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1. Vzdela vacie a kultu rno-spoloc enske  podujatia 

Mestska  kniz nica Ž eliezovce v roku 2016 kla dla do raz na poskytovanie kvalitny ch za kladny ch 

a s pecializovany ch kniz nic no-informac ny ch sluz ieb, realizovala vzdela vacie a kultu rno-spoloc enske  podujatia 

s cieľom rozví jať c itateľsku  gramotnosť obc anov (detí , dospely ch), napoma hať ich vzdelanosti a zí skavať ďals í ch 

pouz í vateľov a c itateľov. Ža roven  plnila u lohy a poz iadavky vyply vaju cich z priebez ny ch poz iadaviek 

zriaďovateľa.  

V roku 2016 uskutoc nila kniz nica celkom 174 podujatí, poc et u c astní kov bol 4 966, z radov dospely ch aj 

mla dez e. Mnohe  su  zachytene  v periodickej tlac i nas ich a regiona lnych noví n, na web stra nke mesta Ž eliezovce, 

na internetovej stra nke www.kniznicazeliezovce.webnode.sk. 

Kniz nica je aj  komunitny m centrom mesta, kde sa  priestory vyuz í vaju  nielen  na  za kladne   kniz nic ne  u kony, 

ale su  aj miestom stretnutí  stars í ch aj mlads í ch a to nielen na organizovany ch podujatiach. 

V mesiaci janua r uskutoc nilo Ra dio Regina reporta z  o c innosti kniz nice v priestoroch mestskej kniz nice i mu zea.  

V marci - mesiaci knihy sa dvere kniz nice otva rali aj niekoľkokra t denne pre triedy aj s kolske  kluby 

z eliezovsky ch s ko l i okolity ch obcí . Podujatia v kniz nici boli spojene  s oboznamovaní m sa s vy znamom kní h, ich 

hodnotou ako neoceniteľne ho zdroja informa cií  a samozrejme aj so zaobcha dzaní m s nimi. Deti sa zapojili aj do 

kreatí vnych hier na motí vy rozpra vok.  

V 16. roc ní ku c itateľskej su ťaz e “Dobšinského posolstvo“ a „Mezei bokréta“ v c asovom horizonte  9 mesiacov 

boli na  sla vnostnom posedení  pod vianoc ny m stromc ekom s obc erstvení m ocenene   deti s najvys s í m poc tom 

prec í tany ch kní h.  

Pozití vnym prvkom je, z e do priestorov oddelenia pre mla dez  pravidelne chodia na nami pripravovane  podujatia 

pravidelne aj škôlky Lienka a Hopsasa z mikulskej časti mesta, ktore  boli realizovane  podľa pripravovane ho 

pla nu vzdela vania s do razom na za z itkove  uc enie. 

V spolupra ci s Tekovskou hvezda rn ou sa uskutoc nil s tvrty  roc ní k su ťaz e „Človek na orbite“. Súťaž vyhlasuje 

Mestská knižnica každoročne na Svetový kozmický týždeň (4. – 10. októbra). V štyroch vyhlásených kategóriách 5-

členná odborná porota ocenila spolu 18 prác.  Výstava víťazných a vybraných prác bola prístupná verejnosti 

v priestoroch mestskej knižnice do konca roka. V auguste sme zorganizovali v spolupráci s Tekovskou hvezdárňou 

podujatie s názvom „Pozorovanie slnka ďalekohľadom“. 

Ú spech mal „Deň otvorených dverí“  a „Týždeň slovenských knižníc“ v marci  a ďals ie  podujatia  za  u c asti  

spisovateľov, v letnom  pra zdninovom období  sme pokrac ovali v tematickom podujatí   „Hľadáme poklady 

nášho mesta“. 

Ža rok 2016 sme ins talovali rozlic ne  vy stavky v priestoroch kniz nice, v období  2. – 5. ma j – sme v spolupra ci 

s Regiona lnym kultu rnym centrom v Prievidzi usporiadali vy stavu „Štúrovské dobrodružstvo“ v priestoroch 

mestske ho mu zea s u c asťou 182 na vs tevní kov a ďals ie mesac ne  persona lne  vy stavky  jubiluju cich spisovateľov. 

Do konca ma ja prijí mali na vs tevní kov cestovny ch kancela rií  v Mu zeu Franza Schuberta v Ž eliezovciach. 

Pravidelne sme pripravovali pre c lenov Klubu dôchodcov z iadane  prezenta cie z histo rie, resp. spoloc enske ho 

z ivota (Fas iangy, Veľka  noc, vianoc ne  zvyky a pod). Do chodcovia su  za tieto litera rne hodinky veľmi vďac ní . 

Konaju  sa v utorok resp. v piatok poobede. V druhom polroku sa uz  pravidelne c lenovia klubu do chodcov 

streta vali v kniz nic ny ch priestoroch dvakra t ty z denne a pripravovali sa im programy. Žu c astnili sme sa aj 

podujatia pre klientov z Nového domova v Ž eliezovciach s predna s kou s na zvom „Histo ria knihy“. 

Ž uskutoc neny ch 4 „Litera rnych kaviarní “ uva dzame mena  hostí , s ktory mi sa stretli nas i c itatelia a obc ania na 

klubovy ch podvec eroch: 

10. FEBRUÁR 2017 – 101. LITERÁRNA KAVIAREŇ  22. MAREC 2017 – 102. LITERÁRNA KAVIAREŇ  

Szomolai Tibor: v spolupra ci so ŽO Csemadok; autor 

predstavil svoju druhu  knihu s na zvom „Fa klyavivo “ 

(Ten, c o svieti fakľou). 

 Hodossy Gyula:  
v spolupráci so ŽO Csemadok; autor predstavil svoju 
najnovšiu knihu: „Ma elkezdődik bennünk a szereretet“ 
(Dnes v nás začína láska). 
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29. JÚN 2017 – 103. LITERÁRNA KAVIAREŇ  1. DECEMBER 2017 – 104. LITERÁRNA KAVIAREŇ  

Mgr. Nováková Margaréta:  
historička Tekovského múzea uviedla poslucháčov 
slovom aj obrazom na dobrodružné putovanie 
životom Štefana Koháry, spojeného úzko s dejinami 
Levíc aj hradu. 

 prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.:  
v spolupráci so ŽO SŽPO a MO Matice slovenskej; 
Priblížil nám tragické udalosti novembra 1939, mnohé 
zaujímavosti zo svojho pôsobenia v médiách, ako 
hovorcu a osobného poradcu bývalého prezidenta SR 
Rudolfa Schustera a mnoho iných zaujímavých 
informácií zo svojho života. 

 

 

V decembri sme v spolupra ci s miestnymi preds kolsky mi a s kolsky mi zariadeniami, miestnymi organiza ciami 

a zdruz eniami i najstars ou obc iankou mesta pripravili zvukove  nahra vky s vianoc ny mi prianiami k podujatiu 

s na zvom „Ví tanie adventu“. 

Vs etky podujatia su  pravidelne mesac ne zverejn ovane  na webovej stra nke mesta Ž eliezovce, ako aj na kniz nic nej 

webovej stra nke, na stra nke mesta, v mesac ní ku Ž eliezovsky  spravodajca a v regiona lnych periodika ch. 

CELKOVÝ POČET USPORIADANÝCH PODUJATÍ 174 

- Počet usporiadaných podujatí pre deti a mládež 76 

 

2. Pouz í vatelia kniz nice - c itatelia 

V oddelení  pre dospely ch sme  evidovali  v uplynulom roku 283  registrovany ch c itateľov, v oddelení  pre mla dez   

to bolo 724 detí   do 15 rokov. Spolu registrovany ch c itateľov 1 007. V zmysle za kona maju  pra vo na registra ciu 

aj obc ania z iny ch obcí , miest  a toto je  c asto  vyuz í vane  v nas ej kniz nici. 

PREHĽAD POČTU ČITATEĽOV K 31. 12. 2016 

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK 2016 2015 ROZDIEL +/- 
Oddelenie pre mládež 724 801 -77 

Oddelenie pre dospelých 283 333 -50 

CELKOM 1 007 1 134 -127 

 

Vy poz ic ny   c as pre verejnosť bol ty z denne 37,50 hodí n. Od novembra minule ho roka sa otva racie hodiny 

upravili z do vodu efektí vnosti chodu kniz nice na 23,5 hodí n, v stredu vec er sme vy poz ic ny  c as predl z ili do 18.00 

hodiny kvo li dostupnosti vs etky ch kniz nic ny ch sluz ieb aj s tudentom, cezpoľny m, dlhs ie pracuju cim 

(zamestnany m).. 

 

3. Kniz nic ny  fond 

Kniz nica sa snaz í  u c elne a systematicky vytva rať kvalitny  kniz nic ny  fond, uchova vať ho a sprí stupn ovať pre 

kaz de ho c itateľa. Je do lez ite , aby bol su stavne aktualizovany . 

V roku 2016 kniz nica doplnila kniz nic ny  fond celkovo o 391 k. j., z toho ku pou nadobudla 169 k. j. Pomerne 

vysoky  poc et kní h zí skala darom, az  222 k. j. a to najma  vďaka vy zve, ktoru  v priebehu roka realizovala 

a propagovala aj v miestnom periodiku.  

Kniz nica sa snaz ila zí skať financ ne  prostriedky aj z iny ch zdrojov. Vďaka u spes ne mu projektu kniz nica zí skala v 

okto bri 5 ks kní h a 19 ks c asopisov z nada cie Liget Mu hely Alapí tva ny v hodnote 32 755 Ft. V ra mci  u spes ne ho 

projektu s na zvom „Kniz ky – sťaby s ibnutí m c arovne ho pru tika“, ktory  z verejny ch zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia sumou 1 000,- € sa v roku 2016 zaku pilo 58 kní h, c o je pribliz ne polovica vyc erpany ch 

financ ny ch prostriedkov. Na kup kní h z tohto projektu sa ukonc í  v roku 2017. 
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ROČNÝ PRÍRASTOK KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK 

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK 2016 2015 ROZDIEL +/- 
Kúpou  169 210 -41 

- z rozpočtu mesta 111 113 -2 

- z toho z dotácie FPU 58 97 -39 

Darom 222 38 +184 

- z toho z dotácie Nadácie Liget Műhely  5 k.j., 19 c asop. - - 

CELKOM 391 248 +143 

Priemerna  cena prí rastku novej knihy bola  9,10,-€.  

PREHĽAD STAVU KNIŽNÉHO FONDU K 31. 12. 2016 

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK 2016 2015 ROZDIEL +/- 
Odborná literatúra pre dospelých 6 878 7 930 -1 052 

Krásna literatúra pre dospelých 13 296 16 521 -3 225 

Odborná literatúra pre deti 1 670 1 794 -124 

Krásna literatúra pre deti 7 218 9 000 -1 782 

CELKOM 29 062 35 245 -6 183 

      z toho: Audiovizuálne dokumenty 487 487 0 

      z toho: Regionálne dokumenty 222 221 +1 

 

Ž kniz nic ne ho fondu tvorí  30,08 % literatu ra pre mla dez , 68,27 % literatu ra pre  dospely ch  a  1,65 %  AVD 

dokumenty z celkove ho poc tu kniz nic ny ch jednotiek. Evidujeme 2 tituly docha dzaju cich periodí k, ktore  su  

k dispozí cii nas im uz í vateľom, ako aj priebez ne  dary c asopisov od c itateľov. 

 

V mesiacoch ma j az  august sa uskutoc nila u plna  reví zia kniz nic ne ho fondu (32 309 kniz ny ch jednotiek, - k. j.), 

na za klade ktorej kniz nica pristu pila k vyradeniu 6 574 kniz nic ny ch dokumentov z do vodu ich opotrebovanosti, 

zastaranosti, resp. multiplicity.  

Vs etky dokumenty okrem lexiko nov, encyklope dií , AVD v kniz nici su  voľne prí stupne  registrovany m  

pouz í vateľom, vypoz ic iavaju  sa absenc ne, niektore   tituly len prezenc ne  v s tudovni  pri beletrii. Spracovanie 

kniz nic ne ho fondu do programu KIS MASK pokrac uje priebez ne s prí rastkom novy ch kní h, resp. ich 

vyraďovanie. 

4. Vy poz ic ky a sluz by 

Do konca kalenda rneho roku   sme  zaevidovali  36 818 vy poz ic iek ro zneho obsahove ho druhu, c o je na l 

obyvateľa mesta 6 984 (poc et   obyvateľov mesta k 30. 9. 2016 - zdroj DATAcube) 5,27 vypoz ic any ch kniz nic ny ch  

jednotiek. Oproti minule mu roku poc et vy poz ic iek klesol o 787 z titulu zatvoreny ch dní  a hodí n z do vodu reví zie 

KF. Na jedne ho c itateľa bolo vypoz ic any ch 36,56 k. j. Žo vs etky ch vy poz ic iek bolo 69,42 % k. dokumentov pre 

Odborná 
literatúra pre 
dospelých

23,67%

Krásna 
literatúra pre 
dospelých

45,75%

Odborná 
literatúra pre 

deti
5,75%

Krásna 
literatúra pre 

deti
24,84%

Knižničný fond



 

Strana 4 

dospely ch, 30,58 % pre mla dez  do  15 rokov. Žaznamenali sme  na rast vy poz ic iek  dospelej odbornej  a detskej 

odbornej literatu ry. 

POČET VÝPOŽIČIEK 

POČET VÝPOŽIČIEK 2016 2015 ROZDIEL +/- 
Odborná literatúra pre dospelých 5 514 2 334 + 3 180 
Krásna literatúra pre dospelých 14 188 14 968 -780 
Odborná literatúra pre deti 3 387 1 258 + 2 129 
Krásna literatúra pre deti 4 443 4 201 + 242 
Výpožička periodík 9 286 14 844 -5 558 
CELKOM 36 818 37 605 -787 

MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA (MVS) 

Medzikniz nic na  vy poz ic na  sluz ba je  doplnkom nas ich sluz ieb c itateľom, v ra mci ktorej sme zaznamenali 

vy razne  zvy s enie.  Sprostredkovali sme spolu 145 diel elektronicky mi z iadankami, z toho 144 pre nas ich 

pouz í vateľov sme poskytli od iny ch kniz ní c a 1 dokument inej kniz nici. Ž celkove ho poc tu (151) evidujeme 44 

elektronicky ch informac ny ch zdrojov (EIŽ) - va c s inou c la nky zo s pecia lnych  periodicky ch  dokumentov pre 

s tudentov univerzí t.  

POČET VÝPOŽIČIEK V RÁMCI MVS 

POČET KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK 2016 2015 ROZDIEL +/- 
MVS iným knižniciam 1 7 - 6 
MVS od iných knižníc 145 44 + 101 
CELKOM 146 51 + 95 

ĎALŠIA ČINNOSŤ 

Žamestnanci kniz nice - knihovní ci pripravovali denne vysielanie spra v v mestskom rozhlase podľa programu 

dvakra t denne, kde je potrebny  aj preklad do maďarske ho jazyka. D alej kniz nica pre verejnosť poskytovala 

reprograficke  sluz by, telefonicke  vyrozumenie, resp. rezervovanie z iadanej literatu ry a referenc ne  sluz by. 

Poskytovali sme internetové služby pre verejnosť na 2 poc í tac ovy ch staniciach, ktore  su  k dispozí cii denne. 

ÚČASŤ ZAMESTNANCOV NA ŠKOLENIACH, ODBORNÝCH A VZDELÁVACÍCH AKTIVITÁCH: 

11. janua r  Ú c asť na semina ri - rozvoj c í tania,  Mestska  kniz nica, S tu rovo (Plizgova ) 
18. ma j  Propaga cia a marketing kniz ní c, Úniverzitna  kniz nica ÚKF v Nitre, Nitra (Po lyova , Plizgova ) 

21. september  Semina r EIŽ Martin (Plizgova ) 

18. 5. - 26. 9. Absolvovanie akreditovane ho vzdela vacieho programu Knihovní cke za klady pre znalostnu  

spoloc nosť, Slovenska  na rodna  kniz nica, Martin (Bení kova )  

28. september  Ú c asť na semina ri s medzina rodnou u c asťou v ra mci projektu: „Aby pama ť nestarla...“, Levice 

(Bení kova , Plizgova ) 


