiká
normy
patenty
CD platne
hudobniny
mapy
videokazety
DVD
MG pásky
CD ROM
Autoritové záznamy
Záznamy o exemplároch
- z toho : knihy
periodiká
normy
patenty
CD platne
hudobniny
mapy
videokazety
DVD
mg pásky
CD ROM
mikrofilmy

S 2006
9.538
7.077
191
520
671
253
291
74
116
0
247
98
666
13.075
8.009
2.164
737
1.165
207
251
75
117
0
252
98
0

S 2007
9.119
6.737
198
569
565
292
317
41
3
232
99
66
408
12.611
7.996
1.829
618
1.015
304
355
44
3
278
99
70
0

S 2008
8.644
6.429
193
672
515
173
386
95
5
109
2
65
2.386
12.740
8.499
2.061
672
515
193
415
102
5
110
2
69
97

Retrospektívne spracovanie fondu
Ukončili sme retrospektívne bibliografické spracovanie máp a magnetofónových
pások z fondu knižnice a súčasne spracovali záznamy o exemplároch týchto dokumentov.
Priebežne pokračujeme v retrospektívnom spracovaní kníh, noriem, patentov
a gramofónových platní. Okrem plnenia plánu v rámci retrospektívneho spracovávania
riaditeľka knižnice vyhlásila interný grant na retrospektívne ukladanie údajov o knižničnom
fonde do databázy. Do grantu sa zapojilo 8 zamestnancov knižnice, ktorí v mesiacoch júl –
august spracovali do databázy knižničného fondu 2.465 bibliografických záznamov a 3.097
záznamov o exemplároch.
V súlade s novými pravidlami popisu dokumentov sme rekatalogizovali 2.109
bibliografických záznamov, ktoré už boli v databáze uložené.
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Ukazovateľ
Retrospektívne spracovanie - bibl. zázn.
- v rámci plánu činnosti
- interný grant
Retrospektívne spracovanie – záznamy
o exemplároch
- v rámci plánu činnosti
- interný grant
Rekatalogizácia

S 2006
15.801
15.801
0
20.360

S 2007
20.340
15.553
4.787
27.569

S 2008
12.528
10.063
2.465
24.875

20.360
0
7.518

21.078
6.491
3.965

21.778
3.097
2.109

Práca s periodikami
- Priebežne sme plnili koordinačné a metodické úlohy v oblasti správy seriálov
v celoslovenskej databáze class01 projektu KIS3G, vyplývajúce z poverenia Slovenskej
národnej knižnice. Do celoslovenskej databázy sme spracovali 173 nových
bibliografických záznamov o periodikách, zjednotili, upravili a aktualizovali sme 397
záznamov. V priebehu roka sme školili na modul Správa seriálov systému Virtua
zamestnancov knižníc zapojených do projektu KIS3G a pripravili pracovný seminár pre
participujúce knižnice (podrobnejšie v kapitole 6.2 Aktivity na podporu ľudských
zdrojov), konzultovali sme spracovanie periodík so Slovenskou národnou knižnicou,
Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Ústrednou knižnicou SAV v Bratislave.
- Podieľali sme sa na budovaní súborného katalógu periodík v databáze clas02, ktorú
spravuje Univerzitná knižnica v Bratislave. Do databázy sme uložili 108 nových
bibliografických záznamov a aktualizovali 1.322 holdingových záznamov
- Priebežne sme evidovali dochádzajúce periodiká a reklamovali nedodané tituly a čísla.
- Ukončené ročníky sme kompletovali, pripravili na väzbu a následne spracovávali
zviazané exempláre ročníkov periodík.
Odoberané periodiká
Ukazovateľ
Periodiká celkom – tit.
Z toho : domáce
zahraničné
Podľa spôsobu nadobudnutia - kúpa
- PV
- dar
- výmena
- vlastná činnosť
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S 2006
1.260
994
266
180
991
85
3
1

S 2007
1241
994
247
180
992
66
2
1

S 2008
1.227
988
239
167
988
69
2
1
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4.2.3

Ochrana, revízie, vyraďovanie a obsahové previerky KF

Pokračovali práce súvisiace s obsahovou previerkou signatúry S 1 – 100000 a
študovne špeciálnych technických dokumentov (zápis vyradených dokumentov do
zoznamov vyradených kníh, úprava prírastkových zoznamov, databázy knižničného fondu,
ponukovanie vyradených dokumentov iným knižniciam, predaj používateľom knižnice
a likvidácia dokumentov, o ktoré nebol v predchádzajúcich postupoch záujem).
Revízie, vyraďovanie a obsahové previerky
Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných dokumentov
bude v roku 2008 zasadala 30. 1., 14. 2., 14. 7. a 22. 10. Na svojich zasadnutiach komisia
posudzovala spolu 29 zoznamov na vyradenie dokumentov.
V priebehu roka sa uskutočnili obsahové previerky nasledovných čiastkových
fondov:
- fond medzinárodnej výmeny uchovávaný na oddelení fondov
- fond neviazaných periodík inzertného a propagačného charakteru a tiež zahraničných
denníkov a týždenníkov za roky 2006 a 2007 uchovávaných dočasne
- fond hudobnín a MG pások
- fond kníh signatúry S (dokončenie z roku 2007)
- fond Univerzálnej študovne
- začala sa realizovať obsahová previerka fondu uloženého pod signatúrou B
- návrhy čiastkových komisií pre obsahovú previerku knižničného fondu signatúr S
- návrhy oddelenia absenčných služieb a oddelenia prezenčných služieb, ako aj návrhy
úseku ochrany a revízie Oddelenia fondov na vyradenie neaktuálnych, obsahovo
zastaraných a fyzicky poškodených dokumentov a tiež návrhy na vyradenie
dokumentov z dôvodu poškodenia a strát zavinených používateľmi a to aj v prípadoch
náhrad pôvodného dokumentu novším vydaním, resp. finančnou náhradou.
V roku 2008 bolo z knižničného fondu vyradených 7.137 knižničných jednotiek v celkovej
hodnote 260.541,77 Sk.
V zmysle plánu revízií knižničného fondu sme uskutočnili revíziu fondu hudobnín,
audiovizuálnych a zvukových dokumentov. Začali sme revidovať knižný fond signatúry B.
Celkove bolo zrevidovaných 26.757 knižničných jednotiek.
Ukazovateľ
Zrevidovaný fond
Vyradené dokumenty
- z toho : knihy
periodiká
špec. dokumenty
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S 2006
46.654
5.230
1.211
3.914
105

S 2007
8.870
5.691
5.169
353
511

S 2008
26.757
7.137
6.689
0
448
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Ochrana knižničného fondu
Činnosti v oblasti ochrany sme realizovali z poskytnutých finančných prostriedkov
z prioritných projektov Ministerstva kultúry SR (700.000.- Sk) :
- na trvalé uchovávanie bolo pripravených 1.365 zväzkov skompletovaných ročníkov
periodík, z toho 1.139 bolo zviazaných dodávateľsky v knihárstve Georg v Žiline a 95
v rámci knihárskeho pracoviska v knižnici, ostatné boli uložené v doskách
- do dočasnej väzby bolo skompletovaných 253 knižničných jednotiek,
- v kníhviazačstve Alfa bolo opravených 809 poškodených kníh, v knihárskom pracovisku
knižnice 167 poškodených kníh, z toho 20 bolo z fondu starých a vzácnych dokumentov,
- 617 zväzkov z fondu starých a vzácnych dokumentov napadnutých plesňami sme dali
dezinfikovať v Slovenskom národnom archíve v Bratislave,
- na plastové cievky sme previnuli 300 mikrofilmov, na ktorých sú mikrofilmované
periodiká historického charakteru a uložili sme ich do plastových krabičiek,
- v rámci celoslovenského programu ochranného mikrofilmovania periodík nám
Slovenská národná knižnica darovala 97 mikrofilmov, na ktorých sú mikrofilmované
periodiká Slovenské pohľady a Slovenský jazyk a literatúra v škole,
- pravidelne sme sledovali teplotu a najmä vlhkosť v priestoroch knižničných skladov
a podľa potreby používali odvlhčovače vzduchu.
Jedným zo spôsobov ochrany knižničného fondu je aj sústavná kontrola dodržiavania
výpožičnej lehoty a včasné vrátenie požičaných dokumentov používateľmi. V roku 2008
bolo používateľom, ktorí nedodržali výpožičnú lehotu zaslaných 360 riaditeľských a 49
predžalobných upomienok. Používatelia nahradili 53 stratených kníh, čo je o 16 viac ako
v roku 2007.
V rámci riešenia projektu ochrana knižničného fondu rádiofrekvenčnou
identifikáciou dokumentov, bolo zakúpených 23.000 čipov RFID, ktorými bude v roku 2009
označený fond voľne dostupný v univerzálnej študovni a študovni viazaných periodík.
Technológia RFID bola zabezpečená z projektu „Vytvorenie siete...“ financovaného zo
štrukturálnych fondov EÚ a z projektu informatizácie knižnice, financovaného
Ministerstvom kultúry SR.

4.3 Knižničné služby
Knižnično-informačné a výpožičné služby realizujú tri odborné oddelenia knižnice –
oddelenie absenčných služieb, oddelenie prezenčných služieb a bibliografické oddelenie.
V porovnaní s rokom 2007 sú výsledky v ukazovateľoch výpožičky a registrovaní
používatelia vyššie. Tieto výsledky ovplyvnilo niekoľko faktorov. Vo februári 2008
knižnica dokončila rekonštrukciu vstupných priestorov a odovzdala do užívania nové
pracovisko – informačný bod prvého kontaktu. Úlohou tohto pracoviska je poskytovať
návštevníkom knižnice základné informácie ihneď po ich vstupe do priestorov knižnice.
Pracovisko zabezpečuje tiež registrovanie nových používateľov. Služby knižnice sme
propagovali na základných, stredných i vysokých školách v meste. Odosielali sme emailové informácie o službách knižnice s ponukou exkurzií pre žiakov a študentov.
Realizovali sme exkurzie a tiež prezentácie knižnice na fakultách UMB.
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K 31. 12. 2008 bolo v databáze 14.914 záznamov o používateľoch, z toho bolo 9.336
aktívnych (ktorí využili služby knižnice počas roka aspoň jedenkrát) a 8.007 používateľov
sa v roku 2008 do knižnice zaregistrovalo alebo obnovilo platnosť preukazu používateľa.
Z toho nových používateľov bolo 3.177.
Pokles počtu návštevníkov priamo v knižnici je spôsobený predovšetkým
skutočnosťou, že používatelia využívajú možnosť vyhľadávania, objednávania
a predlžovania literatúry prostredníctvom on-line katalógu prístupného na webovej stránke
knižnice. Od mája, kedy bolo spustené počítanie návštevníkov on-line katalógu sme do
konca roku evidovali 65.126 vstupov používateľov do elektronického katalógu cez web.
Používatelia a návštevníci knižnice
Ukazovateľ
Registrovaní používatelia
- z toho do 15 rokov
Návštevníci knižnice spolu
- z toho : návštevníci požičovne
návštevníci študovní
návštevníci katalógov

S 2006
7.547
15
155.681
70.969
41.820
42.892

S 2007
7.723
5
126.770
67.247
38.726
20.797

S 2008
8.007
8
119.990
65.622
38.641
12.727

Výpožičky
Ukazovateľ
Výpožičky spolu
- z toho : absenčné
prezenčné
MVS – iným knižniciam
MVS z iných knižníc
MMVS – iným knižniciam
MMVS – z iných knižníc
cirkulačná výpožičná služba

S 2006
393.080
144.225
245.178
2.658
723
5
238
53

S 2007
335.932
140.859
192.860
1.461
570
5
148
29

S 2008
341.673
142.603
197.209
1.232
551
10
32
36

4.3.1 Absenčné služby
Požičovňa
-

-

-
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registrácia nových používateľov sa od 18. februára 2008 realizovala na novom
pracovisku „Informačný bod prvého kontaktu“ hneď pri vstupe do knižnice, obnovu
platnosti preukazu používateľa sme uskutočňovali pri všetkých obslužných miestach
v požičovni,
pri registrácii a preregistrácii používateľov sme ukladali a upravovali údaje podľa zásad
prijatých celoslovenskou pracovnou skupinou pre výpožičky a MVS v systéme Virtua
projektu KIS3G,
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov sme vymazali z databázy 2.911
neplatných záznamov o používateľoch a prihlášky sme skartovali,
pracovisko registrácie používateľov bolo vybavené v roku 2008 novým fotozariadením,
novou tlačiarňou čipových kariet a predtlačenými čipovými kartami s novým dizajnom,
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čo prispelo k ďalšiemu zrýchleniu a zefektívneniu vydávania používateľských
preukazov,
používatelia využívali formulár na predregistráciu na webe našej knižnice, čím sami
prispievali k zrýchleniu procesu registrácie priamo v knižnici,
v rutinnej prevádzke bola elektronická žiadanka a možnosť elektronického rezervovania
dokumentov, čo sa pozitívne prejavilo vo zvýšení počtu absenčných výpožičiek, ako aj
vo zvýšení počtu rezervácií, používatelia využívali tiež možnosť elektronického
prolongovania výpožičnej lehoty, takže podstatná časť z 51.257 ročných prolongácií
uskutočnili samotní používatelia elektronicky,
odoslali sme 4.858 oznamov o dostupnosti používateľmi rezervovaných dokumentov, čo
je o 663 viac ako v roku 2007, z uvedeného počtu až 4.455 oznamov malo formu emailovej správy, čo je o 1.448 viac ako v roku 2007,
v prvom štvrťroku 2008 sme pristúpili k odosielaniu e-mailových upozornení
o prekročení výpožičnej lehoty používateľom, ktorí knižnici poskytli svoju e-mailovú
adresu, tento krok sa stretol u používateľov s kladnou odozvou
medziknižničná výpožičná služba sa realizovala v oddelení absenčných služieb, vybavili
sme 551 požiadaviek od iných knižníc(o 19 menej), 1.232 požiadaviek iným knižniciam
(o 229 menej), v rámci medzinárodnej medziknižničnej služby 32 požiadaviek od iných
knižníc (o 116 menej) a 10 iným knižniciam (o 5 menej).

Knižničné sklady
- pracovníci knižničných skladov vybavovali požiadavky používateľov na absenčné
výpožičky do jednej hodiny, v obdobiach nižšej návštevnosti aj v kratšom čase (okrem
depozitného skladu), spolu 86.759 zväzkov a na prezenčné výpožičky do študovní do 15
- 20 minút, pre používateľov študovní pripravili na vypožičanie 14.281 zväzkov kníh
a viazaných periodík, vybavovali aj požiadavky používateľov na expresné výpožičky,
týchto sa realizovalo 2.807, čo je o 437 viac ako v roku 2007,
- pripravovali knihy a viazané periodiká na retrospektívne označovanie čiarovými kódmi
a spracovanie záznamov o exemplári v počte 819 zväzkov,
- spracúvali záznamy o exemplári a označovali dokumenty, o ktorých bol uložený
bibliografický záznam v databáze čiarovými kódmi
- v letných mesiacoch júl a august na základe prieskumu využívania dokumentov
v študovni viazaných periodík presunuli naspäť zo študovne do skladov 177 zväzkov
a zo skladov do študovne187 zväzkov viazaných periodík,
- vyhľadávali a pripravovali dokumenty na excerpovanie pre bibliografické oddelenie –
513 zväzkov,
- pracovníčka skladov sa podieľala na revízii fondu hudobnín.

4.3.2

Prezenčné služby

Prezenčné služby poskytuje oddelenie prezenčných služieb, do ktorého patrí 10
študovní a čítacie a internetové pracovisko pre nevidiacich a slabozrakých, úsek katalógov
a zabezpečuje službu Spýtajte sa knižnice. Oddelenie počas celého roka realizovalo činnosti
spojené s evidenciou dochádzajúcich periodík, reklamáciami nedodaných titulov a čísiel
periodík a kontrolou správnosti fakturovania.
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Fond študovne viazaných periodík sme aktualizovali na základe realizované
prieskumu využitia jednotlivých titulov a ročníkov periodík. Do študovne sme zaradili
najpoužívanejšie tituly a naopak do knižničných skladov odsunuli menej využívané
periodiká. Zabezpečujeme tým pružnejšie a kvalitnejšie služby používateľom. Konzultant
študovne zabezpečuje činnosti spojené s retrospektívnym spracovaním záznamov
o exemplári uchovávaných viazaných periodík.
Zrealizovali sme projekt modernizácie hudobnej študovne a posluchárne v rámci
prioritných projektov Ministerstva kultúry. Získali sme finančné prostriedky vo výške
400.000.- Sk, za ktoré boli zakúpené technické zariadenia (hudobný server, sedem špeciálne
upravených počítačov, desať hifi slúchadiel, mixážny pult na prenos zvuku k jednotlivých
posluchovým boxom a dva gramofóny) a softwér na digitalizáciu zvukových dokumentov
a na prácu so zdigitalizovanými nahrávkami. Postupne budujeme hudobnú databázu,
s ktorou sa používateľom pracuje rýchlo, komfortne, prehľadne. Ohlasy od používateľov na
prácu s audiosystémom sú priaznivé.
Knižničné fondy študovní priebežne doplňujeme aktuálnou literatúrou, neaktuálne
tituly zaraďujeme do knižničných skladov. Britské centrum, InfoUSA, Nemecká študovňa
a Centrum ruských štúdií získali nové tituly dokumentov na základe darov a grantov od
inštitúcií, ktoré sa podieľajú na ich činnosti (British Council, Veľvyslanectvo USA na
Slovensku, Goetheho inštitút v Mníchove, Centrum ruskej vedy a kultúry). Tieto tzv.
jazykové centrá a hudobná študovňa a poslucháreň v priebehu celého roka realizovali
vzdelávacie a kultúrne formy práce pre svojich používateľov. Britské centrum je poverené
realizovať camridgské skúšky z anglického jazyka, realizovalo ich v mesiacoch marec, jún
a december.

Návštevníci a výpožičky v študovniach
Študovňa
Univerzálna študovňa
Študovňa odborných periodík
Čítacie a internetové pracovisko pre nevid.
Multimediálna študovňa
Študovňa viazaných periodík
Štud. špec. tech. a legisl. dok.
Študovňa hudobnín a AV dok.
Nemecká študovňa
Centrum ruských štúdií
Info USA
Britské centrum

Návštevníci
S 2007
S 2008
11.213
11.207
6.386
7.071
21
20
744
854
4.872
5.043
518
273
990
1.114
4.086
3.251
490
479
1.471
1.050
2.374
3.269

Výpožičky
S 2007
S 2008
99.717
89.475
37.550
43.173
0
30
685
532
25.904
29.465
2.341
1.175
3.076
3.795
16.146
16.948
1.224
2.776
1.321
2.337
3.338
5.435

Konzultačné služby
poskytovali priebežne všetky pracoviská, ktoré zabezpečujú kontakt s používateľom. Na
úseku katalógov a čítacieho a internetové pracoviska pre nevidiacich a slabozrakých boli
konzultačné služby zamerané najmä na :
inštruktáž novým čitateľom na prácu s on-line katalógom,
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priebežnú pomoc používateľom pri vyhľadávaní dokumentov v elektronickom aj
klasických katalógoch, sledovanie vlastného konta a prácu s ním,
realizovanie žiadaniek na výpožičky cez telefón (286) a žiadaniek na expresné
výpožičky (2.555),
realizáciu elektronickej služby Spýtajte sa knižnice – odpovedali sme na 267
požiadaviek prostredníctvom tejto služby.

-

4.3.3

Reprografické služby

Reprografické služby pre používateľov knižnice poskytovalo reprografické
pracovisko a oddelenie prezenčných služieb v študovniach, v ktorých sú umiestnené
kopírovacie zariadenia.
Ukazovateľ
Čierno-biele fotokópie – spolu
- pre používateľov (kopírovacie
stredisko)
- pre používateľov (študovne)
- pre potreby knižnice
Farebné fotokópie – spolu
- pre používateľov
- pre potreby knižnice
Knižná väzba – pre používateľov
- pre potreby knižnice
Knižná väzba – tvrdá
- mäkká
Iné knihárske práce – rezanie, skladanie

4.4

S 2006
109.367
39.802

S 2007
164.338
58.698

S 2008
118.899
35.673

69.939
127.588
34.434
261
34.173
133
3.817
3.298
658
164.707

70.676
34.964
22.756
200
22.556
1.092
2.931
2.326
1.695
79.124

64.453
18.773
22.466
226
22.240
0
635
280
355
229.181

Bibliografická činnosť

4.4.1 Celoštátne a nadregionálne úlohy
Participácia na budovaní registrujúcej SNB – séria články na základe dohody
so Slovenskou národnou knižnicou v Martine
V zmysle platnej dohody pracovníčky oddelenia bibliografie spracovali v rámci
celoslovenskej databázy 966 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
Pracovníčka oddelenia bibliografie zodpovedná za koordináciu budovania
špecializovaných klasických a elektronických databáz, monografických a periodických
bibliografických súpisov s tematikou národného odboja a SNP na Slovensku, sa pravidelne
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zúčastňovala zasadnutí Koordinačnej rady Slovenskej národnej knižnice pre bibliografickú
činnosť v SR a plnila úlohy v zmysle prijatých uznesení. V rámci plnenia koordinačných
celoslovenských úloh spracovala vyhodnotenie celoslovenskej bibliografickej činnosti
v špecializácii národný odboj Slovákov.
4.4.2

Regionálne úlohy

V rámci plnenia regionálnych úloh sme pokračovali v budovaní bázy dát „Pamäť
mesta Banská Bystrica“. Do databázy bolo uložených 272 záznamov. Databáza, obsahujúca
viac ako 15.000 záznamov, bola od roku 2004 budovaná v elektronickej podobe v systéme
VTLS Clasic vo formáte US MARC. Plánovaná konverzia do formátu MARC 21 a prenos
záznamov do spoločnej celoslovenskej databázy Virtua projektu KIS3G v spolupráci so
Slovenskou národnou knižnicou nebola realizovaná, vzhľadom na náročnosť úlohu
presunula Slovenská národná knižnica na rok 2009. Od roku 2008 sú bibliografické
záznamy v rámci projektu „Pamäť mesta“ spracovávané do celoslovenskej databázy
(identifikácia cez formálny deskriptor PM).
4.4.3

Úsek súbežnej bibliografie

Činnosť úseku súbežnej bibliografie bola zameraná na excerpovanie informačných
zdrojov, dokumentáciu a získavanie obrazového materiálu pre plánované personálne
bibliografie.
Jozef Gindl, CSc. (1917 – 1991) – personálna bibliografia / Blanka Snopková.
In: Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných
vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. – ISSN 1336-9148. – Roč. 10, č. 10 (2007),
s. 9 – 57.
Personálna bibliografia dokumentujúca život a dielo jedného z najvýznamnejších banských
historikov na Slovensku v 20. storočí, zakladateľa a prvého riaditeľa Ústredného banského
archívu v Banskej Štiavnici, významného múzejníka, numizmatika, knihovníka a
bibliografa, stredoškolského a vysokoškolského pedagóga i kultúrneho pracovníka obsahuje
492 záznamov, včítane ohlasov na dielo, kalendárium, zoznam vyznamenaní a ocenení a
zoznam významných prednášok a referátov.
Zlata Solivajsová : personálna bibliografia / Zostavovateľka Soňa Šváčová ; autori Ján
Tužinský, Milan Jurčo, Blanka Snopková, Jana Borguľová ; obálka a grafická úprava Peter
Valach ; zodp. redaktorka Oľga Lauková. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2008. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008. – 119 s. :
fotogr. – (Osobnosti ; zv. 14). – Reg. personálny a názvový. – ISBN 978-80-89388-02-8.
Personálna bibliografia obsahuje 919 bibliografických záznamov, komplexne dokumentuje
literárnu tvorbu spisovateľky Zlaty Solivajsovej i údaje o jej živote a diele z pohľadu
bibliografického. Profilu autorky sú venované aj úvodné štúdie predsedu Spolku
slovenských spisovateľov PhDr. Jána Tužinského, PhD., literárneho kritika a teoretika prof.
PhDr. Milana Jurču, CSc. a bibliografky PhDr. Blanky Snopkovej. Najdôležitejšie údaje
o živote a diele spisovateľky chronologicky mapuje kalendárium.
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Budovanie databáz a spracovanie
Ukazovateľ

S 2006

S 2007

S 2008

Excerpované záznamy
- Pamäť mesta Banská Bystrica
- zborníky pre SNB
- Slovenská republika 1939 – 1945
- personálne bibliografie
- Spracovanie historického fondu

357
410
0
1.652
230

312
200
1.475
932
587

272
966
3.258
1.411
293

4.4.4

Bibliograficko-informačné a databázové centrum

V roku 2008 pokračovali pracovníčky oddelenia bibliografie v budovaní registra
rešerší spracovaných v ŠVK v Banskej Bystrici, ktorý sa začal ako projekt realizovať
v rámci skvalitnenia poskytovaných služieb v roku 2007. V roku 2008 spracovali do registra
ďalších 275 rešerší (v súčasnosti obsahuje register 665 rešerší z rôznych vedných odborov,
prístupných prostredníctvom intranetu). Databáza rešerší sa po dvoch rokoch fungovania
stala dôležitým prostriedkom skvalitňovania poskytovaných služieb a prispela k zníženiu
časovej náročnosti vybavenia žiadosti o spracovanie rešerše.
Služby bibliograficko-informačného a databázového centra využilo v roku 2008
4.497 používateľov. Na požiadanie používateľov a iných knižníc bolo spracovaných 3.880
rešerší, z toho 30 rešerší spracovali zamestnanci oddelenia prezenčných služieb (celkove
bolo v rešeršiach 40.370 bibliografických záznamov). Z príručného fondu bibliografických
dokumentov bolo realizovaných 1.397 výpožičiek.
V snahe zintenzívniť využívanie databáz, do ktorých má knižnica licencovaný
prístup, pracovníčky bibliograficko-informačného a databázového centra uskutočnili
analýzu využitia jednotlivých databáz a analýzu tematického zamerania rešerší. Najviac
využívanou databázou v rámci rešeršných služieb je Slovenská národná bibliografia.
Takmer rovnako často sa využíva Česká národná bibliografia. Čo sa týka zamerania –
dominuje pedagogika, sociálna práca, dejiny a literárna veda. Vyhľadávané sú tiež
ekonomické a právnické informácie. Záujem je o databázu BiblioMedica – prevládajú témy
z oblasti ošetrovateľstva, kvality života a medicíny. Pri určitých témach používatelia
oceňujú prístup k plným textom v databáze Firemný monitor.
Zo zahraničných databáz sú čitateľmi najviac využívané databázy EBSCO a ProQuest –
hlavne články z jazykovedy, politológie a ekonómie. Čitatelia oceňujú predovšetkým
dostupnosť plných textov článkov a aktuálnosť. Týmito vlastnosťami sa vyznačuje aj nový
elektronický informačný zdroj - Gale Military And Intelligence Database, ktorý sme
začali využívať v roku 2008. Je to špecializovaná databáza, ktorá obsahuje 7 miliónov
článkov z viac než 500 titulov časopisov (80% z nich je dostupných s úplnými textami).
Zameriava sa na oblasť vojenských vied a spravodajských služieb vrátane presahu do
súvisiacich oblastí ako je letectvo, strojárstvo, logistika a pod. Obsahuje významné
periodiká (vrátane denníkov) poskytujúce aj všeobecné geopolitické informácie, ponúka
prístup do plných textov príručiek The Columbia Electronic Encyclopedia, The World
Almanac a Book of Facts.
V roku 2008 došlo k zmenám v rozhraní v rámci súboru databáz EBSCO. Ich cieľom
bolo zjednodušiť úvodný profil a čo najviac ho priblížiť k univerzálnym vyhľadávačom typu
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Google a pod. Zmenilo sa tiež usporiadanie limiterov slúžiacich na spresnenie požiadavky.
Veľkým prínosom je možnosť robiť si automatické citácie záznamov, ktoré sa môžu
prekonvertovať do niektorého z ponúkaných formátov.
Pre čitateľov sme v rámci skúšobného prístupu v prvom štvrťroku 2008 sprístupnili
plnotextovú databázu C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library)
poskytujúcu prístup k zdigitalizovaným článkom v PDF formáte z vyše 300 humanitných a
spoločenskovedných časopisov a dokumentov prislúchajúcich k tematike strednej,
východnej a juhovýchodnej Európy.
Záujem o rešeršné služby vyvolal realizáciu cielených vzdelávacích aktivít zo strany
našej knižnice zameraných na rozvoj informačnej gramotnosti stredoškolskej
a vysokoškolskej mládeže. Uskutočnili sme cyklus školení zameraných na vyhľadávanie
informácií na internete a v elektronických databázach pre 266 účastníkov.
Rešeršné a informačné služby
Ukazovateľ
Spracované rešerše spolu
Z toho : bibliografické automatizované
bibliografické klasické
faktografické
Používatelia internetu
Poskytnuté informácie
Exkurzie
- počet účastníkov

S 2006
2.436
2.290
146
4.358
31.064
91
1.723

S 2007
3.021
2.987
34
2.385
29.483
132
2.832

S 2008
3.880
3.098
15
767
1.853
30.133
76
1.297

Lektorské služby – exkurzie
Štátna vedecká knižnica uskutočnila 76 exkurzií pre 1.297 návštevníkov,
predovšetkým z radov študentov stredných a vysokých škôl. Dlhodobo klesá záujem
používateľov o sprostredkovanie prístupu na internet v knižnici a to hlavne z dôvodu
rôznych akcií poskytovaných komerčnými telekomunikačnými spoločnosťami na Slovensku
a cenovej dostupnosti internetu. V roku 2008 využilo prístup na internet v priestoroch
knižnice 1.853 používateľov.
Používatelia knižnice využívali aj možnosť prepisu vlastných textov na počítači –
túto službu využilo 42 používateľov v databázovom centre a 9 používateľov v oddelení
prezenčných služieb.
Stredisko európskych informácií
Aj po vstupe Slovenska do Európskej únie pretrváva záujem o informácie týkajúce
sa tejto problematiky. Služby pracoviska využilo 219 návštevníkov, ktorí si vypožičali 26
dokumentov, vyžiadali si spracovanie 22 rešerší a 197 z nich využilo bezplatný prístup na
internetové stránky s európskou tematikou. Používateľom sme poskytli 228 informácií
zameraných na problematiku Rady Európy a európskej integrácie.
Študovňa starých a vzácnych dokumentov
Pracovníčka úseku retrospektívnej bibliografie zabezpečovala aj poskytovanie
bibliografických, konzultačných a informačných služieb v študovni starých a vzácnych
dokumentov, lektorovanie a odborný výklad pre individuálnych návštevníkov i
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kolektívnych záujemcov o Seminárnu knižnicu. Študovňu navštívilo 270 bádateľov, ktorí si
prezenčne vypožičali 624 dokumentov.
Veľkú pozornosť sme venovali ochrane fondu starých tlačí. V oblasti poskytovania
služieb bol v zmysle platných predpisov a v záujme zvýšenej ochrany fondu študovne
aktualizovaný bádateľský list. Poškodené väzby dokumentov boli pravidelne odovzdávané
na opravu v knihárskom pracovisku knižnice, 617 dokumentov napadnutých plesňami bolo
dezinfikovaných v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. Okná študovne boli
vybavené ochrannými fóliami proti UV žiareniu.

Študovňa
Stredisko európskych informácií
Študovňa knihovníckej literatúry
Študovňa starých a vzácnych dokumentov
Bibl. informačné a databázové centrum

4.5

Návštevníci
2008
2007
193
217
24
26
220
270
5.124
4.497

Výpožičky
2007
2008
9
26
37
47
672
624
940
1.371

Vedecko-výskumná činnosť

Výskum v roku 2008 prebiehal v rámci štyroch hlavných vedecko-výskumných úloh,
podľa plánu vedecko-výskumnej činnosti oddelenia bibliografie na roky 2008–2013.
4.5.1 Bibliografický systém národnooslobodzovacieho hnutia a Slovenského
národného povstania
Slovenská osobnosť svetového významu – Alexander Dubček
Spracovali a vydali sme zborník zo spomienkového seminára: Alexander Dubček –
15 rokov po ..., ktorý sa konal pri príležitosti výročia tragickej smrti politika a štátnika
v roku 2007.
Tragédia židovského obyvateľstva na Slovensku (1938 – 1945)
V roku 2008 pokračoval výskum a spracovanie bibliografie Tragédia židovského
obyvateľstva na Slovensku (1938 – 1945), ktorý plánujeme ukončiť v roku 2011.
Spracovaných bolo 102 bibliografických záznamov.
Slovensko v rokoch 1939 – 1945
Cieľom výskumu vyplývajúceho z celoštátneho poslania ŠVK ako ústredného
špecializovaného a koordinačného pracoviska s tematikou národného odboja a SNP na
Slovensku je vytvorenie elektronickej bibliograficko-informačnej databázy: Slovenská
republika 1939-1945, so zameraním na protifašistický odboj, Slovenské národné povstanie
(SNP) a holokaust. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici prostredníctvom databázy
poskytuje odbornej i laickej verejnosti na Slovensku aj v zahraničí komplexný moderný
informačný zdroj pre danú problematiku. Do databázy sme spracovali 3.258
bibliografických záznamov.
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4.5.2 Dejiny knižnej kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie
mesta
Tlače 16. storočia na území mesta Banská Bystrica
Plnila sa úloha zameraná v rámci celoslovenského výskumu Dejín knižnej kultúry na
Slovensku na pasportizáciu, heuristiku a výskum tlačí 16. storočia v rôznych inštitúciách na
území mesta Banská Bystrica, na obsahovú analýzu, tvorbu predmetových, topografických
a personálnych autorít a ich konverziu do systému VIRTUA vo formáte MARC 21 ako
súčasť generálneho katalógu tlačí na Slovensku a príspevok k dejinám kultúry, slovenského
a regionálneho písomníctva. Spracovaných bolo 54 tlačí. Výsledky výskumu budú
publikované knižne v roku 2012.
Sv. Vojtech – svätec, doba a kult.
Prelom 10. a 11. stor. patrí k významným historickým medzníkom vo vývoji krajín
strednej Európy, nakoľko v tomto geopriestore vznikajú nové štátne útvary (přemyslovské
Čechy, arpádovské Uhorsko, piastovské Poľsko). Úloha významného ideologického
svorníka novej centralizovanej moci pripadla kresťanstvu, reprezentovanom nielen
inštitúciou kresťanského kráľa, ale aj vlastnou cirkevnou organizáciou. Dobové pramene
spájajú ambície týchto mladých štátov s postavou sv. Vojtecha, ktorý svojou činnosťou za
života a jej ohlasom po smrti najvýraznejšie reprezentuje duchovný most medzi kresťanskou
tradíciou súdobej Európy a počínaním politických elít nových stredoeurópskych štátov tzv.
Sclavinie.
V rámci výskumu bola na pôde ŠVK spracovaná bibliografia: Svätý Vojtech v tlači
a v prameňoch / Zost. Mária Bôbová, Michaela Töröková, prezentovaná na medzinárodnej
vedeckej konferencii: Svätý Vojtech – svätec, doba a jeho kult, ktorú sme pripravili v
spolupráci so Slovenskou komisiou CIHEC, Katedrou histórie FHV UMB, Centrom pre
štúdium kresťanstva v Banskej Bystrici, Katedrou histórie FF KU v Ružomberku, SHS pri
SAV a Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky.
4.5.3 Dejiny školských knižníc na Slovensku
Seminárne knižnice ako súčasť výchovy a kresťanského vzdelávania na Slovensku
v 18. a 19. storočí
Pokračoval výskum Seminárnej knižnice. Bibliograficky bolo do databázy ŠVK
spracovaných 164 tlačí 18.-19. storočia.
4.5.4 Biografický výskum osobností s väzbou na banskobystrický región
Výskum bol v roku 2008 zameraný na systematickú biografickú dokumentáciu
a aktualizáciu databázy biografických údajov o významných osobnostiach s väzbou na
banskobystrický región. Do databázy bolo spracovaných 293 záznamov.
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Vedecko-výskumná činnosť
Spracované záznamy
- Seminárna knižnica
- tlače 16. stor. na území BB
- Sv. Vojtech v tlači a prameňoch
- Tragédia židovského obyvateľstva
na Slovensku (1938 – 1945)
- biografická databáza

4.6

S 2006

S 2007

S 2008

801
115
-

583
47
-

164
54
2.577
102

-

-

293

Edičná činnosť

1. Public relations a lobovanie pre knižnice : zborník príspevkov z odborného
seminára, ktorý sa konal dňa 4. marca 2008 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici [elektronický zdroj] / Zostavila Blanka Snopková ; fotografie Michaela
Garaiová ; obálka Jaroslav Uhel ; na vydanie pripravil Richard Potocký ; zodp.
redaktorka Oľga Lauková.
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008. – 1 CD.
ISBN 978-80-85169-97-3.
2. Zlata Solivajsová : personálna bibliografia / Soňa Šváčová ; prisp. Ján Tužinský,
Milan Jurčo, Jana Borguľová, Blanka Snopková ; zodp. red Oľga Lauková.
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008 (Tajov : TWOR). – 119, [1] s. : fotogr.
– (Osobnosti ; zv. 14). – Reg. personálny a názvový.
ISBN 978-80-89388-02-8
3. Kľúč od každých dverí / Zlata Solivajsová ; hlavná redaktorka Soňa Šváčová ;
zodpovedná redaktorka Oľga Lauková ; grafická úprava Peter Valach. – [3. vyd.] . –
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008 (Tajov : TWOR). – 153, [3] s. –
Reedícia.
ISBN 978-80-89388-03-5
4. Alexander Dubček – 15 rokov po ... (spomienky, úvahy, štúdie) / Zost. Blanka
Snopková ; recenzovali Július Alberty, Milan Zemko ; obálka a grafická úprava Peter
Valach ; zodp. redaktorka Oľga Lauková. – 1. vyd.
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008. – Fotogr. – Personálny reg.
ISBN 978-80-89388-04-2.
5. Kvapka rosy : zborník literárneho klubu Litera2 / Zost. Jana Borguľová, Vladimír
Patráš ; zodp. redaktorka Oľga Lauková. – 1. vyd.
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008.
ISBN 987-80-89388-01-1.
6. Sprievodca po Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici / Zos. Oľga Doktorová,
Lýdia Žáčiková, Terézia Durdiaková ; obálka a grafická úprava Dušan Jarina ; zodp.
redaktorka Oľga Lauková. – 2. doplnené vydanie.
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008. – Fotogr.
Katalógy k výstavám
6. Thomas Lax : Voda / zostavila Oľga Lauková, grafická úprava a dizajn Jaroslav Uhel.
– Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008. 6 s.
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7. Zvonimír Marič : V ústrety novému životu / grafická úprava a dizajn Jaroslav Uhel. –
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008. 6 s.
8. Dávid a Ivan Popovičovci : Rodinné striebro / grafická úprava Dávid&Ivan Popovič.
– Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, OZ Pro Bibliothecae, 2008. 6 s.
Bibliofílie
9. Ing. Arch. Jozef Chrobák / zostavila Oľga Doktorová. – Malé bibliofílie 1/2008
10. RNDr. Vojtech Rušin, CSc. / zostavila Mária Gallová. – Malé bibliofílie 2/2008
Periodikum
11. Knižničné noviny : Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. č. 1 –
4/2008
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4.7 Automatizácia a internetizácia
Ťažiskovou činnosťou v oblasti automatizácie a internetizácie v roku 2008 bola
výrazná obnova výpočtovej techniky a softvéru, ktorá bola realizovaná z viacerých
finančných zdrojov (zo štrukturálnych fondov EU, projekt internetizácie Ministerstva
kultúry SR a z vlastných zdrojov knižnice). Dodané a inštalované boli nasledovné
zariadenia a programy :
53 počítačov ako výmena za zastaralé PC
4 notebooky
1 počítač so softvérom Pinnacle studio – pre LHM na spracovanie videozáznamov
technické zariadenia potrebné na pripojenie knižnice do rezortnej virtuálnej privátnej
siete
2 digitálne kopírovacie stroje
6 čítačiek čiarových kódov
20 čítačiek čipových kariet
licencie antivírového programu AVG na 120 počítačov a na 24 mesiacov
operačné systémy Vista a kancelárske balíky MS Office 2007.
Zamestnanci oddelenia informačných technológií vykonávali pravidelné činnosti :
Oblasť knižnično-informačného systému Virtua
zabezpečovali prevádzku databázy ŠVK BB a on-line katalógu fondov ŠVK BB
v rámci celoslovenského knižnično-informačného systému Virtua
spravovali existujúcich užívateľov v systéme a podľa potreby vytvárali nových
užívateľov
nastavovali a upravovali parametre systému pre výpožičný, katalogizačný modul
a modul akvizície
generovali a tlačili výstupy zo systému pre odborné oddelenia knižnice (prírastkové
zoznamy, katalogizačné lístky, upomienky, lokálne zoznamy dokumentov z databázy,
mesačné štatistiky výpožičiek, žiadanky
zabezpečovali potlač čipových kariet (preukazov používateľov knižnice)
v spolupráci s oddelením doplňovania a spracovania fondov testovali funkciu
reklamácií nedodaných periodík prostredníctvom mailu.
Oblasť administrácie systémov (softvér, hardvér, počítačová sieť)
zabezpečovali správu serverov, operačných systémov, databáz, mailového, webového
a intranetového servera
zabezpečovali údržbu a aktualizáciu programového vybavenia
v novembri inštalovali a reinštalovali novú verziu Virtua-client 48.1.9
zabezpečovali chod počítačových pracovných staníc, tlačiarní a skenerov
zabezpečovali chod počítačovej siete
v rámci intranetu a on-line katalógu na webovej stránke knižnice sprístupnili formulár
na zadávanie návrhov na doplnenie fondu používateľmi a zamestnancami knižnice
v chameleóne bolo pridané počítadlo návštevníkov on-line katalógu
prostredníctvom intranetu sa používal program na zadávanie požiadaviek na IT
podporu pre zamestnancov knižnice a monitoring ich realizácie (1.589 požiadaviek
počas roka) a na zadávanie požiadaviek na údržbárske práce a kontrolu ich realizácie
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-

začal sa používať program na monitoring žiadaniek zadaných používateľmi na
dokumenty a zasielanie upozornení o prekročení výpožičnej lehoty na mailové adresy
používateľov.

Oblasť prezentácie knižnice
aktualizovali www stránku knižnice
vytvorili a napálili zborník na CD (zo seminára Public relations a lobovanie pre
knižnice)
skenovali interné materiály
zabezpečovali techniku a ozvučenie na vzdelávacie a kultúrne podujatia organizované
v knižnici
Oblasť aktualizácie databáz
databázy : Albertina - firemný monitor a monitor tlače, Úradný vestník EU,
Bibliomedica, SEPI
aktualizácie ekonomických softvérov.
Oblasť ostatných činností
špecifikovali a obstarávali výpočtovú techniku vrátane komponentov, zabezpečovali
nákupy spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku (náplne do tlačiarní, čipové
karty, nosiče dát)
realizovali operátorské činnosti vo vzťahu k ostatným oddeleniam.
K 31.12.2008 boli v prevádzke 4 servere, 1 hardvérový firewall, 10 notebookov a 133
osobných počítačov, z toho 49 pre verejnosť a 84 pre pracovníkov. Do lokálnej počítačovej
siete ŠV K bolo pripojených 130 PC. Prístup na internet bol pre verejnosť z 61 PC (z toho
na 10 PC - len Chameleón t.j. ŠVK online katalóg). Pre zamestnancov bolo k dispozícii 72
PC s prístupom na internet, 3 PC neboli zapojené v počítačovej sieti. Pre verejnosť bolo
prístupných 8 tlačiarní a 1 skener - na čítacom internetovom pracovisku pre nevidiacich.
Zamestnanci mali k dispozícii 25 tlačiarní a 5 skenerov. Poskytovateľom internetu pre
knižnicu bolo združenie SANET.
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4.8

Múzejná činnosť

Od roku 2001 je samostatným organizačným útvarom Štátnej vedeckej knižnice
Literárne a hudobné múzeum.
4.8.1. Prieskum, výskum, akvizícia
Prieskum
V nadväznosti na vedecko-výskumnú, zbierkotvornú, dokumentačnú a prezentačnú
činnosť navštívili zamestnanci múzea inštitúcie a osobnosti v Banskej Bystrici, Bratislave,
Martine, Nitre, Kremnici, Brezne, Zvolene, Detve, Tajove, ako aj v Českej republike (Praha,
Hradec Králové a okolie), za účelom získavanie informácií, materiálov a akvizícií.
Výskum
Kurátori pracovali na 7 výskumných úlohách. Čiastkovými výstupmi boli publikované
štúdie a referáty na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí, na odborných seminároch,
prednášky, príspevky v médiách, výstavy a akvizícia nových zbierok:
- Tradície výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov na Slovensku (M. Šípka)
- Stredoslovenská odbočka Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici 19621990 (J. Borguľová)
- Podiel kultúrnych spolkov na rozvoji kultúrno-spoločenského života v Banskej Bystrici
v rokoch 1850-1918 (Z. Troligová)
- Hudobná kultúra v Banskej Bystrici a regióne (M. Bárdiová)
- Podiel osobnosti Alfonza Mojžiša na hudobnej kultúre obce Podkonice (Z. Čemanová)
- Tradície bábkarstva na Slovensku (S. Žabková)
- Vojenská hudobná služba na Slovensku (M. Bárdiová)
Akvizícia
Zbierkový fond LHM sa v priebehu roka rozrástol o 949 jednotiek zo všetkých
oblastí dokumentácie (osobnosti, inštitúcie, súbory, divadlá, hudobné telesá, podujatia
a festivaly) Osobitne možno spomenúť osobné predmety Hany Gregorovej, Osvalda
Záhradníka, archiválie Eduarda Gombalu, ľudové hudobné nástroje (husle, viola z dielne
majstra Petra Horčinu zo Slov. Lupče), bábkové scénografiky rôznych výrobcov zo
Slovenska. Doplnená bola aj zbierka kníh od regionálnych autorov.
Kúpou boli získané predmety v sume 200.000,- Sk.
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Akvizícia za rok 2008

Odbor

prír. č.

jd.

ks

Hudba

439

439

440

Literatúra

452

452

452

Knižnica-liter. zbierky

43

43

43

Knižnica-hud. zbierky

15

15

15

Súčet

949

949

950

Zber

Prevod

Kúpa
pr.č. jd.
Hudba

74

74

Dar
ks

pr.č. jd.

ks

74

303 303 303

pr.č. jd.

ks

pr.č. jd.

Cena
ks

62

62

63

-

-

-

u zbierok
kúpou
113.000,- Sk

Literatúra 373 373 373

1

1

1

78

78

78

-

-

-

82.845,- Sk

K-lit.zb.
K-hud.zb.
Súčet

31

23

23

23

-

-

-

20

20

20

-

-

-

4.155,- Sk

-

-

-

5

5

5

10

10

10

-

-

-

-

470 470 470 309 309 309 170 170 171

-

-

-

200.000,- Sk
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Stav všetkých zbierkových predmetov
z hľadiska evidencie zbierok k 31.12.2008
Ukazovateľ
Všetky zbierky
K 31. 12. 2008 spolu
Úbytok zbierok v roku 2008

V knihách prírastkov zaevidované
prír. č.
evid. č.
kusov
33.643
0

37.991
0

54.316
0

4.8.2. Správa, evidencia a ochrana zbierok
Prvostupňová evidencia zbierok
Komisia na tvorbu zbierok rokovala 10x. Všetky zbierky boli spracované v elektronickej
prvostupňovej evidencii v počte 949 prírastkových čísiel. Novoprijaté zbierky posúdila
kategorizačná komisia, ktorá im pridelila kategóriu v zmysle smerníc.
Dokumentátorky priebežne počas roka retrospektívne spracovávali staršie zbierky v 1.
stupni evidencie elektronickým spôsobom v systéme ESEZ v počte 2.297 prírastkových
čísiel.
Kategorizácia zbierkového fondu
Retrospektívna kategorizácia sa konala na štyroch zasadnutiach Kategorizačnej komisie
(KTK). Celkovo bolo retrospektívne skategorizovaných 800 jd zbierkových predmetov
z literatúry a hudby.
Druhostupňová evidencia zbierok
V druhostupňovej evidencii bolo elektronicky spracovaných 1.024 jd / 1.024 ks zbierkových
predmetov.
Práca v depozitároch a s fondom iných predmetov
Novozískané zbierky sme ukladali v depozitári, prideľovali im signatúry uloženia,
spracovávali súpisy uloženia, zbierkam zabezpečili napísanie evidenčného čísla. Celkom
bolo pridelených signatúr uloženia 897 jd. Zabezpečovali sme príjem a výdaj zbierok a
viedli evidenciu. Výdaj: 3.105 jd / 3.410 ks, príjem: 2.710 jd / 2.877 ks zbierok. Externe
sme zabezpečili konzervátorské práce pre 45 jd.
Podľa plánu revízií bolo zrevidovaných 15.315 jd /15.3 28 ks zbierok.
Konzervátorské a fotografické práce
Zabezpečovali sme základné ošetrenie zbierkových predmetov, kontrolu vlhkomerov
a teplomerov v depozitároch, v prípade potreby
realizovali konzervátorský zásah
v expozíciách. Konzervovali sme 121 ks zbierkových predmetov.
Uskutočnili sme fotodokumentáciu zbierok (643 jd), skeny a fotografie z podujatí a pre
bádateľov (1.134 ks). Pre tlač a publikácií múzeum poskytlo 24 fotografií.
Ústavná knižnica
Spracovali sme 103 nových kníh, zabezpečili príjem a výdaj kníh – 816/812 ks, vyhľadávali
citácie, portréty, podpisy a pod. z kníh podľa potrieb zamestnancov a bádateľov.
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Dokumentačná činnosť
Z podujatí a výstav LHM sme zhromažďovali propagačné a dokumentačné materiály a
odosielali po jednom exemplári do Muzeologického kabinetu SNM Bratislava.
Elektronicky sme spracovali dokumentáciu 16 podujatí. Evidovali publikačnú činnosť
zamestnancov LHM i cudzích autorov o múzeu, uskutočnené podujatia, výstavy a edičnú
činnosť LHM. Odborní zamestnanci múzea pokračovali v dokumentácii osobností,
umeleckých telies a inštitúcií, súborov a podujatí aj na evidenčných listoch osobností,
inštitúcií a akcií, prostredníctvom fotografií, audio a videozáznamov.
Špecializované audiovizuálne pracovisko a depozitár
Doplnili sme fond videozáznamov LHM vlastnými nahrávkami súčasného literárneho
a hudobného života regiónu (26x / 53 hod.). Videozáznamy z nových javiskových premiér
podľa dohody odovzdávali Divadelnému ústavu v Bratislave. Podľa požiadaviek bádateľov
sme poskytovali fond videozáznamov a zbierkový audiovizuálny fond na prezenčné štúdium
a vykonávali konzultačné služby. Videokopírovanie sme realizovali 45x v trvaní 58 hod.,
audiodokumentáciu uskutočnili 5x v trvaní 2,6 hod. Z hľadiska ochrany audiovizuálneho
zbierkového fondu sme premagnetovali 100 kusov starších magnetofónových záznamov,
ktoré vytvorilo múzeum v 70. rokoch 20. storočia a na CD digitalizovali 50 ks
magnetofónových záznamov z fondu Pavla Tonkoviča
4. 8.3. Prezentačná činnosť
Expozície
Priebežne sme zabezpečovali prevádzku a propagáciu v expozíciách múzea:
- Múzeum – domov múz v Banskej Bystrici
- Ľudové hudobné nástroje na Slovensku v Banskej Bystrici
- Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove
- Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach
V uplynulom roku prešla najrozsiahlejšou premenou vysunutá expozícia v Tajove. Po
nutnosti uvoľnenia bývalých priestorov obecnej školy (majetok obecného úradu) bola
expozícia Pamätnej izby Jozefa Murgaša presunutá do priestorov Pamätného domu J. G.
Tajovského. V tejto súvislosti bola upravená aj expozícia Pamätného domu J. G.
Tajovského, doplnená bola o časť venovanú dcére J. G. Tajovského a Hany Gregorovej –
Dagmar Gregorovej Prášilovej a o panel venovaný zakladateľovi expozície Jozefovi Šebovi.
Reinštalovaná expozícia bola slávnostne otvorená 20. 5. 2008.
V rámci modernizácie bola doplnená expozícia Múzeum - domov múz o mobilnú bábkovú
scénu, lektorský pult, vitríny na predaj propagačného materiálu, tri vitríny pre výstavné
účely, kliprámy a dekoratívne deliace závesy so zvukovoizolačných a ohňuvzdorných
textílií.
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Návštevnosť v expozíciách za rok 2008
Poradie Druh:
Osoby v
Osoby v
Jednotlivci Cudzinci SPOLU
školských iných
výpravách výpravách
Expozície v Tajove - PD
3653
170
1.
JGT a PI J. Murgaša
3823
2.
PI Pavla Tonkoviča v
125
80
20
30
Podkoniciach
255
2200
800
652
220
3.
Múzeum – domov múz
3872
4.
Ľudové hudobné nástroje
400
200
83
120
na Slovensku
803
SPOLU:
6378
1250
755
370
8753

Výstavy
1)
Konvergencie (výstava z roku 2007) bola inštalovaná na 1. poschodí ŠVK
do 1. 9. 2008
2)
Čarovný svet bábok bola 22. 1. - 4. 2. 2008 inštalovaná v Makovického dome v Žiline
3)
Jana Pogorielová Dušová – Scénografia 1959 -2008, 16. 9. 2008 – do konca roka,
inštalovaná v priestoroch ŠVK.

Putovné výstavy:
- Tibor Andrašovan - 28.3.2008 – trvá, ZŠ Tatranská, Banská Bystrica
- Ján Levoslav Bella - 1.6.2008 – 25.6.2008, MSK Žiar nad Hronom
- Štefan Žáry - 10.12.2008 – do roku 2009, ZŠ Poniky
Vedeckovýskumná prezentácia
- vedecký seminár Skladatelia Banskej Bystrice 2 sa uskutočnil v rámci 30. ročníka
Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v ŠVK 24. 4. 2008 v spolupráci
s Katedrou hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
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-

-

-

-

-

vedecký seminár v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bol zameraný na tému
Dieťa v múzeu, sa uskutočnil v LHM 30. 9. 2008. Na seminári predniesli referáty:
Marcel Lalkovič (Ružomberok), Marián Bovan (SM Banská Bystrica), Irena Michalová
(Múzeum J. Cikkera Bratislava), za LHM: M. Bárdiová, Z. Troligová, S. Žabková
celoslovenský odborný seminár hudobných knihovníkov IAML sa uskutočnil v Knižnici
Jána Bocatia v Košiciach 24. - 26. 9. 2008, na ktorom predniesol Imrich Šimig referát
Prezentačné aktivity ŠVK-LHM pre znevýhodnené skupiny návštevníkov
na festivale dychových hudieb Pádivého Trenčín venovanom storočnici K. Pádivého
12. – 14. 9. 2008 moderovala M. Bárdiová odborný seminár venovaný skladateľovi
pre študentov Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici sa uskutočnila metodická špecializovaná vyučovacia hodina
Zhudobnené básne Mikuláša Kováča 18. 3. 2008
pre študentov muzeológie Fakulty prírodných vied UMB sa uskutočnil metodický
seminár na tému Informatizácia v múzeách, ESEZ v LHM dňa 21. 4. 2008
na seminári venovanom Hane Gregorovej 18. 10. 2008 predniesla J . Borguľová referát
Hana Gregorová v dokumentácii LHM a Z. Troligová referát Matka Hana Gregorová.
Seminár sa uskutočnil v spolupráci s Úniou žien Slovenska a vydavateľstvom Aspekt.
Súčasťou seminára bola prezentácia novej knihy Hana Gregorová : Slovenka pri knihe.
Seminára sa zúčastnili dvaja vnuci a pravnuk J. G. Tajovského a Hany Gregorovej, ako
aj delegácia z Nadlaku, v ktorom spisovatelia pôsobili
v rámci Týždňa slovenskej biblickej spoločnosti prezentovala na seminári 24. 11. 2008
J. Borguľová Lutherovu Bibliu zo zbierkového fondu LHM
kurátori múzea publikovali odborné príspevky v médiách a spracovávali scenáre výstav
a podujatí
zamestnanci LHM poskytli v roku 2008 bádateľom konzultácie a výpožičky
zbierkových predmetov a študijných materiálov 305-x

Publikačná činnosť pracovníkov LHM
Druh
Monografie, CD
Zborníky
Štúdie, referáty
Recenzie
Články v odbornej tlači
Články v populariz. tlači
Príspevky (vlastné)
v rozhlase
v televízii
Príspevky vlastné spolu:
Propagácia múzea (vl. príspevky)
v tlači
v rozhlase
v televízii
Propagácia múzea (cudzí autori)
v tlači
v rozhlase
v televízii
Spolu - cudzí autori:
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Rok 2007
2
2
8
4
32
29

Rok 2008
1
1
3
0
24
23

18
10
105

24
8
84

49
19
9

49
22
6

74
5
1
80

47
5
3
55
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Popularizačná prezentácia
Podujatia sa uskutočnili podľa plánu činnosti (v. tabuľku sumár podujatí).
V rámci expozícií sme realizovali prednášky, 24 vyučovacích hodín pre 729 žiakov a
študentov, 19 náučných podujatí 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, žánre populárnej a rockovej hudby, stredné
školy prejavili záujem najmä o spisovateľov Jozefa Urbana a J. G. Tajovského.
Prednášky, besedy, prezentácie:
14. 1. 2008 Alfonz Mojžiš, prednáška pre klub dôchodcov Harmónia
6. 2. 2008 Obnažovanie koreňov. Prezentácia knihy M. Jurča o Jurajovi Kuniakovi
25. 3. 2008 Dramatoterapia a jej využitie vo vyučovacom procese. Prednáška pre
pedagógov
25. 4. 2008 Pietna spomienka pri hrobe V. Figuša-Bystrého
13. 5. 2008 Hľadaj odpovede – súťaž o spisovateľoch pre školy
14. 5. 2008 Koncert z inštruktívnej tvorby Jána Móryho v spolupráci so ZUŠ Jána Cikkera
9. 6. 2008 G. Kazimír Zechenter-Laskomerský. Prednáška pre dôchodcov
9. 6. 2008 O. Zahradník. Rozlúčka. Premiéra komornej divadelnej hry v D 44
27. 10. 2008 Pietna spomienka na Martina Rázusa na cintoríne v Lazovnej ulici a poetické
pásmo z jeho tvorby v spoločenskej sále ŠVK
29. 10. 2008 Prezentácia knihy Eleny Cmarkovej Jesienky
9. 11. 2008 Prezentácia básnickej zbierky Miroslava Kapustu: Tŕne a lupene
10. 12. 2008 Spomienkové podujatia a vernisáž výstavy venované Štefanovi Žárymu
k nedožitým 90. narodeninám, Poniky
16. 12. 2008 Prezentácia knihy Zlaty Solivajsovej Kľúč od každých dverí
Cyklické podujatia
- XII. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica sa uskutočnil v dňoch 26. - 30. marca
2008 v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov, Mestom Banská Bystrica,
Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča, Univerzitou Mateja Bela. LHM v rámci festivalu
zabezpečilo nasledovné podujatia :
26. 3. 2008
Beseda so spisovateľmi J. Zamborom, J. Kuniakom a E. Ondrejičkom
27. 3. 2008
Kováčova Bystrica, súťaž
27. 3. 2008
Burza literárnych talentov
- podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa konali v máji 2008 (Deň
otvorených dverí v múzejných expozíciách, Reinštalovaná expozícia v Pamätnom dome
JGT v Tajove, prednášky a iné náučno-prezentačné podujatia pre verejnosť)
- 30. 5. 2008 sa múzeum prezentovalo na happeningu Múzeá sú tu pre vás IV. na Námestí
SNP s témou Cestujeme s literatúrou, divadlom a hudbou
- podieľali sme sa na organizácii 41. ročníka súťaže žien Vansovej Lomnička 18. – 19. 4.
2008 v spolupráci s Úniou žien Slovenska a na 41. ročníku Chalupkovho Brezna
11. - 12. 10. 2008
- úspešne sme realizovali prioritný projekt č. 5/2008 – Knižnica a múzeum bez bariér,
finančne podporený MK SR. V rámci projektu sme uskutočnili aktivity pre rôzne

Výročná správa 2008

36

-

skupiny znevýhodnených návštevníkov – tvorivé dielne, náučné podujatia, poznávacie
exkurzie v počte: 18 krát / 200 účastníkov
obohatili sme expozície o cvičné bábky, ľudové hudobné nástroje, materiál a pomôcky
pre tvorivé a interaktívne podujatia.

Sumár podujatí
DRUH

Prednášky
Besedy
Vyuč.hodiny
v múzeu
Iné náučné
podujatia
Vlastivedné
exkurzie
Klubové podujatia
Film a video
Slávnostné
a umelecké
podujatia
Odborné semináre
Vedecké
konferencie
Koncerty
SPOLU:

rok
2007
Počet
28
3
27

rok
2007
účasť
821
103
1006

rok
2008
Počet
43
3
24

rok
2008
účasť
1254
70
729

19

177

19

278

7

234

4

77

15
1
21

287
8
2340

8
2
15

150
17
2146

4
0

194
0

4
0

148
0

2
127

155
5325

0
122

0
4869

Edičná činnosť
Vydali sme jeden nový edičný titul v náklade 200 ks, jeden nový edičný titul v spolupráci
v náklade 500 ks, 6 nových drobných edičných titulov v náklade 4.310 ks (Pexeso, vreckový
kalendár na rok 2009 a iné ).
Priebežne sme realizovali dotlač starších drobných edičných titulov v počte 14 titl./4.175 ks
a dotlač publikácie Tibor Koblíček : Ľudové hudobné nástroje v počte 600 ks.
Kluby a záujmová činnosť
Práca v kluboch seniorov (S. Žabková) a v literárnom klube Litera 2 (J. Borguľová) sa
uskutočňovala počas roka podľa vlastného programu. Členovia klubu Litera 2 sa zišli 10x.
Zamestnanci sa aktivizovali ako členovia porôt, prípravných výborov pri organizovaní
celoslovenských podujatí.
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4.9

Ekonomicko-správna činnosť

Ekonomický úsek
- do účtovníctva sme zaviedli nový program Softip – Profit
- spracovali sme ročnú účtovnú závierku a hodnotiacu správu za rok 2007
- spracovávali sme mesačné a štvrťročné účtovné a finančné výkazy s prílohami
k účtovným závierkam a hodnotením hospodárenia
- zabezpečili sme vyradenie neupotrebiteľného majetku v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
- priebežne sme spracovávali výkazy v mzdovej, ekonomickej a majetkovej oblasti
- vykonali sme inventarizácia záväzkov, pohľadávok, pokladničnej hotovosti cenín
a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2008
- rozpísali sme schválený rozpočet na rok 2008 a vypracovali návrhy rozpočtov na
prioritné projekty na rok 2008
- realizovali sme verejné obstarávanie techniky, zariadení a služieb v zmysle platných
zákonov a predpisov
Úsek správy budov a technickej prevádzky
- zrealizovali sme výrobu centrálneho informačného pultu na prízemí objektu Lazovná č.9
- v rámci údržby sme uskutočnili opravu omietok v miestnosti informačno – vedeckého
centra na prvom poschodí a opravu omietok a vymaľovanie hlavného schodiska objektu
Lazovná č. 9
- z účelových prostriedkov MK SR sme zabezpečili doplnenie systému rádiofrekvenčnej
ochrany knižného fondu
- uskutočnili sme výmenu časti ručných hasiacich prístrojov z dôvodu zosúladenia
s novými normami
- zrekonštruovali sme elektronický zabezpečovací systém v objekte Lazovná č.9
- zrealizovali sme revízie elektrickej inštalácie, plynových kotolní, elektronickej požiarnej
signalizácie a odborné prehliadky výťahov v zmysle podpísaných servisných zmlúv
- zabezpečili sme generálnu údržbu osobného výťahu
- priebežne sme zabezpečovali údržbu všetkých objektov a v správe ŠVK
- uskutočnili sme školenie nových zamestnancov knižnice z požiarnych predpisov,
školenie požiarnych hliadok a priebežne sme kontrolovali dodržiavanie predpisov OBP
a PO

4.10

Riadiaca a kontrolná činnosť

Manažment knižnice zabezpečoval plynulé plnenie úloh knižnice v súlade s poslaním,
funkciami a plánom činnosti. Pozornosť sme venovali prezentácii činnosti knižnice na
verejnosti, realizácii činností spojených s čerpaním finančných prostriedkov z projektu
Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych
knižníc vrátane ich modernizácie – ukončeniu rekonštrukciu vstupných priestorov,
realizáciu nákupu zariadení výpočtovej a reprografickej techniky, technológie na
rádiofrekvenčnú ochranu knižničného fondu, nových regálov do knižničných skladov.
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Zintenzívnili sme aktivity na zabezpečenie mimorozpočtových zdrojov a vlastných príjmov
knižnice.
V priebehu roka sme pripravovali podklady pre firmu CENTIRE, ktorá realizovala
audit v organizáciách riadených Ministerstvom kultúry SR. Zúčastnili sme sa dvoch školení,
ktoré boli venované ekonomickému a projektovému riadeniu organizácie. Na základe
odporúčaní z auditu sme realizovali zmenu organizačnej štruktúry, ktorá vošla do platnosti
od 1. 1. 2009. Spracovali sme tiež podklady k projektom na rok 2010.
Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky
uznesením č. 943 z roku 2007, sme rozpracovali v rámci jednotlivých oddelení knižnice
a následne spracovali komplexnú stratégiu rozvoja ŠVK na roky 2008 – 2013.
Od 1. 2. 2008 sme vytvorili vo vstupných priestoroch miesto prvého kontaktu pre
návštevníkov a používateľov knižnice, uviedli sme do prevádzky šatne. Zrušili sme miesta
vrátnikov a podpísali zmluvu na zabezpečenie stráženia objektu súkromnou bezpečnostnou
službou.
Zakúpili a inštalovali sme nový dochádzkový systém, ktorý je funkčný od novembra
2008.
Pozornosť sme venovali informovaniu zamestnancov a používateľov v súvislosti
s prechodom na novú menu Euro. Zabezpečili sme duálne zobrazovanie cien vo všetkých
cenníkoch a na všetkých verejnosti prístupných miestach v knižnici a na webovej stránke.
V roku 2008 sa uskutočnili :
- 12 porád vedenia knižnice
- 2 plenárne porady pracovníkov knižnice.
Pravidelne pracovali komisie a rady – poradné orgány riaditeľky knižnice :
- Múzejná rada
- Akvizičná komisia
- Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných fondov
- Komisia pre likvidáciu vyradených knižničných jednotiek
- Kategorizačná komisia LHM
- Komisia pre tvorbu zbierok LHM
- Vyraďovacia komisia pre vyraďovanie neupotrebiteľného majetku knižnice
- podľa potreby pracovali komisie vytvorené na riešenie aktuálnych odborných
problémov.
Na zabezpečenie kvality pracovných postupov, pracovno-právnych vzťahov a vzťahov
medzi knižnicou a používateľmi boli spracované interné smernice a zásady :
- novela Knižničného poriadku
- novela organizačnej štruktúry knižnice
- Smernica o autodoprave
- Kolektívna zmluva na rok 2008
- Novela kľúčového poriadku.
Plánovacie a rozborové materiály :
- Plán činnosti na rok 2009
- Správa o činnosti za rok 2007
- Stratégia rozvoja Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na roky 2008 - 2013
- Štatistické výkazy
- Projekty na zaradenie do grantového systému MK SR – prioritné činnosti.
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4.10.1 Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť bola zameraná nasledovne :
Oblasť ekonomicko – prevádzkových, personálnych a mzdových činností1
- účtovná závierka za rok 2007
- účtovné a štatistické výkazy z účtovnej závierky k 31. 12. 2007
- vyúčtovania účelovo pridelených dotácií z MK SR pre ŠVK
- dodržiavanie prijatých opatrení ku kontrolným zisteniam – Finančná správa Zvolen
- zúčtovanie tržieb za zápisné v nadväznosti na počet nových čitateľov za rok 2007
- dodržiavanie internej smernice o autoprevádzke vrátane školenia referentov služobných
vozidiel
- vykonávanie kontrol vedúcimi jednotlivých oddelení podľa plánov kontrol
- dodržiavanie zákona o utajovaných skutočnostiach v platnom znení
- dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z.z., zákona č. 283/2002 Z.z., zákona č. 278/1996 Z.z.
- dodržiavanie povinností zamestnávateľa v rámci Zákonníka práce, platnej Kolektívnej
zmluvy, zákona 552/2003 Z.z. a 553/2003 Z.z.
- kontrola pokladničnej hotovosti na vybranom oddelení.
Oblasť odborných činností a služieb :
- nakladanie s vyradenými dokumentami z knižničného fondu
- plnenie prijatých opatrení z kontroly na LHM
- dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv so zahraničnými
partnermi (zahraničná spolupráca)
- správnosť vyúčtovania preddavkov za periodiká
- zaradenie zamestnancov na vybranom oddelení
- porovnanie vyhotovených farebných fotokópií podľa formátov za obdobie roku 2007
a 2008.
Oblasť verejného obstarávanie :
V rámci projektu Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických
a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ
boli skontrolované všetky obstarávania tovarov, prác a služieb.
Vonkajšie kontroly :
- SFK Zvolen – následná kontrola plnenia opatrení z roku 2007, vykonaná v dňoch
30. 5. – 27. 6. 2008 – s výsledkom „ záznam „.
- MH SR referát krízového riadenia - dodržiavanie ustanovení zákona č.215/2004 Z.z.
o ochrane utajovaných skutočností – s výsledkom „ záznam „.
- ENRY NET – kontrola realizácie a dodržiavania zásad Bezpečnostného projektu ŠVK –
nedostatky neboli zistené.
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4.10.2 Partnerská a medzinárodná spolupráca
Zahraničná spolupráca
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v roku 2008 zabezpečovala kontakty a výmenu
skúseností so zahraničnými partnermi, organizáciami a inštitúciami v rámci svojej odbornej
a kultúrno-spoločenskej činnosti. Vďaka spolupráci sa obohatil knižničný fond
zahraničnými dokumentmi získanými darom alebo výmenou. Spolupráca so zahraničnými
partnermi – knižnicami sa rozvíjala na základe rámcových dohôd o spolupráci
a vykonávacích ročných dohôd o spolupráci :
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Česká republika
- 4.3.2008 účasť 1 pracovníka zo SVK HK v ŠVK BB na 8. ročníku celoslovenského
seminára knižničných a informačných pracovníkov Public relation a lobovanie pre
knižnice
- 16. 9. - 18. 9. 2008 účasť 2 pracovníkov ŠVK BB na 15. ročníku konferencii
Knihovny současnosti v Seči u Chrudimi
- 25. 9. 2008 účasť 2 pracovníkov ŠVK BB na slávnostnom otvorení novej budovy v
SVK HK
- 29.9. - 3. 10. 2008 návšteva 4 – člennej delegácie zo ŠVK BB v knižniciach
Královohradeckého kraja v spolupráci so SVK HK v rámci Mesiaca česko-slovenskej
vzájomnosti, prezentácia výstavy Človečina podľa Zahradníka, venovaná Osvaldovi
Zahradníkovi
- 8. 12. - 12. 12. 2008 týždenná odborná stáž 2 pracovníkov zo SVK HK v ŠVK BB
- v rámci spolupráce pokračovala výmena periodík Český časopis historický a Knižná
revue a vlastných edičných titulov oboch knižníc.
Wojewodská verejná knižnica v Opole, Poľská republika
- realizovala sa výmena periodík Historická revue a Polityka
- pokračovala výmena knižničných dokumentov podľa vzájomných požiadaviek a
výmena vlastných edičných titulov
- neuskutočnila sa výmenná odborná stáž pracovníkov ŠVK BB v Opole, ktorá sa po
dohode bude realizovať v roku 2009.
Národná parlamentná knižnica Ukrajiny v Kyjeve, Ukrajina
- pokračuje výmena knižničných dokumentov
- nezrealizovala sa výmenná odborná stáž 2 pracovníkov ŠVK BB v NPK a výmenná
odborná stáž 2 pracovníkov NPK v ŠVK BB z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov ukrajinskej strany. Výmenná stáž sa bude po dohode realizovať v roku
2009.
Centrálna univerzálna vedecká knižnica N.A. Nekrasova v Moskve, Ruská federácia
- 1. - 5. 12. 2008 výmenná odborná stáž 2 pracovníkov našej knižnice v parterskej
knižnici s cieľom získania a výmeny skúseností
- realizovala sa vzájomná výmena knižničných dokumentov.
V rámci medzinárodnej spolupráce sme spolupracovali v roku 2008 so zahraničnými
zastupiteľstvami a zahraničnými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku a ďalšími kultúrnymi
inštitúciami a jednotlivcami v zahraničí :
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Veľvyslanectvom Kanady
- pri zabezpečovaní výstav
pri príprave návštevy guvernérky Kanady Jej Excelencie Michaëlle Jean v knižnici.
Veľvyslanectvom USA na Slovensku
- pri zabezpečovaní činnosti InfoUSA, podujatí a doplňovaní fondu InfoUSA
- pri zabezpečovaní návštevy veľvyslanca USA Jeho Excelencie Vincenta Obsitnika
s manželkou a prvého tajomníka Veľvyslanectva USA Edwarda Kempa v ŠVK BB,
stretnutie s médiami
- pri podpise Memoranda o porozumení 2. 9. 2008.

Veľvyslanec USA na Slovensku V. Obsitnik v ŠVK

Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku a Ruským centrom vedy a kultúry
v Bratislave
- pri poskytovaní vzájomných informácií o aktivitách Centra ruských štúdií a Ruského
centra vedy a kultúry v Bratislave.
Goetheho inštitútom v Mníchove
- pri zabezpečovaní činnosti a doplňovaní knižničného fondu Nemeckej študovne.
British Council v Bratislave
- pri zabezpečovaní činnosti a doplňovaní knižničného fondu Britského centra.
Slovenským inštitútom v Prahe
- pri poskytovaní vzájomných informácií o aktivitách
- pri organizovaní výstavy Josefa Geršla Malé veľké detaily.
Spoločnosťou priateľstva so Slovenskom, Ruská federácia
- pri účasti na prezentácii slovenskej kultúry v Rakúsku, festival Open Europe.
Veľvyslanectvom SR v Kyjeve, Ukrajina
- pri realizácii pobytu a výstavy v Kyjeve
Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave
- pri realizácii výstav
Taťjanou Šiškovou, vnučkou J. G. Tajovského v Prahe – Česká republika
- pri plnení výskumnej úlohy LHM
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Bohumilom Peškom - vojenským historikom v Prahe, Česká republika –
- v oblasti dokumentácie vojenskej hudby
Juanom Carlosom Morenom, Barcelona, Španielsko
- pri rozširovaní vzájomných kontaktov a prezentácii slovenskej kultúry v Španielsku
Katedrou histórie Pedagogickej fakulty Technickej univerzity v Liberci (Česko)
- pri organizovaní konferencie Svätý Vojtech – svätec, doba a jeho kult
Instytutom Historii Uniwersitetu Opolskiego, Opole (Poľsko)
- pri organizovaní konferencie Svätý Vojtech – svätec, doba a jeho kult.
Prezentácia Štátnej vedeckej knižnice v zahraničí
- 20. 5. - 24. 5. 2008 Ruská federácia, Moskva – Medzinárodná konferencia Národná
diplomacia Moskvy, aktívna účasť riaditeľky ŠVK PhDr. Oľgy Laukovej (prednesenie
referátu)
- 28. 5. - 2. 6. 2008 Rakúsko Baden, Viedeň – festival Open Europe, prezentácia
slovenskej ľudovej kultúry v spolupráci so súborom Matičiarik, Spoločnosťou
priateľstva so Slovenskom z Moskvy a firmou Gasprom
- 29. 9. - 3. 10. 2008 Česká republika, SVK Hradec Králové, v rámci Mesiaca československej vzájomnosti bola inštalovaná výstava ŠVK BB - LHM Človečina podľa
Zahradníka, venovaná Osvaldovi Zahradníkovi
- 21. 10. - 25. 10. 2008 Ruská federácia, Moskva – III. Medzinárodná vedecká
konferencia o problémoch zachovania svetového kultúrneho dedičstva, aktívna účasť
riaditeľky ŠVK PhDr. O. Laukovej (prednesenie referátu)
- 20. 11. - 25. 11. 2008 Ukrajina, Kyjev, II. medzinárodná vedecko-praktická konferencia,
aktívna účasť riaditeľky ŠVK PhDr. O. Laukovej (prednesenie referátu), účasť na
prezentácii slovenského výtvarného umenia za prítomnosti veľvyslanca SR na Ukrajine
Jeho Excelencie pána Urbana Rusnáka
- Ministerstvo kultúry Bulharskej republiky udelilo v roku 2008 riaditeľke Štátnej
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici PhDr. O. Laukovej ocenenie za aktívnu propagáciu
bulharskej kultúry na Slovensku.
Spolupráca s inštitúciami na Slovensku
-

-
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so Slovenskou národnou knižnicou v Martine – v oblasti knihovníckej, bibliografickej
a v oblasti implementácie a prevádzkovania systému VIRTUA
s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri budovaní súborného katalógu periodík
s Informačnou kanceláriou rady Európy v Bratislava pri poskytovaní knižničných
a informačných služieb Strediska európskych informácií
s Úradom priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici pri využívaní patentových
spisov a činnosti informačného centra Úradu v priestoroch knižnice
s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pri organizovaní, odborných konferencií
a seminárov, pedagogickej a výstavnej činnosti, v oblasti doplňovania knižničného
fondu
s Mestom Banská Bystrica, s Akadémiou umení a Konzervatóriom J. L. Bellu,
Stredoslovenským múzeom, Štátnou galériou, Stredoslovenským osvetovým strediskom,
Parkom kultúry a oddychu, Štátnou operou, Hvezdárňou v Banskej Bystrici pri
organizovaní vzdelávacích a kultúrnych podujatí v knižnici
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-

-

s Fakultou dramatických umení AU v Banskej Bystrici pri organizovaní večerov poézie
„Večerné múzy“ a predstavení v divadle D44
so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove pri
plnení úloh vedeckých knižníc v danom regióne
s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Verejnou knižnicou Mikuláša
Kováča v Banskej Bystrici pri plnení úloh regionálneho charakteru
s Kníhkupectvom Duma, Antikvariátom Paseka, s Kníhkupectvom Art Fórum,
Kníhkupectvom Albion Books, Kníhkupectvom Modul v Banskej Bystrici, Malým
centrom, Slovartom GTG, Suwecom v Bratislave pri doplňovaní knižničného fondu
s Biskupským úradom v Banskej Bystrici pri spravovaní a spracovávaní Seminárnej
knižnice
s Úniou slovenských žien pri organizovaní súťaže v prednese poézie a prózy Vansovej
Lomničky
so Spolkom slovenských knihovníkov, Slovenskou asociáciou knižníc pri organizovaní
odborných podujatí
so Spolkom slovenských spisovateľov v Bratislave, Hudobnou úniou v Banskej Bystrici,
Národnou skupinou IAML v Martine, Zväzom múzeí na Slovensku, Slovenskou
akadémiou vied, Slovenským národným múzeom, Stredoslovenským múzeom,
Stredoslovenským osvetový strediskom, Bábkovým divadlom na Rázcestí pri
organizovaní odborných, vedeckých a popularizačných podujatí
so Slovenskou biblickou spoločnosťou pri organizovaní podujatia Týždeň s bibliou
s Poštovým múzeom v Banskej Bystrici pri organizovaní výstavy
s Gymnáziom J. G. Tajovského v Banskej Bystrici pri organizácii vzdelávania študentov
gymnázia v oblasti informačnej gramotnosti
so Spoločnosťou Alexandra Dubčeka v Bratislave pri spracovávaní zborníka z podujatia
venovaného A. Dubčekovi
so Slovenskou sporiteľňou pri organizovaní výstavy Rozlúčka s korunou.
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5.

ROZPOČET KNIŽNICE

5.1 Záväzné ukazovatele
5.1.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie
Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici boli rozpisom číslo MK-541/2008/102/1295
určené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2008:
Ukazovateľ
Záväzný ukazovateľ
Bežné výdavky celkom (600)
z toho:
- mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania (610)
Orientačný ukazovateľ
- priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov

Rozpis rozpočtu na rok 2008
27 464
15 881

81

5.1.2 Rozpočtové opatrenia
V priebehu roka 2008 boli vykonané nasledovné rozpočtové opatrenia:
RO č.1/KV
List MK-541/08-100/2811 zo dňa 19.2.2008
200 tis. Sk
Prvok 08T0106 –Akvizície zbierkových predmetov
RO č.2
3 020 tis. Sk
Účelovo určené na:
Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
1 720 tis. Sk
Názov aktivity:
- Vydavateľská činnosť knižnice
400 tis. Sk
- Realizácia vedeckých konferencií so zahraničnou účasťou
200 tis. Sk
seminárov a podujatí
- Ochrana knižničného fondu, zbierkových predmetov, starých
700 tis. Sk
a vzácnych tlačí, väzba uchovávaných ročníkov periodík
- Modernizácia technického zariadenia hudobnej študovne
a posluchárne
300 tis. Sk
- Knižnica a múzeum bez bariér - práca so znevýhodnenými
skupinami návštevníkov
120 tis. Sk
Prvok 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí
50 tis. Sk
Názov aktivity:
- Telemost Banská Bystrica - Moskva
Prvok 08T0106 – Akvizícia knižničných fondov
1 000 tis. Sk
Prvok 08T0108 – Stratégia múzeí a galérií
250 tis. Sk
RO č. 3/KV
List MK- 541/08-1004265 zo dňa 19.03.2008
100 tis. Sk
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
- Modernizácia technického zariadenia

45

Výročná správa 2008

RO č. 2
List MK-541/2008-102/8993 zo dňa 25.06.2008
- 5 tis. Sk
Prvok 080105 – Knižnice a knižničná činnosť
Podpoložka 631 002 – Cestovné náhrady - poníženie
RO č.5/KV
List MK-541/08-100/9248 zo dňa 1.7.2008
300 tis. Sk
Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Investičná akcia: Rekonštrukcia elektrického zabezpečovacieho systému
budovy ŠVK na Lazovnej ul. č. 9
RO č. 6/KV
List MK-541/08-100/13461 zo dňa 01.10.2008
700 tis. Sk
Prvok 08T0105
Investičná akcia: Rádiofrekvenčná identifikácia dokumentov
RO č. 7/KV
List MK-541/08-100/13967 zo dňa 09.10.2008
2 918 tis. Sk
Prvok 08S0105 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Investičná akcia: Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie
RO č. 8
List MK-541/2008-102/14957 zo dňa 23.10.2008
1 563 tis. Sk
Prvok 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Názov projektu: Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie
RO č. 9
List MK-541/2008-102/17938 zo dňa 15.12.2008
26 475,- Sk
Prvok 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Bežné výdavky: z toho Tovary a služby (630)
RO č. 10/KV,BV
List MK-541/08-100/17409 zo dňa 22.12.2008
-27 259,- Sk
Zníženie: Tovary a služby 630
+27 259,- Sk
Zvýšenie: KV -Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie
Úprava na prvku: 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
RO č. 11/KV
List MK-541/08-100/17409 zo dňa 22.12.2008
- 2 918 tis. Sk
Prvok 08S0105 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Investičná akcia: Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie
RO č. 12
- 1 563 tis. Sk
List MK-541/2008-102/17938 zo dňa 29.12.2008
Prvok 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Názov projektu: Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie
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Na základe hore uvedených rozpočtových opatrení bol rozpočet pre organizáciu
k 31.12. 2008 upravený takto:
Záväzný ukazovateľ
Príspevok od zriaďovateľa
A. Prvok 08S0105
z toho:
- mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania (610)
Orientačný ukazovateľ
- priemerný prepočítaný evidenčný
stav zamestnancov
Záväzný ukazovateľ – Prioritné projekty
B. Prvok 08T0103
(Podpora kultúrnych aktivít PO a RO)
C. Prvok 08T0104
(Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí)
D. Prvok 08T0106
(Akvizícia knižničných fondov)
E. Prvok 08T0108
(Stratégia múzeí a galérií)

30 478 216
27 458 216
15 881 000

81
1 720 000

50 000

1 000 000

250 000

5.1.3 Bežný transfer
Hodnotenie čerpania
Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách k 31. 12. 2008
uvádza nasledovná tabuľka:
v tis. Sk
Ukazovateľ
Skutočnosť
Skutočnosť
Index. rastu
31.12.2007
31.12.2008
2008/2007
50 Spotreb. nákupy
5 460
10 016
1,83
51 Služby
2 677
3 489
1,30
52 Osobné náklady
21 262
23 644
1,11
53 Dane a poplatky
132
169
1,28
54 Ostatné náklady
197
292
1,48
55 Odpisy
1 660
2 612
1,57
56 Kurzové straty
0
2
0
59 Daň z príjmov
156
155
0,99
Náklady spolu
31 544
40 379
1,28
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Index čerpania v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je 1,28.
Spotrebované nákupy - Účtovná skupina 50
Čerpanie : energie, kancelárske potreby , čistiace potreby , pohonné hmoty pre služobné
motorové vozidlá, nákup knižničného fondu, časopisov, novín, CD, tonerov, pracovnej
obuvi, papiera, nákup drobného hmotného majetku zakúpeného z bežných prostriedkov,
materiálu pre údržbu, náhradných dielov, náradia a ostatného drobného materiálu
potrebného pre výkon práce.
Do účtovnej skupiny 50 boli zahrnuté aj náklady týkajúceho sa projektu „Vytvorenie siete
s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich
modernizácie“ vo výške 3 187 tis. Sk.
Služby - Účtovná skupina 51
V tejto položke boli čerpané finančné prostriedky na cestovné vo výške 234 449,10 Sk,
z toho zo ŠR 21 236,28 na zahraničné a 21 523 Sk na tuzemské cestovné, na reprezentáciu
vo výške 26 551 Sk z toho zo ŠR vo výške 5 982 Sk, telefónne poplatky, poštovné, revízie
elektrickej inštalácie, plynových kotolní, EZS a odborné prehliadky výťahov, tlačiarenské
služby a nájomné za prenájom skladov.
Osobné náklady - Účtovná skupina 52 - Mzdové náklady, ostatné osobné náklady a zákonné
poistenie
Mzdové náklady
Na rok 2008 bolo v rozpočte na mzdy, platy, služobné príjmy plánované 15 881 tis. Sk, 150
tis. Sk na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a 300 tis. Sk na odmeny z vlastných
príjmov. V priebehu roka boli odmeny zvýšené o 260 tis Sk z vlastných príjmov a o 209 tis.
Sk na základe dohôd o vykonaní práce, z toho 97 tis. Sk sú náklady na prioritné projekty
účelovo viazané - program 08T. K 31. 12. 2008 boli mzdové náklady čerpané vo výške
16 800 003,- Sk:
v Sk
Náklady
Schválený
Upravený
Skutočnosť
%
rozpočet
rozpočet
k 31.12.2008
k uprav.rozp.
-mzdové náklady- 16 181 000,00 16 441 000,00
16 441 368,00
100,00
zamestnanci
-mzdové náklady150 000,00
359 000,00
358 635,00
99,90
dohody
Spolu
16 331 000,00 16 800 000,00
16 800 003,00
100,00
Rozbor zamestnanosti
Rozpisom záväzných ukazovateľov ŠR bol na rok 2008 stanovený orientačný počet
zamestnancov 81. K 31. 12. 2008 bol prepočítaný stav 76,87 zamestnancov. Na základe
dohôd bola hradená činnosť v rámci rôznych kultúrnych aktivít a náhrada zamestnancov
v študovniach a oddeleniach počas dlhodobej PN a čerpania dovolenky.
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Čerpanie miezd k 31. 12. 2008 a porovnanie s predchádzajúcim obdobím
Ukazovateľ
mer.
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
jed.
k 31.12.2005 k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008
Fyz.stav zamest. osoba
87
85
77
78
Prepoč.stav
osoba
83
80,7
75
76,87
mzdy zamest.
tis. Sk
13 455
14 101
15 128
16 441
dohody OON
tis. Sk
121
193
144
359
priemerná mzda Sk
13 369,00
14 410,00
16 319,00
17 824
Náklady na sociálne poistenie boli schválené v rozpočte vo výške 5 700 tis. Sk.
K 31.12.2008 bol rozpočet upravený na 5 750 tis. Sk a skutočné náklady boli vo výške
5 750 200,- Sk, čo predstavuje čerpanie na 100,00 % upraveného rozpočtu.
Dane a poplatky - Účtovná skupina 53 - Daň z nehnuteľnosti.
Ostatné náklady - Účtovná skupina 54
Ostatné náklady boli čerpané na poistenie majetku do 30.06.2008, poplatky banke,
koncesionárske poplatky, členské poplatky iným organizáciám.
Odpisy - Účtovná skupina 551
K 31.12.2008 boli náklady na odpisy vo výške 2 611 617 Sk. Z toho odpisy z NIM a HIM
nadobudnutého z vlastných zdrojov vo výške 2 357 487 Sk , z cudzích zdrojov 187 310 Sk
a bezodplatne vo výške 66 820 Sk.
Analýza nákladov na prevádzku budov
Vo vlastnej réžii bola zabezpečená priebežná údržba budov a technických zariadení vrátane
elektrických rozvodov. Dodávateľsky bola zrealizovaná oprava omietky v miestnosti
informačno–vedeckého centra a oprava omietok a vymaľovanie hlavného schodiska objektu
Lazovná 9. Bola zrealizovaná rekonštrukcia elektronického zabezpečovacieho systému
v objekte Lazovná 9 a generálna údržba osobného výťahu.
5.1.4 Kapitálový transfer
Kapitálové výdavky a ich čerpanie
RO č.1/KV
List MK-541/08-100/2811 zo dňa 19.2.2008
Prvok 08T0106 –Akvizície zbierkových predmetov
RO č. 3/KV
List MK- 541/08-1004265 zo dňa 19.03.2008
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
- Modernizácia technického zariadenia
RO č.5/KV
List MK-541/08-100/9248 zo dňa 1.7.2008
Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Investičná akcia: Rekonštrukcia elektrického zabezpečovacieho systému
budovy ŠVK na Lazovnej ul. č. 9
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RO č. 6/KV
List MK-541/08-100/13461 zo dňa 01.10.2008
700 tis. Sk
Prvok 08T0105
Investičná akcia: Rádiofrekvenčná identifikácia dokumentov
RO č. 7/KV
List MK-541/08-100/13967 zo dňa 09.10.2008
2 918 tis. Sk
Prvok 08S0105 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Investičná akcia: Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie
RO č. 10/KV,BV
List MK-541/08-100/17409 zo dňa 22.12.2008
Zníženie: Tovary a služby 630
- 27 259,- Sk
Zvýšenie: KV -Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
+ 27 259,- Sk
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie
Úprava na prvku: 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
RO č. 11/KV
List MK-541/08-100/17409 zo dňa 22.12.2008
- 2 918,- Sk
Prvok 08S0105 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť
Investičná akcia: Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie
Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1 327 218,- Sk.
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov k 31. 12. 2008 (v tis. Sk)

RK

Ukazovateľ

Program

719002

Akvizície zbierk. 08T0106
predmetov a KF

718004

Modernizácia
tech. zariadenia

08T0103

717002

Rekonštrukcia
EZS v budove L9

08T0103

713005

Rádiofrekvenčná 08T0105
identifikácia
dokumentov
Vytvorenie siete 08S0105
s informačným
prep.vedec.akad.
a špec. knižníc...
spolu

713002

Výročná správa 2008

Schválený
rozpočet

Rozpočet 2008
Upravený

Čerpanie

%

0

200

200

100,00

0

100

100

100,00

0

300

300

100,00

0

700

700

100,00

0

27

27

100,00

0

1 327

1 327

100,00
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5.2

Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov

Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici mala na rok 2008 schválené prímy celkom vo
výške 30 164 tis. Sk, z toho transfery zo ŠR 27 464 tis. Sk a príjmy z vlastnej činnosti
2 700 tis. Sk.
Prehľad podľa kategórií príjmov a porovnanie plnenia s r. 2007 je v nasledovnej tabuľke:
Ukazovateľ

Skutoč.
2007

Schválený
rozpočet
2008
2

Upravený
rozpočet
2008
3

4

%
čerp.
4/3
5

3 550

2 700

3 748

3 748

100,00 138,81

1,06

809

662

998

998

100,00 150,76

1,23

2 726

2 038

2 750

2 750

100,00 134,94

1,01

15

0

0

0

100,00

0

0

578

0

305

305

100,00

0

0,53

27 166

27 464

30 478

30 478

100,00 110,97

1,12

1 180

0

1 327

1327

100,00

1,12

1
200 Nedaňové
príjmy
v tom:
210
Príjm.z vlast.
220
Admin. a iné
poplatky
a plat.
230 Kapit.príj.
311 Granty
312 Transferybežné
322 Transfery
kapitálové

Skutoč.
2008

%
čerp.
4/2
6

Index
4/1
7

0

Nedaňové príjmy sú plnené z plánovaných tržieb za poskytované služby a príjmov
z prenájmov priestorov.
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Príjmy z prenájmov nebytových priestorov v zmysle nájomných zmlúv a jednorázových
prenájmov predstavovali 937 tis. Sk.
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Tržby z predaja služieb predstavovali poplatky za zápisné, kopírovacie práce, vstupné
do expozícií LHM, rešeršné služby a ubytovacie služby vo výške 2 457 tis. Sk. Pokuty
za porušenie predpisov činili 293 tis. Sk. .V porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesol
príjem z pokút o 327 tis. Sk, čo bolo spôsobené zavedením systému e-mailového
upozornenia čitateľov na ukončenie výpožičnej lehoty.
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Schválený rozpočet príjmov na rok 2008 bol 2 700 tis. Sk. Plnenie k 31.12.2008 bolo
3 748 tis. Sk t.j. bolo dosiahnuté plnenie príjmov na 131,48 %.
311 Granty
Organizácii boli poskytnuté v roku 2008 granty vo výške 305 tis. Sk. Išlo o nasledovné
finančné príspevky od sponzorov :
British Council Bratislava
Obec Cinobaňa – T.Koblíček
Mesto B.Bystrica
Slov. poisťovňa Bratislava
Tatjana Šišková , Česká republika
Občianske združenie Juvamen

250 000,- Sk
14 916,- Sk
20 000,- Sk
2 000,- Sk
13 000,- Sk
5 000,- Sk

knihy, občerstvenie
publikácia T. Kobliček
nákup kníh
výstava „Rozlúčka s korunou“
prísp. pre expozíciu v Tajove
podpora vzdelávania …

Grant od British Council Bratislava bol poskytnutý na nákup literatúry vo výške 240 tis. Sk
a 10 tis. Sk na občerstvenie počas aktivít na obdobie roku 2008 a 2009. Knihy boli
zakúpené v zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu č. 03/03/2008/ELTOC do 31.7.2008.
Zostatok na občerstvenie v sume 6 044,50 Sk bude dočerpaný v roku 2009. Peňažný dar od
pani Šiškovej bol poskytnutý v mesiaci október 2008 pre Múzeum J.G.Tajovného v Tajove.
V roku 2008 nebol čerpaný. Občianske združenie Juvamen v decembri 2008 poskytlo dar
vo výške 5 tis. Sk na podporu vzdelávania a podporu a rozvoj záujmových činnosti detí,
mládeže a občanov zdravotne postihnutých. V roku 2008 nebol čerpaný.
312 Transfery v rámci verejnej správy
312001 zo štátneho rozpočtu
Na rok 2008 bol zriaďovateľom MK SR schválený rozpočet vo výške 27 464 tis. Sk. Tento
bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na 30 478 tis. Sk.
322 Transfery v rámci verejnej správy
322001 zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky
Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami upravený na 1 327 tis. Sk na projekty - Akvizícia
zbierkového fondu 200 tis. Sk, Modernizácia technického zariadenia 100 tis. Sk,
Rekonštrukcia elek. zabezpečovacieho systému budovy ŠVK 300 tis. Sk, Rádiofrekvenčnú
indentifikáciu dokumentov 700 tis. Sk. a Vytvorenie siete ... 27 259 Sk. Kapitálové výdavky
boli čerpané vo výške 1 327 tis. Sk. Zostatok 41 Sk bude predmetom ročného zúčtovania.
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5.3

Hodnotenie fondov organizácie

Rezervný fond
Stav k 01.01.2008
Stav k 31.12.2008

10 524,89
10 524,89

Fond reprodukcie
Stav k 1. 1. 2008

1 067 461,39

Čerpanie:
1 067 458,37
-informačný pult
350 000,00
- 5 % kofinancovanie projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením
vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie
270 107,80
- kofinancovanie projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením
vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie
( v roku 2009 bude MH SR)
447 350,57
Stav k 31.12.2008
3,02

5.4 Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo
viazaných na schválené projekty na kultúrne aktivity za rok 2008
V roku 2008 boli rozpočtovými opatreniami poskytnuté účelové dotácie vo výške 3 020 tis.
Sk na nasledovné aktivity:
Názov aktivity
08T0103 – Podpora kultúr.aktivít
Vydavateľská činnosť knižnice
Realizácia vedeckých konferencií so zahranič. účast.
Ochrana knižničného fondu , zbierk.predmtov....
Knižnica a múzeum bez bariér – práca so znevýhod..
Modernizácia technického zariadenia hudob.študovne
08T0104 – Prezentácia kult.akt.v zahraničí
Telemost Banská Bystrica - Moskva
08T0106 – Akvizícia knižničných fondov
08T0108 – Stratégia múzeá a galérií
Spolu 08T

Upravený
rozpočet
1 720
400
200
700
120
300
50
50
1000
250
3 020

Čerpanie
1 720
400
200
700
120
300
50
50
1000
250
3 020

%
plnenia
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Účelové prostriedky boli čerpané v súlade s harmonogramom realizácie jednotlivých
projektov.
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5.5

Vyhodnotenie programov
Program

08S0105
08T0103
08T0104
08T0106
08T0108
Spolu

5.6

Schválený
rozpočet
27 464 000
0
0
0
0
27 464 000

Upravený
rozpočet
27 458 216
1 720 000
50 000
1 000 000
250 000
30 478 216

v Sk
Čerpanie
k 31.12.2008
27 458216
1 720 000
50 000
1 000 000
250 000
30 478 216

Zhodnotenie výsledkov kontrol

Správa finančnej kontroly Zvolen vykonala v dňoch 30.5.2008 - 27.6.2008 následnú
finančnú kontrolu zameranú na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku za rok 2007. Kontrolou
neboli zistené nedostatky.

5.7

Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie

Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2008
Pohľadávky

CELKOM

po lehote
splatnosti

z toho:
po lehote splatnosti
dlhšej ako 1 rok

Odberatelia
Poskytnuté prevádz. preddavky
Pohľadávky spolu

150

148

142

150

148

142

po lehote
splatnosti

z toho:
po lehote splatnosti
dlhšej ako 1 rok

Záväzky
Krátkodobé záväzky
z toho:Dodávatelia
Zamestnanci
Zúčtovanie s
inšt.soc.zab.
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Iné záväzky
Dlhodobé záväzky
z toho: záväzky zo SF
Záväzky spolu
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CELKOM
1 964
277
962
629
96
113
98
2077

0

0
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V priloženej tabuľke vykazujeme pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako l rok.
Pohľadávku vo výške 83 tis. Sk z roku 2001 evidovanú 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. 30.11.2004 bolo vydané upovedomenie o
začatí exekúcie proti povinnému. Uznesením z 21.1.2008 súd zamietol návrh povinného na
odklad exekúcie. K 31.12.2008 nedošlo k žiadnej zmene.
.

5.8

Hodnotenie hospodárskeho výsledku

Organizácia v hodnotenom období dosiahla náklady vo výške 40 378 942,25 Sk a výnosy
vo výške 40 378 942,25 Sk. Hospodársky výsledok je vyrovnaný.

5.9

Podnikateľská činnosť

Štátna vedecká knižnica nemá podnikateľskú činnosť.

5.10 Program hospodárnosti
Oblasť zamestnanosti
Orientačný limit priemerného prepočítaného evidenčného stavu zamestnancov na rok 2008
bol 81. Skutočný prepočítaný stav zamestnancov k 31. 12. 2008 bol 76,87. Do pracovného
pomeru bolo prijatých 13 zamestnancov na dobu určitú a 3 zamestnanci na dobu neurčitú.
Pracovný pomer ukončilo 11 zamestnancov, z toho do dôchodku odišiel 1 zamestnanec, 5
zamestnanci mali uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú, 2 zamestnanci skončili
pracovný pomer dohodou, 1 zamestnanec v skúšobnej dobe, 1 zamestnanec výpoveďou zo
strany zamestnanca a 1 zamestnanec zomrel.
Oblasť prevádzkových potrieb
Finančné prostriedky štátneho rozpočtu boli čerpané priebežne a mesačne prehodnocované.
K prekročeniu ročného limitu nedošlo. V zmysle Smernice pre vykonávanie finančnej
kontroly, poverení zamestnanci vykonávali priebežnú a predbežnú kontrolu za účelom
dodržiavania zásady hospodárnosti a efektívnosti ako aj zásady dodržiavania rozpočtu.
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6.

PERSONÁLNE OTÁZKY

6.1

Počet zamestnancov

V knižnici pracovalo v roku 2008 v priemere 78 fyzických osôb, prepočítaných
76,87 plne zamestnaných.
Do pracovného pomeru bolo prijatých 13 zamestnancov na dobu určitú a 3
zamestnanci na dobu neurčitú. Pracovný pomer skončilo 11 zamestnancov. Z toho do
starobného dôchodku odišiel 1 zamestnanec, 5 zamestnanci mali uzatvorenú zmluvu na
dobu určitú, 2 zamestnanci skončili pracovný pomer dohodou, 1 zamestnanec výpoveďou
zo strany zamestnanca, 1 zamestnanec ukončil pracovný pomer v skúšobnej dobe. Knižnica
zamestnávala 3 poberateľov starobných dôchodkov. V rámci skráteného pracovného času
boli zamestnávaní 3 zamestnanci. V mimoevidenčnom stave na ďalšej materskej dovolenke
sme evidovali 2 zamestnankyne. Z toho 1 zamestnankyňa nastúpila v decembri 2008 do
pracovného pomeru. Z dôvodu odchodu do starobného dôchodku nastala zmena vo funkcii
vedúceho Literárneho a hudobného múzea.

6.2

Štruktúra zamestnancov

Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2008
Členenie
Počet
Vedúci
8
Odborní zamestnanci (v tom aj vedúci)
56
Administratívni zamestnanci
8
Ostatní (robotnícke profesie)
14
Spolu
78

Z toho ženy
6
47
6
9
62

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2008
Vzdelanie
Celkom
Z toho ženy
VŠ
30
23
BC
4
3
ÚSO
33
28
SO
9
6
Z
2
2
Spolu
78
62
Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2008
Vek
Celkom
do 20 rokov
0
21 – 30 rokov
14
31 – 40 rokov
16
41 – 50 rokov
16
51 – 60 rokov
28
nad 60 rokov
4
Vekový priemer zamestnancov je rokov 44
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Z toho ženy
0
11
11
17
22
1
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Priemerná mesačná mzda
Rok
Sk

2005
13 369,-

2006
14 410,-

2007
16 319,-

2008
17 823,-

Počty pracovníkov v organizačných útvaroch
Oddelenie – útvar
2005
2006

2007

2008

Riaditeľstvo a sekretariát
Oddelenie doplňovania a spracovania fondov
Oddelenie absenčných služieb
Oddelenie prezenčných služieb
Oddelenie bibliografie
Ekonomicko-správne oddelenie
Oddelenie informačných technológií
Literárne a hudobné múzeum
Spolu prepočítaný stav
Fyzický stav pracovníkov

4,5
12,7
10,6
10,1
7,1
15,7
2,0
10,8
77
79

4,74
13,39
11,91
10,87
7
17,04
2,91
11,01
76,87
78

6.3

4,8
14,4
11,7
13
7
14,9
2
11
83
87

4,5
14,5
11
11,5
6,6
15,5
2
11
80,7
85

Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov

Vzdelávanie zamestnancov knižnice :
- Moderný kurz manažmentu pre ženy – školenie 25. - 26. 2.2008 – (19 zamestnankýň) –
školenie zabezpečila vzdelávacia agentúra OPEN DOOR v rámci projektu
financovaného Európskym sociálnym fondom
- výpožičky v systéme Virtua – školenie nových zamestnancov – školitelia V.
Ištokovičová, Mgr. P. Majling
- školenie nových zamestnancov oddelenia prezenčných služieb na prácu so systémom
Virtua a vyhľadávanie prostredníctvom portálu i-chameleón – školiteľ L. Žáčiková
- zaškolenie zamestnancov knižnice na prácu s intranetom – školiteľ Mgr. A. Kmeťová
- školenie k programu Excel – školitelia Ing. J. Kozár, R. Potocký
- školenie k poskytovaniu prvej predlekárskej pomoci – školiteľ zamestnanec záchrannej
služby
- školenie k novému dochádzkovému systému – školiteľ zamestnankyňa firmy Siemens
Prievidza
- kvalifikáciu si zvyšovali :
- doktorandské štúdium : PhDr. O. Lauková, PhDr. B. Snopková, Mgr. S. Šváčová,
- vysokoškolské štúdium : T. Durdiaková, J. Vranová, L. Zelinová, Bc. I. Guzmická,
Bc. K. Chrobáková
- odborní zamestnanci knižnice sa zúčastňovali školení, seminárov a aktívov, ktoré
organizovali iné inštitúcie a organizácie.
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Vzdelávanie zamestnancov iných knižníc
- seminár pracovnej skupiny Seriály – projektu KIS3G – spracovávanie seriálov
v systéme Virtua, objednávanie a reklamácia seriálov v systéme – školitelia : L.
Žáčiková, J. Vranová
- konzultácie k Správe seriálov – Podtatranská knižnica v Poprade, Slovenská knižnica
pre nevidiacich v Levoči, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Knižnica
Katolíckej univerzity v Ružomberku, Podduklianska knižnica vo Svidníku, Knižnica
Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Ústredná knižnica SAV v Bratislave
– L. Žáčiková, J. Vranová
- školenie knihovníkov regionálnych knižníc Trenčianskeho kraja – bibliografické
spracovanie monografií vo formáte MARC 21 – školiteľka L. Žáčiková
- konzultácie a koordinácia činností pri vstupe Akademickej knižnice Akadémie umení
v Banskej Bystrici do konzorcia KIS3G – L. Žáčiková.
Prax študentov stredných a vysokých škôl v knižnici
- 28. I. – 8. 2. 2008 - študenti 3. ročníka Európskych kultúrnych štúdií na Fakulte
humanitných vied UMB v Banskej Bystrici : M. Hrozenský, M. Baláž, M. Ďuro,
M. Jánošík
- 28. 4. – 9. 5. 2008 – študenti 3. ročníka Strednej priemyselnej školy S. Stankovianskeho
v Banskej Štiavnici : S. Zaťková, J. Kamenská, M. Gluštíková, D. Výbohová,
Z. Kováčová
- 19. – 30. 5. 2008, 13. – 24. 11. 2008 – študent Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici
S. Barth
- 30. 9. 2008 - Prednáška pre študentov Katedry andragogiky PF UMB v Banskej Bystrici
- Október 2008 - cyklus prednášok v rámci projektu informačnej výchovy stredoškolskej
mládeže pre študentov Gymnázia J. G. Tajovského a Evanjelického gymnázia v Banskej
Bystrici – celkom 200 študentov.

7.

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA

V zmysle úloh určených plánom činnosti na rok 2008 a v súlade s prílohou k rozpisu
rozpočtu, Ministerstvo kultúry SR určilo knižnici prioritné hlavné ukazovatele a činnosti :
1. Knižnično-informačná činnosť
• Zabezpečiť poskytovanie knižnično-informačných služieb v rozsahu vymedzenom
zriaďovacou listinou, realizovať vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revízie
knižničného fondu knižnice.
Plnenie :
Knižnica po celý rok zabezpečovala plnenie úloh a poskytovala knižnično-informačné
služby v zmysle zriaďovacej listiny a zákona o knižniciach. Poskytujeme základné
a nadštandardné knižnično-informačné služby. Nadštandardné služby sme skvalitnili tým, že
sme začali používateľom posielať e-mailové oznamy o termíne ukončenia výpožičnej
lehoty.
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Odbornú evidenciu sme viedli v zmysle Vyhlášky č. 421 Ministerstva kultúry SR, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii
knižničného fondu v knižniciach a internej smernice. Ukončili sme obsahovú previerku
knižničného fondu signatúry S a fondu študovne špeciálnych technických dokumentov
a uskutočnili revízie v zmysle dlhodobého plánu revízií vyplývajúcich zo zákona č.
183/2000 Z.z. o knižniciach.
•

Doplňovať a bibliograficky spracovávať knižničný fond minimálne na úrovni roku
2007.
Plnenie :
Knižničný fond sme doplnili o 12.740 knižničných jednotiek, čo je o 64 knižničných
jednotiek menej ako v roku 2007. Pokles v doplňovaní fondu vznikol tým, že po dohode
s Úradom priemyselného vlastníctva SR sme v roku 2008 dostávali darom len po 1
exemplári slovenských patentových spisov (v roku 2007 to boli 2 exempláre z každého
patentového spisu). Bibliograficky sme spracovali všetky knižničné jednotky, ktoré boli
v danom roku zaprírastkované.
• Zabezpečiť počet 8.500 aktívnych používateľov knižnice.
Plnenie :
Výsledky v ukazovateli používateľov knižnice boli v roku 2008 priaznivé. Po štyroch
rokoch sme opäť v počte registrovaných používateľov prekročili 8.000 hranicu.
Registrovaných používateľov bolo 8.007, aktívnych používateľov sme evidovali 9.336
a v databáze knižnice bolo spracovaných 14.914 záznamov o používateľoch.
• V priebehu roka realizovať minimálne 350.000 výpožičiek.
Plnenie :
V porovnaní s rokom 2007 sa počet realizovaných výpožičiek zvýšil o 7.741, dosiahol
celkový počet 341.673, čo je 96,7 % z plánu 350.000 výpožičiek.
•

Aktívne spolupracovať pri spojení databázy class 03 (ŠVK Banská Bystrica)
s celoslovenskou databázou class 01.
Plnenie :
Databáza class 03 nebola ani v roku 2008 spojená s databázou class 01 – celoslovenskou.
Slovenská národná knižnica odsunula spájanie na rok 2009 po implementovaní novej verzie
Virtua tzv. konzorcionálnej.
•

Realizovať 2. časť projektu Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie.
Plnenie :
V rámci uvedeného projektu sme v roku 2008 zabezpečili modernizáciu priestorov a
doplnenie technického vybavenia v hodnote vyše 8 miliónov korún nasledovne :
- nákup 40 PC so softwarom a 2 notebookov
- modernizácia systému čipových kariet na registráciu používateľov knižnice
- zavedenie systému rádiofrekvenčnej ochrany knižného fondu
- inštalácia novej čítačky mikrofilmov a mikrofiší a planetárneho skenera
- vytvorenie informačno-vedeckého centra
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-

modernizácia zariadenia študovní formou výmeny a doplnenia nábytkového
zariadenia
doplnenie vybavenia skladov o veľkokapacitné kovové regále.

•

Participovať na budovaní súborného katalógu knižníc a bibliografického systému
Slovenska
- bibliograficky registrovať slovenské patentové spisy a technické normy
- zabezpečovať analytický rozpis vedeckých zborníkov
- excerpovať vybrané tituly periodík z oblasti pedagogiky
- pokračovať v budovaní databázy Pamäť mesta Banská Bystrica.
Bibliografické záznamy z uvedených oblastí spracovávať do celoslovenskej databázy
v systéme Virtua.
Plnenie :
V rámci plnenia uvedených úloh sme v roku 2008 bibliograficky spracovali 672
technických noriem, 515 nových patentových spisov, 2.034 retrospektívnych záznamov
patentových spisov, 966 bibliografických analytických záznamov príspevkov vo vedeckých
zborníkoch a o 272 záznamov sme obohatili databázu Pamäť mesta Banská Bystrica. Všetky
záznamy boli spracované vo formáte MARC 21 a v súlade s pravidlami AACR2.
• Spustiť modul reklamácií dochádzajúcich periodík v systéme Virtua.
Plnenie :
Modul reklamácií dochádzajúcich periodík v systéme Virtua bol otestovaný, upravené boli
texty reklamačných listov. Reklamácie formou tlačových výstupov sú funkčné. Nevyriešený
je zatiaľ problém so slovenskou diakritikou pri zasielaní reklamácií formou elektronickej
pošty.
•

Realizovať retrospektívne spracovanie knižničného fondu a zvýšiť počet spracovaných
bibliografických záznamov a záznamov o exemplároch v elektronickej forme v databáze
Virtua.
Plnenie :
Retrospektívne sme spracovali 12.528 bibliografických údajov o knižničnom fonde ŠVK
a 24.875 záznamov o exemplároch. Z toho bolo v rámci plánu činnosti spracovaných 10.063
bibliografických záznamov a 21.778 záznamov o exemplároch. V rámci interného grantu na
retrospektívne ukladanie záznamov do databázy, vyhláseného riaditeľkou knižnice bolo
2.465 bibliografických a 3.097 exemplárových záznamov.
•

V oblasti vzdelávacích aktivít odborne a organizačne zabezpečiť :
- vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Svätý Vojtech – svätec, doba a kult,
zabezpečiť vydanie zborníka z konferencie
- 8. ročník odborného informatického seminára s medzinárodnou účasťou Public
relations a lobovanie pre knižnice, zabezpečiť vydanie zborníka z príspevkov zo
seminára
- medzinárodnú vedeckú konferenciu Kultúrna vnímavosť – občianska zrelosť,
zabezpečiť vydanie zborníka z príspevkov z konferencie
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-

medzinárodnú vedeckú konferenciu Rodina vo vojne a po vojne – sociálne podhubie
radikalizmu a extrémizmu na Slovensku v súvislosti s dvomi svetovými vojnami
v 20. storočí.
Plnenie :
Plnenie týchto úloh je uvedené v prílohe č. 1 správy o činnosti – Realizácia konferencií,
seminárov.
Konferencia Kultúrna vnímavosť – občianska zrelosť sa neuskutočnila. Miesto nej sme
zrealizovali konferenciu Život a dielo architekta Ladislava Hudeca v Šanghaji v rokoch
1918-1947.
•

V oblasti zabezpečenia ochrany knižničného fondu realizovať :
- väzbu uchovávaných periodík
- preväzbu a opravu (očista, reštaurovanie a pod.) poškodených kníh vrátane starých
a vzácnych dokumentov
- mikrofilmovanie periodík.
Plnenie :
Dosiahnuté výsledky v oblasti zabezpečenia ochrany knižničného fondu sú uvedené
v kapitole 4.2.3 Ochrana, revízie a vyraďovanie knižničného fondu.
• Vytvoriť a inštalovať nový informačno-orientačný systém knižnice.
Plnenie :
Na nový informačno-orientačný systém knižnice sme nezískali prostriedky. Ministerstvo
kultúry nepodporilo projekt knižnice, vypracovaný v rámci prioritných projektov.
• Modernizovať technické zariadenie hudobnej študovne a posluchárne.
Plnenie :
Na realizáciu úlohy sme získali finančné prostriedky vo výške 400.000.- Sk z prioritných
projektov Ministerstva kultúry SR. Zakúpené boli technické zariadenia (hudobný server,
sedem špeciálne upravených počítačov, desať hifi slúchadiel, mixážny pult na prenos zvuku
k jednotlivých posluchovým boxom a dva gramofóny) a softwér na digitalizáciu zvukových
dokumentov a na prácu so zdigitalizovanými nahrávkami. Postupne budujeme hudobnú
databázu, s ktorou sa používateľom pracuje rýchlo, komfortne, prehľadne. Ohlasy od
používateľov na prácu s audiosystémom sú priaznivé.
2. Múzejná činnosť
• Zabezpečiť nadobúdanie, odborné evidovanie a vyraďovanie a ochranu zbierkových
predmetov v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou.
Plnenie :
Zbierky múzea sme obohatili o 949 nových jednotiek v celkovej hodnote 200.000.- Sk.
Všetky novozískané zbierky boli zaevidované v prvostupňovej evidencii klasickej aj
elektronickej. Bola im pridelená kategória v zmysle smerníc.
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•

V oblasti ochrany zbierkových predmetov pravidelne vykonávať konzervovanie,
reštaurovanie a ošetrenie ohrozených zbierkových predmetov.
Plnenie :
Zabezpečili sme základné ošetrenie zbierkových predmetov a konzerváciu 121 ks
zbierkových predmetov.
•

Skvalitniť elektronickú evidenciu zbierok v systéme ESEZ On-line a realizovať
retrospektívne spracovanie záznamov o zbierkových predmetoch.
Plnenie :
V prvostupňovej elektronickej evidencii bolo spracovaných 3.246 zbierkových predmetov
(z toho 2.297 retrospektívne), v druhostupňovej elektronickej evidencii bolo spracovaných
1.024 zbierkových predmetov.
• Zintenzívniť obrazovú digitalizáciu zbierkových predmetov.
Plnenie :
Obrazovú digitalizáciu zbierkových predmetov sa podarilo zintenzívniť, všetky bábkarské
zbierky sú spracované elektronicky, majú priloženú aj kvalitnú obrazovú dokumentáciu.
•

Formou kultúrnych aktivít a publikačných výstupov pripomínať významné výročia
literárnych a hudobných osobností regiónu a Slovenska, realizovať popularizačné
aktivity múzea.
Plnenie :
Zorganizované podujatia a prezentačná činnosť múzea sú uvedené v kapitole 4.8.3
Prezentačná činnosť.
•

Zabezpečovať prevádzku a propagáciu vo všetkých expozíciách múzea :
- Múzeum – Domov múz Banská Bystrica
- Ľudové hudobné nástroje na Slovensku Banská Bystrica
- Pamätná izba P. Tonkoviča Podkonice
- Expozície v Tajove riešiť v spolupráci s Obcou Tajov, doplniť expozíciu o materiály
Dagmar Prášilovej – Gregorovej
Plnenie :
Prevádzku vo všetkých expozíciách sme zabezpečovali priebežne. Celkove expozície múzea
v roku 2008 navštívilo 8.753 návštevníkov. Najviac návštevníkov bolo v expozícii Múzeum
domov múz – 3.872 a expozíciu J. G. Tajovský, J. Murgaša a H. Gregorová v Tajove –
3.823.
•

Výstavy :
- putovné výstavy propagovať a podľa požiadaviek poskytovať záujemcom doma
a v zahraničí
- Ján Levoslav Bella, átrium ŠVK
- Vojenská hudba v Banskej Bystrici, átrium ŠVK.
Plnenie :
Plnenie úlohy je uvedené v kapitole 4.8.3 Prezentačná činnosť – časť Výstavy.
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7.1

Prehľad plnenia hlavných ukazovateľov

Ukazovateľ

m.j.

S 2007

P 2008

S 2008

%
plnenia
106,1
121,4
147,2
60,55
102,3

Prírastky celkom
zv.
12.804
12.000
12.740
- z toho : knihy
zv.
8.100
7.000
8.499
periodiká
zv.
1.637
1.400
2.061
špeciálne dokumenty
zv.
3.067
3.600
2.180
Počet titulov odoberaných
tit.
1.241
1.200
1.227
periodík
Bibliografické spracovanie KF
tit.
9.119
10.000
8.644
86,4
Záznamy o exemplároch
zv.
12.611
12.000
12.740
106,1
Retrospektívne ukladanie údajov
tit.
15.553
10.000
12.528
125,3
Retrospektívne ukladanie údajov
zv.
21.078
23.000
24.875
108,2
Registrovaní používatelia
os.
7.723
8.000
8.007
100,1
Návštevníci
os.
126.770
130.000
119.990* 92,3
Výpožičky
zv.
335.932
350.000
341.673 97,6
- z toho : absenčné
zv.
140.859
143.000
142.603 99,7
prezenčné
zv.
192.860
207.000
197.209 95,3
MVS, MMVS, CVS
zv.
2.213
2.960
1.861
62,9
Edičná činnosť
tit.
14
7
11
157,1
- z toho : Knižničné noviny
tit./čís. 1/2
¼
¼
100
ostatné
tit.
13
6
10
166,6
* V počte návštevníkov knižnice nie sú započítaní návštevníci on-line katalógu, ktorých
bolo od mája 2008 65.126.

8.

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU
2008

8.1

Zdroje činnosti

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátnou príspevkovou organizáciou. Jej
činnosť v prevažnej miere zabezpečuje príspevok zo štátneho rozpočtu. Okrem toho získava
prostriedky z vlastnej činnosti a formou grantov, sponzorských príspevkov a darov.
Štruktúra zdrojov činnosti
Zdroj
Štátny rozpočet
Príjmy z vlastnej činnosti
- z toho z predaja tovarov a služieb
Dary, granty a iné finančné príspevky
Príspevok z EÚ (projekt Vytvorenie siete ...)
Zdroje spolu
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Suma v tis. Sk
30 478
3 748
2 457
305
8 543
45 531
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8.2

Hodnotenie a analýza dosiahnutých výsledkov

Rok 2008 možno z pohľadu viacerých kvantitatívnych aj kvalitatívnych
ukazovateľov a výkonov knižnice hodnotiť pozitívne. Významný bol rozvoj v oblasti
materiálno-technického vybavenia. V súlade so zmluvou podpísanou so Slovenskou
národnou knižnicou a agentúrou NADSME sme ukončili realizáciu projektu financovaného
zo štrukturálnych fondov EÚ. Z uvedených finančných prostriedkov sme zrekonštruovali
priestory vstupnej chodby v hlavnej budove knižnice – vytvorili miesto prvého kontaktu pre
používateľov a návštevníkov, pracovisko registrácie používateľov, vytvorili šatňové
priestory a zrekonštruovali priestor, v ktorom je vytvorené vedecko-informačné centrum.
Významnou mierou sme inovovali a doplnili výpočtovú a reprografickú techniku,
rekonštruovali počítačovú sieť. Zakúpili sme čítačku mikrofilmov a mikrofiší, bezdotykový
skener, zariadenia rádiofrekvenčnej ochrany knižničného fondu, nové regále do knižničných
skladov, inštalovali sme klimatizáciu v podkrovných priestoroch univerzálnej študovne a
študovne odborných periodík. Celkove z uvedeného projektu knižnica čerpala 12,638.000.Sk, z toho v roku 8,543.000.- Sk.
V oblasti doplňovania a spracovania knižničných fondov sme plán prírastku,
spracovania fondu aj retrospektívneho spracovania splnili. Na doplnenie fondu formou kúpy
sme mohli vynaložiť o 338.020,60 Sk viac ako v roku 2007. Zintenzívnili sme akvizíciu
odbornej, vedeckej a vysokoškolskej literatúry. Používateľom a zamestnancom knižnice
sme umožnili podávať návrhy na doplnenie fondu elektronicky prostredníctvom webovej
stránky knižnice a intranetu. Všetky novozískané dokumenty spracovávame elektronicky
v systéme Virtua, dodržiavame prijaté normy a štandardy (MARC21, AACR2)
a usmernenia Slovenskej národnej knižnice. Ukončili sme retrospektívne spracovanie máp
a začali retrospektívne spracovávať gramofónové platne. Priebežne retrospektívne
spracovávame knižné dokumenty a slovenské patentové spisy.
Oblasť výpožičných služieb a registrácie používateľov pozitívne ovplyvnilo
vytvorenie a prevádzkovanie miesta prvého kontaktu a registrácie priamo pri vstupe do
knižnice. Počet registrovaných a aktívnych používateľov sa v porovnaní s rokom 2007
zvýšil. V rámci skvalitňovania prezenčných služieb sme zmodernizovali technické
zariadenie hudobnej študovne a posluchárne, postupne digitalizujeme zvukové nahrávky
a poskytujeme kvalitnejšie a pružnejšie služby. Jazykové centrá a InfoUSA realizovali
v priebehu roka mnohé kvalitné a zaujímavé podujatia (besedy, prednášky, diskusné kluby,
výstavy). Podpísali sme memorandum o porozumení s Veľvyslanectvom USA na Slovensku
na ďalšie roky, na základe ktorého Veľvyslanectvo podporuje činnosť centra InfoUSA.
V bibliograficko-informačnej činnosti sú výsledky vyššie v oblasti spracovávania
rešerší z domácich a zahraničných databáz, v oblasti analytického spracovávania odborných
a vedeckých zborníkov pre slovenskú národnú bibliografiu. Úspešné boli vzdelávacie
podujatia pre študentov stredných a vysokých škôl v oblasti informačnej gramotnosti.
Zrealizovali sme konferencie a seminár s medzinárodnou účasťou, ktoré v odbornej
verejnosti zaznamenali pozitívne ohlasy - Public relations a lobovanie pre knižnice, Sv.
Vojtech – svätec, doba a kult, Rodina vo vojne : stratégie prežitia a ich limity vo vojnových
a povojnových podmienkach a iné.
V rámci edičnej činnosti sme vydali hodnotné tituly z oblasti personálnych
bibliografií, zborníkov zo seminárov, katalógy k výstavám, ktoré sme realizovali v Galérii
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v podkroví a štyri čísla občasníka Knižničné noviny. Významným edičným počinom bolo
vydanie reedície knihy Zlaty Solivajsovej z roku 1970 Kľúč od každých dverí.
Priebežne sme plnili úlohy vyplývajúce z budovania súborného katalógu a realizácie
celoslovenského projektu KIS3G – metodicko-koordinačnú a vzdelávaciu činnosť v rámci
správy seriálov v systéme Virtua, spracovávanie analytických záznamov rozpisov
vedeckých a odborných zborníkov, celoštátnu registráciu technických noriem a slovenských
patentových spisov.
Pracovníci knižnice prezentovali výsledky svojej práce, vedecko-výskumnej činnosti
a bibliografickej činnosti príspevkami na celoslovenských aj zahraničných odborných
podujatiach.
Štátnu vedeckú knižnicu, slovenské knihovníctvo a slovenskú kultúru sme
prezentovali príspevkami prednesenými na odborných podujatiach v Moskve (Ruská
federácia), v Kijeve (Ukrajina), v Hradci Králové (Česká republika). Kultúru a umenie
iných národov sme prezentovali verejnosti organizovaním výstav, besied, prednášok
v priestoroch našej knižnice.
V galérii v podkroví, átriu a v ostatných priestoroch knižnice sme realizovali mnoho
zaujímavých výstav prezentujúcich výtvarné umenie, knižnú kultúru a históriu. Svoje diela
vystavovali významní slovenskí aj zahraniční umelci (Thomas Lax, Ľudovít Hološka, Dávid
a Ivan Popovičovci, Zvonimír Marič, Josef Geršl a iní). Výstavu Slovensko, Slováci,
súvislosti na historických fotografiách a pohľadniciach otváral v priestoroch knižnice
veľvyslanec USA na Slovensku pán Vincent Obsitnik a výstavu kanadských umelcov
Images and reflections Jej Excelencia generálna guvernérka Kanady Michaëlle Jean.
V najbližšom období sa knižnica vo svojej činnosti zameria predovšetkým na
rozširovanie a skvalitňovanie elektronických služieb – zasielanie naskenovaných
dokumentov používateľom na ich mailové adresy, prípadne uloženie na prenosné média, na
uvedenie do prevádzky vedecko-informačného centra. V rámci novely zákona o vedeckovýskumnej činnosti prihlásime naše pracoviská bibliografické oddelenie a LHM na získanie
akreditácie vedecko-výskumných pracovísk. V tejto súvislosti vytvoríme vedeckú radu
knižnice.
LHM sa podarilo úspešne splniť všetky štyri prioritné úlohy, ako aj ďalšie
stanovené úlohy z plánu činnosti. Rok bol úspešný najmä z hľadiska bohatých
a mnohostranných prezentačných aktivít, z hľadiska akvizičnej činnosti, ale aj z hľadiska
základných múzejných úloh v oblasti evidencie a odborného spracovania zbierkových
predmetov v elektronickej podobe, ich ochrany a dokumentácie. LHM spracovávalo údaje
v systéme ESEZ on-line, čím prispelo k doplneniu celoslovenskej Centrálnej evidencie
múzejných zbierok. Vďaka zbierkotvornému programu sa podarilo do zbierkového fondu
získať viaceré vzácne dokumenty a predmety.
Podieľali sme sa na významných celoslovenských festivaloch Literárna Banská
Bystrica, Vansovej Lomnička a Chalupkovo Brezno, pripravili sme významné podujatia
a prezentácie k výročiam G. K. Zechentnera-Laskomerského, Hany Gregorovej, Martina
Rázusa, Štefana Žáryho, Jany Pogorielovej Dušovej, Tibora Koblička a iných osobností..
Pozoruhodným počinom bola premiéra divadelnej hry Osvalda Zahradníka Rozlúčka
v divadle ŠVK D 44 za osobnej účasti autora, ktorú realizovalo občianske združenie Pro
Bibliothecae v spolupráci s Akadémiou umení v Banskej Bystrici a Štátnou vedeckou
knižnicou v Banskej Bystrici.
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Úspešne prebiehali aktivity pre znevýhodnené skupiny občanov na pôde múzea
a knižnice v rámci projektu Knižnica a múzeum bez bariér. V expozíciách sme pripravili
vyše 70 špecializovaných prednášok a vyučovacích hodín pre žiakov a študentov. Múzeum
svoje podujatia zverejnilo aj na stránke MK SR http://registerkultury.gov.sk/podujatia
a každý prvý piatok v mesiaci poskytovalo vstup do expozícií pre organizované výpravy
zadarmo.

9. HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV
ORGANIZÁCIE
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je knižnično-informačná, pamäťová
inštitúcia a patrí medzi najväčšie knižnice na Slovensku. Je univerzálnou vedeckou
knižnicou a jej pôsobnosť je zameraná na územie stredného Slovenska. V Banskej Bystrici
sídli Univerzita Mateja Bela, Akadémia umení, Fakulta zdravotníctva, stredné školy
všeobecného, odborného aj umeleckého zamerania, ústredné orgány a organizácie štátnej
správy a samosprávy, výskumné ústavy, bankové a finančné inštitúcie a podnikateľské
subjekty. Aktívnymi alebo potenciálnymi používateľmi knižničných služieb sú zamestnanci,
alebo študenti uvedených subjektov. Formou medziknižničnej výpožičnej služby knižnica
poskytuje dokumenty používateľom z celého Slovenska a prostredníctvom Slovenskej
národnej knižnice aj zo zahraničia.
Rok 2008 bol z pohľadu počtu registrovaných a aktívnych používateľov knižnice
priaznivý. Po štyroch rokoch sme opäť zaregistrovali viac ako 8.000 používateľov.
V porovnaní s rokom 2007 bolo o 284 registrovaných používateľov viac. Aktívnych
používateľov – tí ktorí v roku využili služby našej knižnice aspoň 1x, bolo 9.336.
Používatelia majú možnosť z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu zadať
žiadanky na dokument, rezervácie požičaného dokumentu, predĺžiť si výpožičnú lehotu,
nemusia za týmto účelom prísť do knižnice. V máji sme zaviedli počítadlo vstupov do online katalógu knižnice, do konca roku sme zaregistrovali 65.126 elektronických návštev
katalógu. Súčasne priamo knižnicu navštívilo 119.990 návštevníkov, ktorí využili služby
knižnice. Okrem toho knižnicu navštevuje množstvo návštevníkov kultúrnych
a vzdelávacích podujatí a účastníkov exkurzií.
Percentuálne vyjadrenie kategórií používateľov knižnice:
- vedeckí pracovníci
0,18
- s ukončeným vysokoškolským vzdelaním
12,58
- s ukončeným stredoškolským vzdelaním
13,29
- študenti vysokých škôl
63,50
- študenti stredných škôl
4,62
- handicapovaní
0,96
- dôchodcovia
1,44
- kolektívni používatelia a MVS
1,93
- zamestnanci knižnice
1,50
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Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že stále služby našej knižnice najviac využívajú
študenti vysokých škôl, používatelia s ukončeným vysokoškolským a s ukončeným
stredoškolským vzdelaním. Napriek tomu, že každoročne venujeme pozornosť
organizovaniu exkurzií a realizácii vzdelávacích aktivít v oblasti informačnej gramotnosti
pre študentov stredných škôl, stále táto kategória používateľov nedostatočne využíva služby
knižnice.

Spracovali :
-

Lýdia Žáčiková
na základe podkladov vedúcich oddelení

-

Anna Martincová
Kapitolu 5 Rozpočet organizácie

Banská Bystrica 11. 2. 2009

Schválila :
PhDr. Oľga Lauková
riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici
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Príloha č. 1.

PODUJATIA ORGANIZOVANÉ PRE VEREJNOSŤ
Konferencie, semináre
4. 3. 2008
Public relations a lobovanie pre knižnice – 8. ročník odborného seminára pre pracovníkov
knižníc, organizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc
13. 3. 2008
Prezentácia digitálnej knižnice Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči
a inštruktáž k sťahovaniu zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých
10. 4. 2008
Projekty Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G) a Knižničnoinformačný systém pre malé a stredné knižnice (KIS MASK) – celoslovenský seminár
organizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc a Slovenskou národnou
knižnicou v Martine
10. 4. 2008
Je nemecká literatúra zaujímavá – odborný seminár k prekladu nemeckej literatúry pre
študentov germanistiky organizovaný v spolupráci s Goethe Inštitútom v Bratislave
29. 5. 2008
Život a dielo architekta Ladislava Hudeca v Šanghaji v rokoch 1918-1947 – konferencia
organizovaná v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a Spolkom architektov Slovenska
3. 9. 2008
Dieťa v múzeu. Komunikácia a prezentácia múzeí
Vedecký seminár s panelovou diskusiou v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva
2. – 3. 12. 2008
Rodina vo vojne : stratégie prežitia a ich limity vo vojnových a povojnových
podmienkach – medzinárodná vedecká konferencia
Spoluorganizátori: Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, Historický ústav
SAV, SHS pri SAV
9. – 11. 12. 2008
Svätý Vojtech – svätec, doba a jeho kult – medzinárodná vedecká konferencia
Spoluorganizátori: Slovenská komisia CIHEC (International Commission for Comparative
Ecclesiastical History), Katedra histórie FHV UMB a Centrum pre štúdium kresťanstva
v Banskej Bystrici, Katedra histórie FF KU v Ružomberku, SHS pri SAV a Kultúrny inštitút
Maďarskej republiky

Cyklus osobnosti
4. 2. 2008
Tibor Kobliček – amatérsky výtvarník, výrobca ľudových hudobných nástrojov a interpret
ľudovej hudobnej kultúry
17. 3. 2008
Vojtech Majling – amatérsky fotograf, zberateľ piesní, zvykov, obyčajov a propagátor
slovenských ľudových remesiel
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16. 9. 2008
Jana Pogorielová-Dušová – scénická výtvarníčka

28. 10. 2008
Martin Rázus – kňaz, politik, spisovateľ. Spomienková slávnosť k 120. výročiu narodenia
10. 11. 2008
Ing.arch. Jozef Chrobák – autorizovaný architekt, hosťujúci profesor TU vo Zvolene,
laureát Ceny Emila Belluša
8. 12. 2008
RNDr. Vojtech Rušin – slnečný fyzik Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici

Besedy, prednášky
20. 2. 2008
Vedomostná súťaž o Rusku – pre študentov UMB v Banskej Bystrici
21. 2. 2008
Je možné písať poéziu v Osvienčime?
Prednáška poetky a prekladateľky Mily Haugovej o diele Paula Celana
12. 3. 2008
Volebný rok v amerických verejných knižniciach
Prednáška Michaela Huffa, pracovníka Veľvyslanectva USA vo Viedni
13. 3. 2008
Knižnice poskytujúce registračné služby voličom
Videokonferencia s Judy Hoffman – špecialistkou pre komunikáciu NLSL Wheeling Illinois
1. 4. 2008
Beseda so spisovateľom Catalin Dorian Florescu (Švajčiarsko)
16. 4. 2008
Beseda so spisovateľkou Constanze John (Nemecko)
22. 4. 2008
Deň zeme
Prednáška a beseda s ekonomickým námestníkom Veľvyslanectva USA na Slovensku
Michaelom Tranom
23. 4. 2008
Beseda so spisovateľom René Steinigerom (Rakúsko)
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15. 5. 2008
Mládež a spoločnosť – beseda s nemeckou lektorkou Ly-Sann Schönherr
14. 10. 2008
Americké prezidentské voľby – prednáška a beseda s konzulom Veľvyslanectva USA na
Slovensku Simonom Hankinsonom
15. 10. 2008
Anja Utler – literárne stretnutie s nemeckou poetkou a slovenskou prekladateľkou Milou
Haugovou
18. 10. 2008
Slovenka pri knihe – podujatie pri príležitosti 50. výročia úmrtia Hany Gregorovej,
v spolupráci s Úniou žien Slovenska
12. 11. 2008
Alexander Peer - beseda a autorské čítanie s rakúskym spisovateľom

Prezentácie vydavateľstiev a kníh
6. 2. 2008
Obnažovanie koreňov - Paralely života, tvorby a reflexií Juraja Kuniaka v autorskom
spracovaní Milana Jurča
10. 3. 2008
Martina Solčanská : Aprílové dievča - prezentácia knihy a beseda s autorkou
13. 3. 2008
Judith Hermann : Nič len prízraky - prezentácia knihy a beseda s prekladateľkou
Monikou Brečkovou
17. 3. 2008
Vojtech Majling : U nás taká obyčaj - prezentácia knihy
20. 6. 2008
Open air festivale Yní piatok, Banská Bystrica - prezentácia ŠVK
2. 10. 2008
Etela Farkašová : Opretá o ticho - prezentácia knihy, beseda s autorkou a ilustrátorkou
Kvetou Fullierovou
16. 10. 2008
Ilja Čičvák : Keď bohovia nemrú - prezentácia knihy a beseda s autorom
24. 11. 2008
Biblia pre knižnice - slávnostné odovzdanie knižných darov Slovenskej biblickej
spoločnosti pre ŠVK v Banskej Bystrici, Kňazskému semináru v Badíne, Katedre
evanjelikánskej teológie a misie PdF UMB v Banskej Bystrici a Univerzitnému
pastoračnému centru Š. Moysesa v Banskej Bystrici
16. 12. 2008
Kľúč od každých dverí alebo príbeh Zlaty Solivajsovej - spoločenské stretnutie spojené
s prezentáciou personálnej bibliografie Zlaty Solivajsovej a reedície knihy Kľúč od každých
dverí
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Koncerty
11. 3. 2008
Koncert mladých speváckych talentov – účinkovali študenti Fakulty humanitných vied
UMB v Banskej Bystrici a Vysokej školy múzických umení v Bratislave (Ivana
Krejčiříková, Ján Rusko, Miloš Hudec – spev, Hiromi Ishiguri, Barbora Lipková – klavír)
24. 4. 2008
Koncert poľského klaviristu Piotra Banasika

Výstavy
Galéria v podkroví
12. 12. 2007 – 7. 1. 2008
Hľadať kryštálové ňadro svojej lásky – koláže Alberta Marenčina
10. 1. – 31. 1.
Textil - výstava prác Združenia TXT
12. 2. – 28. 2.
Emil Makovický - výber z pozostalosti knižných ilustrácií
5. 3. – 18. 3.
Dolná zem 2008 - výber z komornej tvorby výtvarných umelcov slovenského pôvodu,
žijúcich na území bývalej Juhoslávie
20. 3. – 25. 4.
Ikona - výstava v rámci projektu slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce Pocta
J. Nowosielskemu
30. 4. – 13. 5.
Radom – kresba, maľba, grafika - výber z tvorby pedagógov Fakulty umenia Radom
z Poľska
15. 5. – 3. 6.
Thomas Lax – Voda - výstava z tvorby kanadského umelca českého pôvodu, organizovaná
v spolupráci s Kanadským veľvyslanectvom v Prahe – kanceláriou v Bratislave
5. 6. – 24. 6.
Dávna sláva banských miest - výstava prác žiakov škôl s vyučovacím jazykom
slovenským v zahraničí, organizovaná v spolupráci s Metodickým centrom UMB pre
Slovákov žijúcich v zahraničí
18. 7. – 11. 8.
Diplom 2008 - výstava záverečných prác študentov Katedry výtvarnej výchovy a edukácie
Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
26. 6. – 17. 7.
Nostalgické putovanie - výstava prác japonskej výtvarnej umelkyne Yoshiko Tsubouchi,
organizovaná v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike
4. 8. – 5. 9.
Malé veľké detaily 2008 - výstava z tvorby českého výtvarníka Josefa Geršla,
organizovaná v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe
11. 9. – 29. 9.
Zvonimír Marič : V ústrety novému životu - výstava z tvorby bosnianskeho umelca
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1. 10. – 22. 10.
Rodinné striebro - výstava z diela Dávida a Ivana Popovičovcov
30. 10. – 15. 11.
Slová, čiary, machule - výstava z tvorby akademického maliara prof. Ľudovíta Hološku
28. 11. – 31. 12. 2008
Images and reflections - výstava kanadských výtvarných umelcov. Vernisáž sa uskutočnila
za účasti Jej Excelencie generálnej guvernérky Kanady Michaëlle Jean

Jej Excelencia generálna guvernérka Kanady Michaëlle Jean v ŠVK

Átrium
17. 1. – 19. 2.
Hľadanie podobností Japonska a Slovenska - fotografie Petra Berčíka z Brezna a Juraja
Dózsu z Bratislavy
21. 2. – 10. 3.
Kubišove knihy - výber z karikatúr Pavla M. Kubiša
tematicky zameraných na knihy, knižnicu a všetko čo s tým súvisí
12. 3. – 24. 3.
Najkrajšie kalendáre a knihy Slovenska 2008 - 16. ročník súťažnej prehliadky a výstavy
slovenskej kalendárovej tvorby a propagačných kníh o Slovensku
25. 3. – 24. 4
Slovensko, Slováci, súvislosti na historických fotografiách a pohľadniciach - výstava
organizovaná v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku, vernisáž za účasti
veľvyslanca USA na Slovensku p. Vincenta Obsitnika
25. 4. – 14. 5.
Marína, Andrej Sládkovič a Banská Štiavnica – výstava organizovaná v spolupráci so
Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici
14. 5. – 28. 5.
Ján Levoslav Bella - výstava zo zbierok Literárneho a hudobného múzea ŠVK
29. 5. – 13. 6.
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Slovenskou rukou - výstava prezentujúca život a dielo architekta Ladislava Hudeca
žijúceho v Šanghaji v rokoch 1918-1947
29. 5. – 4. 7.
Kopuly Ruska - výstava fotografií, organizovaná v spolupráci s Centrom ruskej vedy
a kultúry na Slovensku
14. 8. – 31. 8.
Bulharsko – krajina dávnych civilizácií - výstava plagátov stredovekého kultúrneho
dedičstva Bulharska organizovaná v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom v
Bratislave
2. 9. – 15. 9.
Odrazy / Reflections – Jesicca Perry - výstava americkej lektorky a jej slovenských
študentov, organizovaná v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku
16. 9. – 31. 12.
Jana Pogorielová-Dušová : Scénografia 1959 – 2008 - výstava z tvorby významnej
slovenskej scénickej výtvarníčky
8. 10. – 24. 10.
Rozlúčka s korunou - výstava k ukončeniu platnosti slovenskej koruny, organizovaná
v spolupráci s Regionálnym riaditeľstvom Slovenskej sporiteľne v Banskej Bystrici
Iné priestory ŠVK
7. 2. – 28. 2.
Fotografie a dokumenty – výstava k 15. výročiu pôsobenia slovenských vojakov
v mierových misiách na Balkáne
1. poschodie
7. 2. – 28. 2.
Insitné umenie z Kovačice a Padiny
1. poschodia
20. 2. – 15. 3.
Súčasná nemecká knižná ilustrácia
Nemecká študovňa
17. 3. – 17. 4.
Poľský plagát
1. poschodie
20. 4. – 20. 5.
Bulharský plagát
1. poschodie
22. 5. – 30.6.
Európske kultúrne dedičstvo - výstava plagátov najvýznamnejších kultúrnych podujatí od
vzniku Rady Európy
1. poschodie
24. – 28. 11.
Európsky týždeň vedy a techniky – výstava kníh a časopisov z oblasti vedy a techniky
z fondov ŠVK
Univerzálna študovňa
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9. 12. 2008 – 2. 1. 2009
Slovenské známky s kresťanskou tematikou - spoluorganizátor: Poštové múzeum
v Banskej Bystrici
Spoločenská sála
11. 12. 2008 – 31. 1. 2009
Sloboda myslenia vo svete – 20 rokov úsilia - výstava portrétov laureátov Sacharovovej
ceny pri príležitosti 20. výročia, organizovaná v spolupráci s Európskym parlamentom
1. poschodie
Stála výstava :
Za krásami histórie
expozícia vo vstupných priestoroch ŠVK

Iné aktivity :
Marec, Jún, December
Cambridgské skúšky z anglického jazyka – Britské centrum
Január – december
Diskusné kluby – 15 x – Britské centrum
Január – december
Diskusné kluby – 8 x – Info USA
Január – December
DVC diskusné kluby – 6x Info USA
November – December
Advent a Vianoce v Nemecku – pásmo pre školy – Nemecká študovňa
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Príloha č. 2

PREDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ,
INFORMÁCIE O ŠVK V MÉDIÁCH
Prednášková a publikačná činnosť zamestnancov
A/ Zamestnanci knižnice
BÔBOVÁ, Mária
- Knihy a ich majitelia – súvislosti medzi Prešovom a Banskou Bystricou. Príspevok
prezentovaný na odbornom seminári Duchovné bohatstvo východného Slovenska.
[Zborník v príprave]
- Kúpele v Banskej Bystrici. Príspevok prezentovaný na vedeckej konferencii Balneografia
v dejinách knižnej kultúry Slovenska. [Zborník v príprave]

GARAJOVÁ, Michaela
- Cirkevné knižnice – ich funkcie a význam. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. 2007,
roč. 15, č. 4, s. 46-47.
LAUKOVÁ, Oľga
- Dialóg a spolupráca s partnermi z Ruskej federácie . Príspevok prezentovaný na
konferencii Národná diplomacia Moskvy konanej 20. 5.- 24. 5. 2008 v Moskve.
- Kultúrne dedičstvo na Slovensku. Príspevok prezentovaný na III. medzinárodnej vedeckej
konferencii o problémoch zachovania svetového kultúrneho dedičstva konanej 21.10.-25.
10. 2008 v Moskve, Kolomenskoje.
- Využitie informačných zdrojov v ŠVK. Príspevok prezentovaný na II. medzinárodnej
vedecko-praktickej konferencii 20. 11. - 25. 11. 2008 v Kyjeve.
LUPTÁKOVÁ, Zuzana
- Zaujímavé podujatia InfoUSA v ŠVK. In Spravodajca Univerzity Mateja Bella v Banskej
Bystrici. 2008, roč. 14, č. 4, s. 25-26.
- Interaktívna komunikácia v anglickom jazyku. In Spravodajca Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, 2008, roč. 14, č. 5, s 23.
SNOPKOVÁ, Blanka
- Alexander Dubček v slovenskej a českej tlači. In Alexander Dubček – 15 rokov po ...
(spomienky, úvahy, štúdie) 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008.
ISBN 978-80-89388-04-2.
- Jozef Gindl, CSc. (1917–1991) – personálna bibliografia. In Acta historica Neosoliensia :
odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. 2007, roč. 10, č. 10, s. 9–57. ISSN 1336-9148.
- Redaktorka Zlata Solivajsová. In Zlata Solivajsová : personálna bibliografia. 1. vyd.
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008. S. 13–16. ISBN 978-80-89388-02-8.
- Public relations a lobovanie pre knižnice. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. 2008,
roč. 16, č. 1, s. 51–54.
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- Správa zo seminára Public relations a lobovanie pre knižnice. In Ikaros [online]. 2008,
roč. 12, č. 4. [cit. 2008-06-17]. Dost. na : <http://www.ikaros.cz/node/4662>. URNNBN:cz-ik4662. ISSN 1212-5075.
- Vydavateľstvo ako centrum autorskej tvorivej práce (na príklade Stredoslovenského
vydavateľstva v Banskej Bystrici). Príspevok prezentovaný na odbornom seminári
Súčasné podoby knižnej kultúry, ktorý zorganizovala Katedra areálových kultúr Fakulty
stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dňa 28. 10. 2008.
[Zborník v príprave]
ŠVÁČOVÁ, Soňa
- Funkcie a úlohy knižnice pri podpore čitateľskej gramotnosti. Príspevok prezentovaný na
medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Klíma školy v 21. storočí. Banská Bystrica – UMB 6. 5. 2008. [Zborník v príprave]
- Rozprávky Zlaty Solivajsovej alebo príbeh jednej knihy. In Kolokvium českých,
moravských a slovenských bibliografů 2008 : zborník. Brno : Združení knihoven, 2008. S.
120–124.
- Zlata Solivajsová : personálna bibliografia / Zostavovateľka Soňa Šváčová. 1. vyd. Banská
Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008. 119 s. ISBN 978-80-89388-02-8.
TÖRÖKOVÁ, Michaela
- Geniálny dizajnér a model č. 14 – Michael Thonet. Príspevok prezentovaný na Kolokviu
českých, moravských a slovenských bibliografov, ktoré sa konalo 6. – 7. 10. 2008 vo
Zvolene. [Zborník v príprave]
- Kúpele a minerálne pramene Banskej Bystrice a okolia v literárnych prameňoch.
Príspevok prezentovaný na vedeckej konferencii Balneografia v dejinách knižnej kultúry
Slovenska. [Zborník v príprave]
VRANOVÁ, Jana
- Skúsenosti ŠVK v Banskej Bystrici s prácou s periodikami v module Seriály systému
Virtua. Príspevok prezentovaný na pracovnom seminári Práca s periodikami a súborný
katalóg periodík, konanom 25. 11. 2008 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
- Zápis kódovaných údajov v poli 008 formátu MARC 21 pre holdingové údaje. Príspevok
prezentovaný na Pracovnom seminári skupiny Seriály projektu KIS3G, konanom v ŠVK
v Banskej Bystrici 29. 5. 2008.
ŽÁČIKOVÁ, Lýdia
- Akvizícia periodík a reklamácie nedodaných periodík v systéme Virtua. Príspevok
prezentovaný na Pracovnom seminári skupiny Seriály projektu KIS3G, konanom v ŠVK
v Banskej Bystrici 29. 5. 2008.
- Modul akvizícia v systéme Virtua. Príspevok prezentovaný na Seminári pracovnej skupiny
Spracovanie dokumentov projektu KIS3G, konanom v Slovenskej národnej knižnici
v Martine 30. 4. 2008.
-Nevidiaci a slabozrakí využívajú ŠVK [online] citované [3.1. 2008] Dost. na
http://www.aktuality.sk/spravy/domace/nevidiaci-a-slabozraki-vyuzivaju-svk
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BÔBOVÁ, Mária – TÖRÖKOVÁ, Michaela
Svätý Vojtech v tlači a v prameňoch : bibliografia / Zost. Mária Bôbová, Michaela
Töröková.
Príspevok prezentovaný na medzinárodnej vedeckej konferencii Sv. Vojtech – svätec, kult
a doba. [Zborník v príprave]
ŠVÁČOVÁ, Soňa – GARAIOVÁ, Michaela – KLIMOVÁ, Anna
Ján Golian (1906–1945) : personálna bibliografia / Zostavili: Soňa Šváčová, Michaela
Garaiová, Anna Klimová ; úvodnú štúdiu napísala Michaela Garaiová. In Zborník Múzea
Slovenského národného povstania 2006 : Generál Golian a jeho doba (Materiály
z odborného seminára k 100. výročiu narodenia Jána Goliana, Banská Bystrica 31.10.2006)
Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2008. S. 219–283. ISBN
978–80–970072–4–9.

Rozhlas a televízia
DOKTOROVÁ, Oľga
- Rozhovor o výstave Slovensko, Slováci, súvislosti na historických fotografiách a
pohľadniciach. TV Markíza. 25.3.2008.
- Rozhovor o výstave Sloboda myslenia vo svete - 20 rokov úsilia. SRo, Rádio Lumen.
11.12.2008
LAUKOVÁ, Oľga.
- Rozhovor o výstave Sloboda myslenia vo svete - 20 rokov úsilia. SRo, Rádio Lumen.
11.12.2008 .
GUZMICKÁ, Ingrid
- Otvorenie digitalizovanej Hudobnej študovne ŠVK (rozhovor, red. Kovačech). Vysielanie
Rádia Regina, relácia Utorok s Rádiom Regina, 2. 9. 2008, popoludní, SRo
- Modernizácia a digitalizácia Hudobnej študovne (rozhovor, red. Kovačech). Vysielanie
Rádia Devín, 3. 9. 2008, SRo
- Modernizácia a digitalizácia Hudobnej študovne ŠVK (rozhovor, red. Kovačech).
Vysielanie Rádia Devín, relácia Akcenty a rezonancie, 13. 9. 2008, 13.00 hod.
SNOPKOVÁ, Blanka
- Prezentácia výstav Fotografie a dokumenty k príležitosti 15. výročia pôsobenia
slovenských vojakov v mierových misiách na Balkáne a Insitné umenie z Kovačice
a Padiny. Rádio LUMEN. Relácia Víkendovky. 1. 2. 2008.
- ŠVK v Banskej Bystrici na Open air festivale Yní piatok ( interwiev). SRo. 20. 6. 2008.
ŽÁČIKOVÁ, Lýdia
- Týždeň slovenských knižníc, hosť L. Žáčiková. Vysielanie Rádia Lumen, 15. 3. 2008,
13.00 hod., relácia Zaostrené. Dost. na http://www.lumen.sk/livedetail.php?id=4&m=3&r=2008
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B/ Zamestnanci LHM
BÁRDIOVÁ, Marianna
- Zástoj vojenskej hudby v kultúrno-spoločenskom živote Banskej Bystrice v rokoch
1918–1938. In Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí : sborník ze stejnomenné
mezinárodní konference konané 28.-30. dubna 2005 v Praze. Praha : Etnologický ústav
Akademie věd ČR, 2007, s.389–413. ISBN 978-80-87112-00-7.
- Aktuálne otázky múzejnej pedagogiky. In Múzeum a muzeológia – ich determinanty
a perspektívy v kontexte súčasného sveta. Zborník príspevkov vedeckej konferencie
11.-12.júna 2008 Banská Bystrica. Banská Bystrica : FPV UMB, 2008, s. 90-104.
ISBN 978-80-8083-596-5.
- Hudobná ikonografia v Biblii Martina Luthera. In DRLIČKOVÁ, Dana. Hudobná
ikonografia na Slovensku. Zborník z 26. seminára hudobných knihovníkov. Bratislava :
Univerzitná knižnica, 2008. S. 45-54. ISBN 978-80-89303-11-3.
- Keď sa ešte papier vyrábal ručne a písmená sa vyrezávali. Vzácna kniha v zbierkach
múzea – Biblia Martina Luthera z roku 1555. In Papier a polygrafia, 2008, roč. 6, č. 2,
s. 42 – 43.
- JUDr. Jaromír Bázlik (1919–1997). In Banskobystrický evanjelik, 2007, roč. 2, č.3,
s.12 - 13.
- Ako vojaci v mestskom parku hudobný altánok stavali. In Banskobystrický Permon, 2008,
roč. 6, č. 1, s.11.
- Výtvarný dialóg. In Slovenské národné noviny, 17. 6. 2008, roč. 19 (23), č. 12, s.2.
- Gregor Roletzký – hudobník širokého rozhľadu. Referát na vedeckom seminári Skladatelia
Banskej Bystrice 2. ŠVK - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, 24. 7. 2008
v rámci 30. ročníka Festivalu zborového spevu V. Figuša – Bystrého (spoluorg. Katedra
hudby PdF UMB).
- Aktuálne otázky múzejnej pedagogiky. Referát na vedeckej konferencii Múzeum
a muzeológia – ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta, konanej na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 11.-12. 6. 2008.
- Význam Karola Pádivého pre súčasnosť. Úvod na odbornom seminári v rámci 27. ročníka
Pádivého Trenčín a osláv 100. výročia narodenia skladateľa. Trenčín, 13. 9. 2008.
- Oponentský posudok na rigoróznu prácu. Mgr. Marcela Chalachánová: Hrady Lietava
a Strečno – naše významné kultúrne dedičstvo. Žilinská univerzita, Katedra knižnično –
informačných vied a didaktiky informatiky, Žilina 2008, 3 s.
- Oponentský posudok na záverečnú prácu. Andrej Krajčovič: Trávničkovo kvarteto.
Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica, 2008, 2 s.
- Oponetský posudok na rigoróznu prácu. Mgr. Jana Jaďuďová: Formy uchovávania
kultúrneho dedičstva na príklade zbierok šľachtických rodov. Katedra environmentálneho
manažérstva UMB, Banská Bystrica 2008, 3 s.
- „Detské“ zbierky vo fondoch J. L. Bellu, V. Figuša-Bystrého a J. Cikkera. Referát na
seminári Dieťa v múzeu. Komunikácia a prezentácia múzeí. ŠVK - Literárne a hudobné
múzeum v Banskej Bystrici, 30. 9. 2008.
BÁRDIOVÁ, Marianna – BIBZA, Peter. Viliam Figuš-Bystrý: K nám skloň sa, Pane.
Zborové skladby. Spevník. Banská Bystrica: PKO, 2008. 82 s.
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BORGUĽOVÁ, Jana
- Literárne a hudobné múzeum. In Učiteľské noviny, 2008, roč. 56, č. 10, s.14.
- Nemám rád ploty, milujem mosty. In Učiteľské noviny, 2008, roč. 56, č. 11, s.15.
- Akvizičná taktika a stratégia ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici.
In Akvizičná činnosť slovenských múzeí v súčasnosti – problémy, možnosti, perspektívy :
zborník príspevkov z odborného sympózia Hronec 2007. Bratislava : Slovenské národné
múzeum ; Zväz múzeí na Slovensku, 2008.
- Duch v kameni. In Knižná revue, 12. 3. 2008, roč. 18, č. 6, s. 2.
- Literárna Banská Bystrica. In Literárny týždenník, 23. 4. 2008, roč. 21, č. 15-16, s. 2.
- Autor molových tónov : bulletin k divadelnej hre Osvalda Zahradníka: Rozlúčka. Banská
Bystrica : Pro bibliothecae; Štátna vedecká knižnica, 2008. 1 s.
- Zlata Solivajsová v zbierkovom fonde Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho
a hudobného múzea v Banskej Bystrici. In Zlata Solivajsová : personálna bibliografia.
Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008, s. 73 - 100.
- Kvapka rosy : zborník literárneho klubu Litera 2 / Zostavila Jana Borguľová. Banská
Bystrica : Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, 2008.
- Chalupkovo Brezno v pamäti 3 : 40 rokov celoslovenskej prehliadky záujmovo-umeleckej
činnosti pedagogických zamestnancov / Zostavila Jana Borguľová. Brezno : Organizačný
výbor Chalupkovho Brezna, 2008.
ČEMANOVÁ, Zuzana
.- Zázraky Tibora Koblička. In Učiteľské noviny, 3. 3. 2008, roč. 56, č. 13, s. 16.
- Pavol Tonkovič. In Verejná správa, 2008, roč. 63, č. 8, s. 26 - 27.
- Viliam Figuš-Bystrý. In Verejná správa, 2008, roč. 63, č. 17, s. 26 - 27.
- Zborová tvorba Pavla Tonkoviča. In Cantus Choralis 2006. Banská Bystrica : PF UMB,
2008, s. 33.
ŠÍPKA, Miloš
- Ľudové hudobné nástroje na Slovensku : Sprievodca po expozícii. 2 aktualizované
vydanie. Banská Bystrica, 2008.
- Ľudové hudobné nástroje v regióne Kysúc. In Národná osveta, 2008, č. 11, s. 22 - 23.
ŠÍPKA, Miloš - HRUŠOVSKÝ Jozef. Sláčikové ľudové hudby regiónov východného
Slovenska. In Slovenský národopis, 2008, č. 3, s. 352.
TROLIGOVÁ, Zlata
- Načierala z detskej i zo svojej duše (Elena Maróthy-Šoltésová). In Verejná správa, 2008,
roč. 63, č. 3, s. 26 - 27.
- Bojovný básnik a hrdinský človek (Samo Chalupka). In Verejná správa, 2008, roč. 63,
č.10, s. 26 - 27.
- Izidor Žiak Somolický v archívnych dokumentoch. In Bystrický permon, 2008, roč. 6, č. 2,
s. 9.
- Vedel liečiť choroby tela aj duše (G. K. Zechenter-Laskomerský). In Verejná správa,
2008, roč. 63, č. 14, s. 26 - 27.
- Pocta Hane Gregorovej. In My - banskobystrické noviny, 2008, roč. 18, č. 45, s. 9.
- Čítanka o Hane Gregorovej. In Literárny týždenník, 2008, roč. 21., č. 41-42, s. 13.
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- Spomienka na Hanu Gregorovú. In Slovenské národné noviny, 2008, roč. 19(23), č. 24,
s. 2.
ŽABKOVÁ, Soňa
- Úspešné aktivity pre znevýhodnené skupiny (podujatie LHM v Banskej Bystrici).
In Národná osveta, 2007, roč. 17, č. 12, s. 11-13.
- Seminár Nezábudka. In Knižnica, 2008, roč. 9, č. 2, s. 32 - 38.
- Bohaté divadelné tradície alebo ochotníci spomínali. In Javisko, 2008, roč. 40, č. 1, s. 26.
- Užitočne strávený čas - škola remesiel v Banskej Bystrici (o projekte Nadácie SPP).
In Národná osveta, 2008, roč. 18, č. 3, s. 10-11.
- Bábkam vdychujú dušu (Jana Pogorielová-Dušová-Anton Duša). In Javisko, 2008, roč. 40,
č. 4, s. 36-37.
- Spolupráca múzea a školy. In Učiteľské noviny, 2008, roč. 56, č. 20, s. 16.
- Odišla legenda slovenského tradičného bábkového divadla (spomienka na Antona
Anderleho). In Národná osveta, 2008, roč. 18, č. 4 - 5, s. 52 - 53.
- Bábkam vdychuje dušu (Anton Duša). In Loutkař, 2008, roč. 58, č. 4, s. 1.
- Knižnicu vyzdobili známymi televíznymi bábkami. In My - banskobystrické noviny, 2008,
roč. 18, č. 39, s. 5.
- Životné jubileum Jany Pogorielovej-Dušovej. In Loutkař, 2008, roč. 58, č. 5, s. 198.
- Bábkárske tradície a ich výstavná prezentácia v LHM v Banskej Bystrici. In Múzeum,
2008, roč. 54, č. 4, s. 5 - 6, s. 12.
- Na návšteve v ZOO Bojnice (projekt Nadácie SPP). In ZOO časopis-občasník ZOO
Bojnice, 2008, č. 1, s. 11.
- Druhá vydarená návšteva v Bojniciach (projekt Nadácie SPP). In ZOO časopis-občasník
ZOO Bojnice, 2008, č. 1, s. 11.

Tlačové agentúry
ŽABKOVÁ, Soňa
- Projekty pre znevýhodnené skupiny v knižnici (rozhovor). TASR, 15. 4. 2008.
- Výstava Jana Pogorielová-Dušová (rozhovor). TASR 30. 9. 2008.
BORGUĽOVÁ, Jana
- Literárna Banská Bystrica 2008 (rozhovor). SITA 7. 3. 2008.
- Vansovej Lomnička 2008 (rozhovor) 15. 4. 2008.
Rozhlas
BÁRDIOVÁ, Marianna
- Lutherova Biblia. Rádio Regina Banská Bystrica, relácia Čerstvo prečítané, 21. 3. 2008.
- Literárne a hudobné múzeum a jeho komunikácia s verejnosťou. Rozhovor
s M.Štefanovičovou. Rádio Lumen, relácia Karmel – Umenie v konzerve, 13. 4. 2008.
Portréty. Monografická relácia. Rádio Regina, 4. 5. 2008.
- Rádio a gramofón Viliam Figuša – Bystrého. Rádio Regina, relácia Príbehy z múzea,
9. 7. 2008.
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- Detský nábytoček od Jána Levoslava Bellu. Rádio Regina, relácia Príbehy z múzea,
20. 8. 2008.
- Gregor Roletzký a zaujímavá koláž k jeho 50-ke zo zbierok LHM. Rádio Regina, relácia
Príbehy z múzea, 3. 9. 2008.
- Dezider Nágel. Rádio Devín, Akcepty, rezonancie, 13. 9. 2008.
- Drevená bačovská lyžica Andreja Očenáša. Rádio Regina, relácia Príbehy z múzea,
24. 9. 2008.
BORGUĽOVÁ, Jana
- Literárna Banská Bystrica 2008 (rozhovor). Rádio LUMEN, 7. 3. 2008.
- Literárna Banská Bystrica 2008 (rozhovor). SRo, Rádio Regina 13. 3. 2008.
- Vansovej Lomnička (rozhovor). Rádio LUMEN 15. 4. 2008.
- Príbehy z múzea, Thurzov kalamár (medailón). SRo 13. 8. 2008.
- Lutherova biblia (rozhovor). SRo, Rádio Regina, 5. 12. 2008.
- Literárne aktivity v Banskej Bystrici (rozhovor). SRo, Rádio Regina, 25. 11. 2008.
TROLIGOVÁ, Zlata
- Pudrenka Hany Gregorovej. Rádio Regina, Príbehy z múzeí, 10. 8. 2008
ŽABKOVÁ, Soňa
- Výstava Jana Pogorielová-Dušová (rozhovor). Rádio Regina, 16. 9. 2008.
- Výstava Jana Pogorielová-Dušová (rozhovor). Rádio Lumen, 16. 9. 2008.

Televízia
BÁRDIOVÁ, Marianna
- Lutherova Biblia. STV, Relácia náboženského vysielania, 24. 5. 2008.
- Happening Múzeá sú tu pre vás IV. TA3, 30. 5. 2008.
BORGUĽOVÁ, Jana
- Vansovej Lomnička 2008 (rozhovor). AZTV, 17. 4. 2008.
- Vansovej Lomnička 2008 (rozhovor). AZTV, 18. 4. 2008.
- Chalupkovo Brezno 2008 (rozhovor). AZTV, 6. 10. 2008.
- Osobnosti – Martin Rázus (rozhovor). TV 13, 28. 11. 2008.
ŽABKOVÁ, Soňa
- Deň otvorených dverí v múzejných expozíciách (rozhovor). AZTV 19. 5. 2008.
C/ Príspevky o ŠVK v médiách od iných autorov
- /red. Sme/ Zrkadlíme. In. Knižná revue. 2008, roč. 18, č.1, s. 2
- /Jana Grajciarová/ Maska pre planétu zem
Vysielanie Slovenského rozhlasu, 26.11.2007, o 8.40 hod.
- /gudz/ Stretnutie s ľudovým majstrom Tiborom Kobličkom. In http://www.mynoviny.sk/
[online] citované [18.2. 2008]. Dost. na
http://www.mynoviny.sk/clanok_tlac.asp?cl=3716636
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- Ruský jazyk na Slovensku. In Hlas Ruska, [online] citované [28.2. 2008]. Dost. na
http://www.ruvr.ru/main.php?lng=slo&q=564&cid=60&p=15.01.2008
- /Jana Benešová/ Slovenské pohostinství a péče o nás byly ohromující. In U nás. 2007, roč.
17, č. 4, s. 23-24.
- /TASR/ Dolnozemskí Slováci vystavujú v Banskej Bystrici.
In http://kultura.sme.sk/ [online], citované [2008-3-11]. Dost. na
http://kultura.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=3762819
- /SITA, pt, fa/ Najkrajšie tohtoročné kalendáre na výstave v Banskej Bystrici
In: http://www.obnova.sk/ [online], citované [2008-3-14]. Dost.na
http://www.obnova.sk/modules.php?name=clanky&file=clanok&sid=1340
- /Anna Gudzová/ Insitné umenie a mierové misie vo vedeckej knižnici.
In: http://www.mynoviny.sk/ citované [2008-3-14]. Dost. na
http://www.mynoviny.sk/c/3751446/Insitne-umenie-a-mierove-misie-vo-vedeckejkniznici.html
- /TASR, krk, pop/ Banská Bystrica: Knižnici pribudli knihy z deblokácie dlhu.
In: http://www.tasr.sk/ citované [2008-3-17]. Dost. na
http://www.tasr.sk/23.axd?k=20080308TBB00307
- Výstava Slovensko, Slováci – Súvislosti na historických fotografiách.
Správy STV, 25.3.2008, 19.40 hod.
Televízne noviny, Markíza, 25.3.2008, 19.15 hod.
- /TASR/ V Štátnej vedeckej knižnici diskutovali o NATO. In http://www.plus1den.sk/
[online].[cit. 2008-04-29]. Dost. na http://www.plus1den.sk/aktuality/banska-bystrica-vstatnej-vedeckej-kniznici-diskutovali-o-nato.html
- /SITA/ Banskobystrická knižnica doplnila fondy aj cez deblokáciu.
In: http://slovensko.hnonline.sk/ [online]. [cit. 2008-04-22]. Dost. na
http://slovensko.hnonline.sk/c1-23519820-banskobystricka-kniznica-doplnila-fondy-ajcez-deblokaciu
- /pt, nr, SITA/ Štátnej vedeckej knižnici vlani pribudlo 500 čitateľov. In:
http://www.asvet.sk/ [online]. [cit. 2008-04-22]. Dost. na http://www.asvet.sk/?spravy/Statnej-vedeckej-kniznici-vlani-pribudlo-500-citatelov/
- /SITA/ Knižnica fondy doplnila aj cez deblokaciu ruskeho dlhu. In http://www.asvet.sk/
[online]. [cit. 2008-04-26]. Dost. na http://www.asvet.sk/?spravy/-Kniznica-fondydoplnila-aj-cez-deblokaciu-ruskeho-dlhu/
- /Eva Tomeková, Martin Lizoň/ „Otkuda pošla zemlja ruskaja...“ In Spravodajca Univerzity
Mateja Bella v Banskej Bystrici, 2008, roč. 14, č. 4, s. 15-16.
- /TASR/ T. Lax predstavuje expozíciu s názvom VODA. In http://najzoznam.sk/
[online].[cit. 2008-05-20]. Dost. na http://najzoznam.sk/strucne/spravod_clanok/4860/tlax-predstavuje-expoziciu-s-nazvom-voda/
- Výstava Thomasa Laxa v Banskej Bystrici. In Kanadská mozaika, 2008, č.10.
- /TASR/ Vystavujú diela japonskej výtvarníčky. In www.pluska.sk. Dost.
http://74.125.39.104/search?q=cache:MxMGsABX2GYJ:www.pluska.sk/rating.do%3Fr
- /TASR/ Memorandum o porozumení. Dost. na http://www.slovacivosvete.sk/338/spravatasr.php?sprava=103064
- /TASR/ V Banskej Bystrici bude pokračovať americké centrum. Dost. na
http://www.sme.sk/c/4057285/v-banskej-bystrici-bude-pokracovat-americkecentrum.html
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- /TASR/ Memorandum o porozumení. In: www.senior.sk. Dost. na
http://64.233.183.104/search?q=cache:jhBfFEnhM0J:www.senior.sk/view.php%3Fcisloclanku%3D2008090101+memorandum+kni%C5
%BEnica+bystrica+USA&hl=sk&ct=clnk&cd=6&gl=sk
- /Patrik Krnáč/ Fond ŠVK obsahuje takmer 2 milióny dokumentov. In My Banskobystrické
noviny, 2008, roč. 17, č. 37, s. 5.
- /TASR/ Pogorielovú zdobí výtvarno-technologické majstrovstvo. In www.pluska.sk. Dost.
na http://www.pluska.sk/aktuality/banska-bystrica-pogorielovu-zdobi-vytvarnotechnologicke-majstrovstvo.html
- /Igor Kovačovič/ Dávna sláva banských miest. In Zvon. 2008, roč. 17., č. 191 s. 3.
- /Ľ. Antošová/ Hana Gregorová – Spomienka pri knihe. In: Spektrum, 2008, č. 44, s. 5.
- /TASR/ Výstava prehľadu celoživotného diela Jany Pogorielovej – Dušovej. In
www.pluska.sk. Dost. na http://www.pluska.sk/aktuality/banska-bystrica-vystavaprehladu-celozivotneho-diela-jany-pogorielovej-dusovej.html
- /Zora Bittarová / Jana Pogorielová–Dušová ...S dušou aj v tvorbe. In Radničné noviny,
2008, roč. 2, č. 10, s.6.
- /TASR/ Rozlúčka s korunou. In www.aktuality.sk. Dost. na
http://www.aktuality.sk/ekonomika/ekonomika/rozlucka-s-korunou
- /TASR/ Kanadská guvernérka otvorila výstavu. In www.cas.sk. Dost. na
http://www.cas.sk/clanok/97274/kanadska-guvernerka-otvorila-vystavu.html
- Slávnostné odovzdanie knižných darov v rámci projektu „Biblia pre knižnice“. In
Slovenská biblická spoločnosť www.bible.sk. Dost. na http://www.bible.sk/index2.html
- /KŠ/ Sacharovova cena za slobodu myslenia do Číny. Dost. na
http://archiv.mynoviny.sk/clanok.asp?cl=4232991
- /TASR/ Slávnostné otvorenie výstavy Sacharovova cena. In www.slovacivosvete.sk. Dost.
na http://www.slovacivosvete.sk/338/sprava-tasr.php?sprava=139965
- /TASR, SITA/ Výstava Sloboda myslenia vo svete. Vysielanie Slovenského rozhlasu,
Z domova, 12. 12. 2008, 6.00 hod.
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Príloha č. 3

ÚČASŤ PRACOVNÍKOV NA VZDELÁVACÍCH
A INÝCH ODBORNÝCH PODUJATIACH
A/Zahraničné pracovné cesty
Dátum
6. - 7. 5.

Podujatie
Exkurzia KP SSK v Bratislave a vo Viedni – Rakúsko

20. - 24. 5.

Medzinárodná konferencia Národná diplomacia
Moskvy – Ruská federácia
Festival Open Europe – Viedeň - Rakúsko

28.5. – 2.6.
6. - 8. 7.

16. – 18. 9.
24. – 25. 9.

29.9.-3.10.

21.-25. 10.

20.–25. 11.
24.-28.11.
1. - 5. 12.

2. kolokvium knižnično-informačných pracovníkov
krajín V4 k digitalizácii – Brno – Moravská zemská
knihovna – Česká republika
Knihovny současnosti 2008 – konferencia – Seč
u Chrudimy – Česká republika
Slávnostné otvorenie novostavby budovy Studijní
a vědecké knihovny v Hradci Králové – Česká
republika
Mesiac čs. vzájomnosti – SVK v Hradci Králové –
Česká republika

III. medzinárodná vedecká konferencia o problémoch
zachovania svetového kultúrneho dedičstva – Moskva
– Ruská federácia
II. medzinárodná vedecko-praktická konferencia –
Kyjev - Ukrajina
Príprava konferencie Sv. Vojtech – Národní knihovna
v Prahe – Česká republika
Výmenná stáž v Centrálnej univerzálnej vedeckej
knižnici N. A. Nekrasova v Moskve – Ruská federácia

Účastník
PhDr. O. Lauková
PhDr. B. Snopková
J. Vranová
PhDr. O. Lauková
PhDr. O. Lauková
PhDr. O. Doktorová
PhDr. O. Lauková
PhDr. O. Doktorová
L. Žáčiková
Mgr. M. Bílková
E. Dekanová
PhDr. O. Lauková
L. Žáčiková
PaedDr. J. Borguľová
Mgr. K. Šmelková
PaedDr. D. Jarina
M. Skruteková
PhDr. O. Lauková

PhDr. O. Lauková
PhDr. O. Doktorová
Mgr. M. Bôbová
Mgr. M. Töröková
L. Žáčiková
A. Barthová

B/ Odborné a vzdelávacie podujatia
Dátum
16. 1.
24. 1.

Podujatie
Zasadnutie národnej skupiny IAML – Bratislava,
Univerzitná knižnica
Zasadnutie výboru Krajskej pobočky SSK – Zvolen,
Krajská knižnica
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Účastník
PhDr. M. Bárdiová,
PhD.
L. Žáčiková
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13. 2.
3. 3.
12. – 13. 3.
1. 4.
2. 4.
3. 4.

3. 4.

7. 4.

17. 4.
21. 4.

29. 4.

30. 4.

6. 5.
13. 5.

23. 5.
11. 6.

17. – 18. 6.
25. 6.
26. 6.
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Slávnostné otvorenie roka Andreja Kmeťa – Martin,
Matica slovenská
Praktická tvorivá dramatika – Cyklické vzdelávanie
– Banská Bystrica, Centrum voľného času
Praktická tvorivá dramatika – Cyklické vzdelávanie
– Banská Bystrica, Centrum voľného času
MVS a Virtua – odborný seminár – Martin,
Slovenská národná knižnica
Zasadnutie pracovnej skupiny Výpožičky v systéme
Virtua – Martin, Slovenská národná knižnica
Zasadnutie národnej skupiny IAML – Košice,
Verejná knižnica J. Bocatia
Prístup k informačným zdrojom o vede, výskume
a inováciách v ére Library X.0“ a prezentácia
informačného zdroja – Bratislava, CVTI
Slovenská literatúra v roku 2007 – odborný seminár
v rámci Slovesnej jari – Martin, Matica slovenská
Odborný seminár vydavateľstva Elsevier Science –
Bratislava, STU
Marketingový informačný systém v múzeách –
konferencia – Banská Bystrica, Ekonomická fakulta
UMB
Zasadnutie Sekcie pre vzdelávanie a výchovu
v múzeách – Kremnica

Seminár pracovnej skupiny Katalogizácia
dokumentov v systéme Virtua – Martin, Slovenská
národná knižnica
Zasadnutie Knižničnej rady UMB – Banská Bystrica
Dni regionálnej bibliografie – Martin, Slovenská
národná knižnica
Praktická tvorivá dramatika – Cyklické vzdelávanie
– Banská Bystrica, Centrum voľného času
Suweco – Infopárty – Bratislava

9. zasadanie Národnej komisie pre služby –
Bratislava, CVTI
Koordinačná rada SNK pre bibliografickú činnosť
v SR
Knižnice v znalostnej spoločnosti – výzvy a stratégie
– odborná prednáška – Bratislava, Univerz. knižnica

PhDr. M. Bárdiová,
PhD.
Mgr. S. Žabková, PhD.
Mgr. S. Žabková, PhD.
V. Ištokovičová
Mgr. P. Majling
PhDr. M. Bárdiová,
PhD.
Mgr. I. Šimig
Mgr. K. Vyšná

PaedDr. J. Borguľová
PaedDr. D. Jarina
T. Durdiaková
Mgr. M. Meleková
Mgr. S. Žabková, PhD.

PhDr. M. Bárdiová,
PhD.
Mgr. S. Žabková, PhD.
Mgr. Z. Čemanová
PhDr. B. Snopková
L. Žáčiková
L. Žáčiková
PhDr. B. Snopková
Mgr. M. Töröková
E. Kamzíková
Mgr. S. Žabková, PhD.
PhDr. O. Lauková
PhDr. O. Doktorová
L. Žáčiková
Mgr. P. Majling
PhDr. B. Snopková
T. Durdiaková
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16. 7.
21. 7.

3. – 5. 9.
12. – 14. 9.
23. 9.
23. - 24. 9.
24. – 26. 9.

6. - 7. 10.

9. 10.
22. 10.

28. 10.
28.-29. 10.

Prezentácia knihy – Bratislava – Bulharské kultúrne
centrum
Seminár k auditu MK SR – firma CENTIRE

22. stretnutie európskych užívateľov systému VTLS
– Bratislava, Univerzita Komenského
Pádivého Trenčín – festival dychových hudieb–
Trenčín
Meranie výkonov a benchmarking v knižniciach –
konferencia – Bratislava, CVTI
Duchovné bohatstvo východného Slovenska –
odborný seminár – Prešov, ŠVK
Plenárne zasadnutia slovenskej národnej skupiny
IAML a 28. celoslovenský odborný seminár
hudobných knihovníkov na tému Slovenské hudobné
knihovníctvo v jubilejnom roku Eugena Suchoňa –
Košice, Verejná knižnica J. Bocatia
Kolokvium českých, moravských a slovenských
bibliografov – Zvolen, Krajská knižnica
Zasadnutie Knižničnej rady UMB – Banská Bystrica
Implementácia systému ekonomického
a projektového riadenia v organizáciách rezortu
kultúry – Bratislava – MKSR, CENTIRE
Súčasné podoby knižnej kultúry – seminár – Nitra,
Univerzita Konštantína Filozofa
Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva 2008 –
konferencia – Martin, SNK

7. 11.

Knižný veľtrh Bibliotéka 2008 – Bratislava, Incheba

10. 11.

Školenie k operačnému programu Informatizácia
spoločnosti 2007 – 2013 – Bratislava, MK SR
Balneografia v dejinách knižnej kultúry Slovenska –
vedecká konferencia - Trenčianske Teplice
Prezentácia databázy CEEOL – Bratislava,
Univerzitná knižnica
Koordinačná rada SNK pre bibliografickú činnosť
v SR
Stretnutie užívateľov elektronických služieb –
Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva
Kultúrne dedičstvo – komercia alebo ochrana –
konferencia – Banská Bystrica, Múzeum SNP
Súborný katalóg periodík – pracovný seminár –
Bratislava, Univerzitná knižnica

10.-12. 11.
11. 11.
19. 11.
25.-26. 11.
25.-27. 11.
26. 11.
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PhDr. O. Lauková
L. Žáčiková
PhDr. O. Lauková
RNDr. M. Kassa
L. Žáčiková
L. Žáčiková
J. Vranová
PhDr. M. Bárdiová,
PhD.
PhDr. O. Doktorová
L. Žáčiková
Mgr. M. Bôbová
Mgr. I. Šimig

PhDr. B. Snopková
Mgr. S. Šváčová
Mgr. M. Töröková
L. Žáčiková
RNDr. M. Kassa
L. Žáčiková
PhDr. B. Snopková
Mgr. M. Bôbová,
M. Lásková
Mgr. I. Šimig
Mgr. D. Ničová
L. Žáčiková
RNDr. M. Kassa
L. Žáčiková
Mgr. M. Bôbová
Mgr. M. Töröková
Mgr. M. Meleková
PhDr. B. Snopková
Mgr. B. Bubniak
Mgr. S. Žabková, PhD.
J. Vranová
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27. 11.
1. 12.
3. 12.
8. – 10. 12.
10. 12.
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EBSCO Day – Martin, Slovenská národná knižnica
ESEZ-Online + ESEZ 4G – pracovno-vzdelávacie
stretnutie – Bratislava, Slovenské národné múzeum
Školenie k systému NAVIGA – Martin, Slovenská
národná knižnica
Školenie konzultantov Info centier USA na
Slovensku – Bratislava, Veľvyslanectvo USA
Projekt Michael - prezentácia systému
prostredníctvom zbierky Pamiatkového úradu –
Bratislava, Univerzitná knižnica

Mgr. K. Vyšná
Mgr. I. Šimig
Mgr. Z. Čemanová
Mgr. K. Vyšná
Mgr. Ľ. Valuch
Mgr. I. Šimig
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