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1.1.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov :

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Sídlo :
Rezort :
Kontakt :

Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Ministerstvo kultúry SR
Telefón:
048/4155067
Fax:
048/4124096
e-mail:
svkbb@svkbb.sk
http://
www.svkbb.sk
príspevková organizácia

Forma hospodárenia :
Riaditeľka :
Členovia vedenia :

PhDr. Oľga Lauková
Lýdia Žáčiková – námestníčka riaditeľky, vedúca oddelenia
doplňovania a spracovania fondov
PhDr. Marianna Bárdiová – námestníčka riaditeľky, vedúca
Literárneho a hudobného múzea
Mgr. Peter Majling – vedúci oddelenia absenčných služieb
PhDr. Oľga Doktorová – vedúca oddelenia prezenčných služieb
PhDr. Blanka Snopková – vedúca oddelenia bibliografie
Mgr. Alica Kmeťová – vedúca oddelenia informačných
technológií
PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. – vedúci oddelenia
reprografických služieb
Eva Koreňová – vedúca ekonomicko-správneho oddelenia
Mgr. Soňa Žabková, PhD. – práca s médiami

1.1.2

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, literárno a hudobno-múzejnej
a vydavateľskej činnosti.
Knižnica plní nasledovné úlohy :
- zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov,
napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie
potreby, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj
- poskytuje komplexné knižnično-informačné služby používateľskej komunite
- zhromažďuje, odborne spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce
a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty
- je pracoviskom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby
- plní funkciu konzervačnej knižnice 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
- zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie v oblasti registrujúceho
bibliografického popisu slovenských patentových spisov, excerpovaním
a bibliografickým spracovaním príspevkov publikovaných v zborníkoch
- 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
- pôsobí ako celoslovenské koordinačné pracovisko pre bibliografiu vedných odborov
národnooslobodzovací odboj a SNP, stavebníctvo, architektúra a cestovný ruch
- plní úlohy :
1. regionálneho strediska špeciálnych technických dokumentov a strediska
patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR
2. strediska európskych informácií v súčinnosti s Kanceláriou Rady Európy
v Bratislave
3. partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
4. regionálneho vzdelávacieho centra nemeckého jazyka a kultúry v spolupráci
s Nadáciou H. Boscha v Stuttgarte
- rieši odborné a vedecko-výskumné úlohy a ich výsledky prezentuje prostredníctvom
vlastnej edičnej, publikačnej, propagačnej činnosti a kultúrno-vzdelávacích aktivít.
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.

2.2

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

2.2.1 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. 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.
Knižničné a informačné služby, ktoré knižnica poskytuje sú kľúčovými činiteľmi pri
poskytovaní neobmedzeného prístupu používateľov k základným zdrojom pre ekonomický
a kultúrny rozvoj, účinne prispievajú k vývoju a udržiavaniu duševnej slobody, ochrane
demokratických hodnôt, k vzdelávaniu na všetkých úrovniach. Nezastupiteľná je poslanie
knižnice pri uspokojovaní informačných potrieb obyvateľov s osobitným zreteľom na oblasť
vedy, výskumu, odbornej praxe a vzdelávania a uľahčiť im prístup k získavaniu informácií a
poznatkov z rozličných oblastí spoločenského života.
Spoločenské poslanie knižnica realizuje prostredníctvom knihovníckych,
bibliografických,
informačných,
vedeckovýskumných,
vydavateľských,
kultúrnospoločenských, vzdelávacích a ďalších aktivít.
V celkovej svojej činnosti knižnica zohľadňuje skutočnosť, že Banská Bystrica je
moderným, rozvíjajúcim sa mestom s dvomi vysokými školami, množstvom stredných škôl,
s každoročným nárastom študentov, pedagógov, vedeckých pracovníkov. Mestom, ktoré sa
rozvíja tiež z pohľadu umiestnenia celoslovenských inštitúcií a rozvojom cestovného ruchu.
Používateľské zázemie knižnice tvoria vedecko-výskumní pracovníci, pracovníci orgánov
štátnej správy a samosprávy, podnikatelia, vysokoškolskí pedagógovia, študenti vysokých
a stredných škôl nielen z Banskej Bystrice, regiónu stredného Slovenska ale aj z celého
Slovenska.
Získavanie, spracovanie, uchovávanie a ochraňovanie kultúrneho dedičstva a hodnôt
vytvorených ľudskou spoločnosťou uložených v knižničnom fonde, vytváranie optimálnych
podmienok na využívanie týchto hodnôt širokým spektrom používateľov, je jednou
z hlavných úloh .
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. Ročne knižnica realizuje viac
ako 380.000 výpožičiek a navštívi ju okolo 140.000 návštevníkov.
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. Organizovaním kultúrno-výchovných
podujatí, prednášok, besied so spisovateľmi, prezentácií vydavateľstiev, výstav,
špecializovaných vyučovacích hodín a koncertov plní knižnica funkciu spoločenskú
a kultúrnu. Knižnično-informačné služby dostávajú novú dimenziu a kvalitu predovšetkým
sústavným rozširovaním využívania informačných technológií a uvádzania do prevádzky
špecializovaných študovní a priestorov na kultúrno-spoločenské aktivity, čím napĺňame snahu
budovať knižnicu ako multikultúrne a komunitné centrum.
Odbornú knihovnícku, bibliografickú a výskumnú činnosť prezentujeme odbornej
verejnosti formou seminárov a aktívov, ktoré organizujeme v spolupráci s domácimi aj
zahraničnými partnerskými inštitúciami, s profesijnými organizáciami a spolkami.

K prezentácii činnosti knižnice patrí aj vydávanie edičných titulov – odborných
a personálnych bibliografií, zborníkov zo seminárov, publikovanie výsledkov výskumu a pod.
Organizačnou súčasťou knižnice je Literárne a hudobné múzeum. Jeho poslaním je na
základe prieskumu a vedeckého výskumu 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 a bábkarské tradície na území Slovenska.
Popularizačnými podujatiami a stálymi expozíciami prezentuje výsledky svojej práce
verejnosti.

2.2.2 Strednodobý výhľad
Knižnica je tzv. pamäťovou inštitúciou, ktorá sa súčasne profiluje ako otvorená
multikultúrna a komunitná organizácia. Je miestom, cez ktoré používatelia efektívne realizujú
prístup do informačných databáz, získavajú informácie a poznatky, ktoré sú nezastupiteľné pri
rozvoji vedy, výskumu, vzdelávacieho procesu, v rámci školského celoživotného vzdelávania
občanov. Súčasne je miestom, v ktorom používatelia môžu využiť mnohé doplnkové kultúrne
a vzdelávacie aktivity.
Rozvoj knižnice 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 knižnično-informačných
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
zabezpečovať úlohy vyplývajúce z celoslovenskej bibliografickej registrácie
patentových spisov a technických noriem
participovať na budovaní súborného katalógu knižníc Slovenskej republiky
zvyšovať komfort služieb pre používateľov realizovaním úplnej automatizácie
výpožičného procesu a poskytovaním diferencovaných knižnično-informačných služieb
používateľom
poskytovať služby elektronického dodávania dokumentov, sprístupňovať on-line
časopisov a iné elektronické dokumenty, zapájať sa do vnútroštátnych a zahraničných
projektov v tejto oblasti
rozširovať poskytované služby s využitím informačných zdrojov internetu
a plnotextových elektronických databáz, rozširovať skladbu poskytovaných CD ROM
a on-line databáz
rozširovať služby poskytované handicapovaným a znevýhodneným občanom
spolupracovať na Národnom projekte ochranného mikrofilmovania, ktorého garantom je
Slovenská národná knižnica v Martine, predovšetkým zabezpečovaním mikrofilmov
periodík, ktoré sú v knižnici najviac využívané a periodík regionálneho charakteru
zabezpečovať pravidelnú a systematickú ochranu, biologickú očistu a reštaurovanie
historických tlačí
riešiť čiastkové výskumné úlohy rezortnej výskumnej úlohy Dejiny knižníc a knižnej
kultúry na Slovensku, pasportizáciou tlačí 16 storočia na území mesta Banská Bystrica
a ústavné výskumné úlohy
realizovať projekty na zabezpečenie finančných prostriedkov na odborný a materiálny
rozvoj knižnice, zamerať sa na vytvorenie reštaurátorského a digitalizačného

pracoviska, rozvoj aktivít vzdelávacie centra knižnice, pripravovať moderné kultúrnovzdelávacie aktivity a ďalšie
zabezpečovať rozvoj ľudských zdrojov formou interného vzdelávania zamestnancov so
zameraním na moderné formy knižnično-informačnej činnosti, komunikáciu, asertivitu
a jazykové vedomosti.
b/ v oblasti elektronizácie knižnice
postupne využívať všetky funkcie, ktoré poskytuje komplexný knižnično-informačný
systém VIRTUA, implementovaný v knižnici v roku 2004
sústavne modernizovať používanú výpočtovú techniku (PC, tlačiarne, scanery)
a rozširovať programové vybavenie
efektívne využívať pripojenie knižnice do počítačovej siete SANET
realizovať rekonštrukciu a rozšírenie lokálnej počítačovej siete
c/ v múzejnej činnosti
spracovávať údaje o zbierkových predmetoch v elektronickej podobe
spracovať a realizovať novú koncepciu expozície v Pamätnom dome J. G. Tajovského v
Tajove
širšie zapojiť LHM do riešenia grantových úloh a organizovania odborných seminárov
a konferencií v spolupráci s Národným múzejným centrom SNM a profesijnými
literárnymi, hudobnými a múzejnými organizáciami
d/ v materiálno-technickom zabezpečení
zrekonštruovať komunikačné priestory na prízemí a prvom poschodí knižnice (výmena
dlažby, vytvorenie šatňových priestorov pre používateľov a návštevníkov knižnice)
realizovať prístavbu moderných knižničných skladov.

2.2.2. Plnenie prioritných úloh
V roku 2005 sa činnosť knižnice popri plnení dlhodobých a stálych úloh vyplývajúcich z jej
poslania zameriavala na nasledovné priority :
A/ V oblasti riadenia
1. V rámci budovania knižnice ako multikultúrneho centra sme v priestoroch
zrekonštruovaného podkrovia zriadili a verejnosti sprístupnili Galériu v podkroví,
vytvorili priestor pre malé javiskové formy a prenajali priestor pre predajňu UNICEFU.
2. V zrekonštruovaných priestoroch podkrovia sme vytvorili Vzdelávacie centrum pre
pracovníkov vlastnej knižnice, knižníc v regióne aj pre verejnosť. Vzdelávacie centrum
má prednáškovú miestnosť a počítačovú miestnosť.
3. V priestoroch knižnice sa v apríli uskutočnilo rokovanie ministrov kultúry krajín V4,
Rakúska, Slovinska a Ruska. Za účasti týchto oficiálnych hostí sa uskutočnilo otvorenie
priestorov Galérie v podkroví, nových priestorov a novej expozície Ľudové hudobné
nástroje na Slovensku. Spracovali sme podklady pre rokovanie ministrov – návrh na
schválenie pravidelného konania kolokvia knihovníkov a informačných pracovníkov
krajín V4, ktoré sa ako pilotný projekt uskutoční v knižnici v roku 2006.
B/ V knižnično-informačnej činnosti
1. V prevádzkovaní knižnično-informačného systému VIRTUA :
- uviedli sme do prevádzky modul Akvizícia
- uviedli sme do prevádzky elektronickú žiadanku – používatelia môžu žiadať
dokument aj prostredníctvom internetu, kontrolovať stav svojho konta a predlžovať
výpožičky

zaviedli sme čipové karty ako formu preukazu používateľa knižnice, s možnosťou
využitia študentských identifikačných kariet ako preukazu používateľa knižnice
- pravidelné štatistické výstupy z oblasti výpožičných služieb a spracovávania
dokumentov sme realizovali ako výstup z modulu Info Station systému Virtua
- vyriešili sme tlač prírastkových zoznamov a katalogizačných lístkov zo systému
- o skúsenostiach z prevádzky systému sme informovali pracovníkov iných knižníc,
ktoré pristúpili alebo plánujú pristúpiť do projektu KIS3G, formou pracovných
návštev v našej knižnici
- realizovali školenia na prácu v module Správa seriálov pre pracovníkov slovenských
knižníc, ktoré pristupovali do projektu KIS3G
- doplnili sme novú výpočtovú techniku (PC, notebook, tlačiarne, skenery, čítačky
čiarových kódov a čipových kariet).
Vytvorili sme novú www stránku knižnice, ktorá získala v 1. ročníku súťaže slovenských
knižných webových sídiel TOP WebLib ’04 2. miesto.
Uviedli sme novú službu pre používateľov „Spýtajte sa knižnice“ ktorá je sprístupnená na
www stránke knižnice.
Vytvorili a verejnosti sme sprístupnili miesta na poskytovanie špecializovaných služieb:
- Centrum ruských štúdií. Otvorenie centra sa uskutočnilo za prítomnosti rektorky
Štátnej univerzity v Petrohrade Prof. Ľudmily Verbickej, zástupcov Ruského centra
vedy a kultúry v Bratislave a Asociácie rusistov na Slovensku
- Info USA v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku. Otvorenie centra sa
uskutočnilo za prítomnosti veľvyslanca USA p. Rodolfa M. Valeeho
- miesto na prístup k elektronickým informáciám, na čítanie a počúvanie pre
nevidiacich a slabozrakých, za spolupráce s Rotary Klubu a ich sponzorského daru.
Pre odbornú knihovnícku verejnosť sme zorganizovali seminár Marketing a Public
Relations elektronických informačných služieb.
K 750. výročiu udelenia mestských práv Banskej Bystrici sme vydali elektronickú
databázu informácií Pamäť mesta, realizovali vedeckú konferenciu Minulosť a prítomnosť
Banskej Bystrice
-

2.
3.
4.

5.
6.

C/ V múzejnej činnosti
1. Realizovali sme odborný seminár Emancipácia v slovenskej literatúre 24.2.2005.
2. Presťahovali sme expozíciu Ľudové hudobné nástroje na Slovensku a 29.4. sme ju
sprístupnili verejnosti v zrekonštruovaných priestoroch podkrovia ŠVK na Lazovnej ul.č.9
v Banskej Bystrici.
B/ V materiálno-technickom zabezpečení
1. Ukončili sme rekonštrukciu strechy a podkrovia budovy na Lazovnej ul. č. 9.
2. Zateplili sme budovu výmenou okien.
3. Zrekonštruovali sme vonkajšiu fasádu a priestor vnútorného nádvoria vrátane fasády.
4. Zrealizovali sme projektovú prípravu, výberové konanie a začali sme s rekonštrukciou
plynovej kotolne v budove na Lazovnej ul. č. 9.

3.3.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici nemala na rok 2005 uzavretý kontrakt
s Ministerstvom kultúry v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000.
4.4

ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

Činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2004 vyplývali z jej
poslania, stálych úloh určených v zriaďovacej listine v zákone č. 183/2002 Z. z. o knižniciach
a plnenia krátkodobých a operatívnych činností, ktoré stanovil ročný plán činnosti.

4.4.1 Náklady na produkty organizácie
Činnosti /produkty organizácie

Počet
pracovní
kov

Odprac. Náklady
h/rok na činnosť
celkom

Výdavky kryté
Štátny
rozpočet

Iné
zdroje

Výpožičné služby - absenčné
Výpožičné služby - prezenčné
Medziknižnič. výpožičná služba
Referenčné služby
Reprografické služby
Doplň. a sprac. kniž. fondov
Prevádzka knižničných skladov
Väzba, preväzba
Bibliograf. a výskumná činnosť
Elektroniz. a automatiz. knižnice
Múzejná činnosť
Riad., ekon. a prevádz. čin.
Spolu

4.4.2

KNIŽNIČNÝ FOND

4.4.2.1

Doplňovanie knižničného fondu

Vzhľadom k tomu, že knižnica vyčlenila z rozpočtu finančné prostriedky na
doplňovanie knižničných fondov a tiež získala účelové dotácie na túto činnosť od MK SR,
akvizičná činnosť bola pravidelná. Akvizičná komisia zasadala pravidelne 2x mesačne
a rozhodovala o tituloch a počtoch exemplárov, ktoré boli do knižnice zakúpené. Kontrolovali
a reklamovali sme dodávanie povinných výtlačkov dokumentov do knižnice v zmysle zákona.
Sledovali vydavateľskú činnosť na Slovensku a v zahraničí, predkladali návrhy na rokovanie
akvizičnej komisie, posudzovali návrhy na doplnenie fondu od používateľov a zamestnancov
knižnice.
Doplňovanie knižničného fondu okrem možnosti pravidelného čerpania finančných
prostriedkov pozitívne ovplyvnili ďalšie skutočnosti :
- do rutinnej prevádzky sme spustili podsystém „Akvizícia“ v automatizovanom
systéme VIRTUA. Objednávky aj prijatia objednaných dokumentov realizujeme
prostredníctvom systému,

-

získali sme hodnotné knižné dary od Veľvyslanectva USA, z Japonskej nadácie,
Fondu na podporu činnosti ruských kultúrnych centier v zahraničí a periodiká na
mikrofilmoch od slovenskej národnej knižnice v rámci národného programu
mikrofilmovania.

Doplňovanie knižničného fondu
Ukazovateľ
Prírastky celkom
- z toho : knihy
periodiká
normy
patenty
CD platne a mg pásky
hudobniny
mapy
videokazety
CD ROM
mikrofilmy, mikrofiše
Prírastky : kúpou
povinným výtlačkom
darom
výmenou
bezodplatným prevodom
vlastnou publ. činnosťou

S 2003
10.657
6.848
1.452
462
1.472
44
214
77
0
48
3.490
4.770
2.516
22
-

S 2004
13.418
8.015
1.318
1.463
1.708
86
400
78
1
157
141
3.362
6.377
3.678
26
82
34

S 2005
14.885
9.702
2.007
1.772
972
67
62
65
3
70
165
5.313
6.297
3.247
26
2
0

Finančná hodnota prírastku knižničného fondu
Druh dokumentu
Počet knižničných jednotiek
Finančná hodnota v Sk
2004
2005
2004
2005
Knihy
8.015
9.702 1,584.436,50 2,989.776,90
Periodiká
1.318
2.007
621.018.- 1,183.708,40
Špeciálne dokumenty
773
432
287.724.592.802,20
Normy
1.463
1.772
76.186,40
463.028,90
Patenty
1.708
972
17.080.9.720.Spolu:
13.418
14.885 2,587.444,90 5,239.036,40
Do knižnice dochádzalo 1.185 titulov periodík, čo je o 2 viac ako v roku 2004. Zvýšil
sa počet titulov periodík získavaných formou povinného výtlačku, poklesol počet titulov
získavaných formou kúpy.
Objednávky periodík na rok 2006 boli spracované v septembri na základe analýzy
využiteľnosti jednotlivých titulov používateľmi.
Odoberané periodiká
Ukazovateľ
Periodiká celkom
Z toho : domáce
zahraničné
Podľa spôsobu nadobudnutia - kúpa
- PV

S 2003
1.011
768
243
231
738

S 2004
1.183
934
249
273
847

S 2005
1.185
937
248
183
936

- dar
- výmena

4.4.2.2

39
3

60
3

62
4

Spracovanie knižničného fondu

Realizovali sme komplexne prostredníctvom automatizovaného systému VIRTUA vo
formáte MARC 21. Do systému sme začali spracovávať videokazety, CD platne a CD ROMy,
ktoré sa v minulom roku spracovávali ešte klasicky. Dodržiavali sme prijaté štandardy pravidlá AACR2, ISBD. Prechod z formátu US MARC na formát MARC 21 a prechod zo
systému VTLS Classic na systém VIRTUA spôsobil, že sme museli upravovať množstvo
bibliografických záznamov (úprava spôsobu zápisu niektorých polí, vymazávanie signatúr zo
záznamov, úprava záznamov o exemplároch). Táto skutočnosť mala vplyv na nesplnenie
plánovaného počtu retrospektívneho spracovania bibliografických záznamov. Priebežne sme
spracovávali a zjednocovali autoritové záznamy vo formáte MARC 21. Ukončili sme
retrospektívne ukladanie bibliografických záznamov o hudobninách vo fonde knižnice.
Pracovníci oddelenia bibliografie menne a vecne spracovali 171 novozískaných starých tlačí
a knižných dokumentov s vročením do roku 1950.
V novembri bola ŠVK v Banskej Bystrici poverená uskutočňovať celoslovenskú
bibliografickú registráciu patentových spisov a technických noriem.
Spracovanie knižničného fondu
Ukazovateľ
Katalogizácia menná
Z toho : knihy
periodiká
normy
patenty
CD platne
hudobniny
mapy
videokazety
mg pásky
CD ROM
Katalogizácia vecná
- z toho :knihy
periodiká
normy
patenty
CD platne
hudobniny
mapy
videokazety
mg. pásky
CD ROM databázy
Retrospektívne ukladanie
bibliografických záznam

4.4.2.3

S 2003
8.631
6.472
124
1.603
71
237
92
0
0
32
7.381
6.823
124
71
237
92
1
0
33
33.355

S 2004
8.492
6.042
141
1.463
276
5
324
48
10
42
141
6.405
5.407
151
276
6
363
48
10
2
141
9.426

Ochrana, revízie, vyraďovanie a obsahové previerky KF

S 2005
11.431
7.614
157
2.030
1.061
128
267
71
22
7
74
8.732
6.963
157
1.061
128
267
71
5
7
74
3.858

Ukončili sme vyraďovanie dokumentov, ktoré boli navrhnuté na vyradenie po
obsahovej previerke v roku 2003 – Signatúra „C“. Po dohľadávaní chýbajúcich dokumentov
z komplexnej revízie z rokov 2002-2004, ich posúdení v škodovej komisii ŠVK sme začali
s vyraďovaním chýbajúcich dokumentov.
Uskutočnili sme revízie :
- fondu signatúry S 1-50000
- revíziu príručnej knižnice oddelenia absenčných služieb
- úseku katalógov a MVS oddelenia prezenčných služieb.
Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných fondov pravidelne posudzovala
návrhy na vyradenie dokumentov z knižničného fondu, alebo preradenie dokumentov a
uskutočnila nasledovné obsahové previerky :
- neviazané periodiká z rokov 2000/2001, 2003/2004 neprofilového charakteru
- aktualizované databázy na CD ROM
- fond viazaných periodík v rozsahu 4.592 titulov
Priebežne sa zaoberala návrhmi na vyradenie dokumentov z dôvodu strát zavinených
používateľmi a to v prípadoch náhrad pôvodného dokumentu novším vydaním, resp.
finančnou náhradou.
Revízie a vyraďovanie knižničného fondu
Ukazovateľ
S 2003
Zrevidovaný fond
1.398.281
Vyradené dokumenty - knihy
2.829
- periodiká
657
- špec. dok.
10
4.4.2.4

S 2004
2.854
10.611
104
64

S 2005
47.506
8.241
120
2.709

– Ochrana knižničných fondov

Ochranu knižničných fondov sme realizovali predovšetkým formou väzby periodík,
ktoré knižnica uchováva vo viazanej forme, opravy poškodenej väzby kníh, vo vlastnej
knihárskej dielni (1.941 zv.) a dodávateľsky v Kníhviazačstve Georg v Žiline (698 zv.).
Sústavnú pozornosť sme venovali očiste knižničných skladov, dodržiavaniu vhodného
skladového prostredia (vlhko, teplo, zamedzenie vzniku plesní a pod.). Dodávateľským
spôsobom sme zabezpečili reštaurovanie 7 zväzkov starých a vzácnych tlačí. Používateľov,
ktorí požičané dokumenty nevrátili v stanovenom termíne sme upomínali formou
riaditeľských a predžalobných upomienok. Používatelia nahradili 55 kníh, ktoré stratili, alebo
im boli odcudzené.
4.4.3

Knižničné služby

Základné a špeciálne knižnično-informačné služby sú hlavným výstupom činnosti
knižnice. Na priamej realizácii služieb sa podieľajú oddelenie absenčných služieb, oddelenie
prezenčných služieb a bibliografické oddelenie. Poskytované knižnično-informačné služby sa
v roku 2005 skvalitnili rozšírením využívania informačných technológií, rozšírením počtu
obslužných miest sprístupnených používateľom. Sústavné skvalitňovanie a rozširovanie
služieb knižnice nezaznamenalo efekt v zvýšení počtu používateľov, naopak, počet
registrovaných používateľov v porovnaní s rokom 2004 poklesol. Zvýšil sa počet
návštevníkov knižnice a počet výpožičiek. To znamená, že registrovaní používatelia
pravidelne a intenzívnejšie využívali služby knižnice ako v roku 2004.

Používatelia a návštevníci knižnice
Ukazovateľ
S 2003
S 2004
Registrovaní používatelia
8.276
8.155
Z toho do 15 rokov
1
9
Návštevníci knižnice spolu
124.474
140.042
Z toho : návštevníci – požičovne
76.496
86.175
návštevníci študovní spolu
45.618
48.102
.............návštevníci OPAC
*
*
*V predchádzajúcich rokoch sa údaj evidoval v rámci študovní
Výpožičky
Ukazovateľ
Výpožičky spolu
Z toho :Absenčné
Cirkulačná výpožičná služba
MVS – iným knižniciam
MVS – z iných knižníc
MMVS – iným knižniciam
MMVS – z iných knižníc
Prezenčné výpožičky

4.4.3.2

S 2003
355.597
135.487
367
1.096
410
117
211.086

S 2004
382.903
133.527
120
1.208
459
87
247.502

S 2005
7.697
14
164.890
76.702
43.257
44.931

S 2005
402.721
149.737
321
2.074
567
6
125
249.891

Absenčné služby

Požičovňa
Proces absenčného požičiavania dokumentov sme skvalitnili, zrýchlili a spresnili
zavedením nových služieb a procesov :
- uviedli sme do prevádzky podsystém elektronickej žiadanky na výpožičky –
registrovaní používatelia majú možnosť prostredníctvom internetu aj z miesta mimo
knižnice a aj v čase keď je knižnica zatvorená zadať žiadanku na dostupný dokument
alebo rezerváciu na momentálne požičaný dokument
- umožnili sme registrovaným používateľom kontrolovať svoje aktuálne konto
a predlžovať si výpožičnú dobu za určitých pravidiel
- v prípade ak používateľ na prihláške uvedie svoju e- mailovú adresu odosielajú sa mu
oznamy touto formou (upomienky, oznamy o rezervovanej literatúre a pod.), v roku
2005 používatelia zaslali e-mailovou poštou knižnici 660 otázok alebo požiadaviek,
knižnica odoslala používateľom 1.262 správ touto poštou
- od septembra sme zaviedli formu čipových kariet ako preukazu používateľa, ako
preukaz akceptujeme študentské čipové karty po nasnímaní údajov do nášho systému
- skrátili sme čas na vybavenie požadovaného dokumentu z 2 hodín na hodinu
- uviedli sme do prevádzky podsystém účty a v rámci neho sankcionovanie za
prekročenie výpožičnej lehoty na dni a zväzky.
Knižničné sklady
Okrem vybavovania požiadaviek používateľov na absenčné a prezenčné
výpožičky, pracovníci knižničných skladov
- presťahovali do dvoch nových stavebne upravených a modernými regálmi
vybavených priestorov okolo 25 000 zväzkov kníh a viazaných periodík
- pripravovali knihy a viazané periodiká na retrospektívne označovanie čiarovými
kódmi a spracovanie záznamov o exemplári

4.4.3.3

podieľali sa na revíziách a obsahových previerkach knižničného fondu.
Prezenčné služby

Poskytovalo Oddelenie prezenčných služieb, ktoré prešlo v roku 2005 organizačnými
zmenami. K prezenčným službám boli organizačne pričlenené referenčné služby s úsekom
konzultantských služieb a MVS, s úsekom rešeršných a databázových služieb a Strediskom
európskych informácií. Vo februári vzniklo Centrum ruských štúdií, ktoré slávnostne otvorila
rektorka Petrohradskej univerzity Prof. Verbická, ktorého knižný fond sa buduje okrem
vlastného nákupu aj vďaka darom Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave a na zmluvnom
základe s Fondom podpory ruských kultúrnych centier v zahraničí. Cieľom centra je
poskytovať a sprístupňovať informácie a dokumenty, poskytovať informácie a približovať
aktuálne informácie o Rusku.
V septembri vďaka významnej podpore Veľvyslanectva USA v Bratislave bolo za prítomnosti
veľvyslanca USA Rodolphe M. Vallee otvorené InfoUSA, ktorého úlohou je priblížiť
informovanosť o USA, poskytovať dokumenty na prezenčné vypožičiavanie a organizovať
informačné a kultúrne podujatia ako výstavy, vyučovacie hodiny a i. Vznikom Centra ruských
štúdií a InfoUSA sa spolu s Nemeckou študovňou, ktorá realizuje svoju činnosť v rámci
dohody o spolupráci s Goetheho inštitútom v Inter Nationes v Mníchove, pri ktorej pôsobí aj
Regionálne vzdelávacie nemeckého jazyka a kultúru vytvoril komplexnejší systém študovní
ponúkajúci pre používateľov väčšie možnosti pre vzdelávanie a štúdium cudzích jazykov.
V decembri sa vytvorilo Čítacie pracovisko pre slabozrakých a nevidiacich vďaka podpore
Rotary klubu. Pracovisko je vybavené špeciálnym skenerom a programom, ktorý umožňuje
tlačený text pretransformovať do zvukovej podoby.
Prezenčné služby sa v knižnici zabezpečovali prostredníctvom študovní, ktorých prevažná
časť je včlenená do Oddelenia prezenčných služieb.
Prezenčné služby OPS využilo 42040 používateľov, ktorí zrealizovali 247820 výpožičiek.
Veľký podiel na tom má Univerzálna študovňa, ktorú navštívilo 15118 používateľov
a uskutočnili 131355 výpožičiek. V druhej polovici roka sa zjednotilo uloženie fondu
Univerzálnej študovne tak, aby bolo vyhľadávanie literatúry na štúdium čo najefektívnejšie
a aby sa poskytovali používateľom najžiadanejšie tituly podľa tried MDT.
Úsek rešeršných a databázových služieb
Na základe rešeršných požiadaviek používateľov bolo vypracovaných spolu 3000 rešerší, z
toho v Študovni elektronických informačných zdrojov 2422 rešerší z elektronických
informačných zdrojov, hlavne zo SNB, ČNB a zo zahraničných databáz napr. EBSCO,
SpringerLink, SCOPUS. Na základe písomných a elektronických objednávok bolo
spracovaných 77 rešerší pre iné knižnice. Podľa odborov boli najviac zastúpené ekonómia,
pedagogika, politológia, filozofia a jazykoveda. Pre používateľov sme sprístupňovali aj rôzne
databázy dostupné zdarma v skúšobnej prevádzke. V roku 2005 sa uskutočnilo 75
informatívnych exkurzií s počtom účastníkov 1265. Prístup do Internetu v priestoroch
knižnice využilo 3.692 používateľov.
Úsek konzultantských služieb a MVS
Úsek poskytoval informačné a konzultantské služby v on-line katalógu vo vyhľadávacom
systéme Chameleón s veľkým dôrazom na nových používateľov. Individuálne prístup
a komunikácia s používateľmi prispeli k tomu, že si rýchlejšie osvojili systém vyhľadávania

a začali samostatne využívať elektronickú žiadanku. Klasickú papierovú žiadanku využívajú
používatelia len pri klasických čitateľských katalógoch.
Službu expresných výpožičiek využilo 2712 používateľov. Na základe telefonických
požiadaviek bolo vybavených 885 požiadaviek a poskytnutých bolo 6629 telefonických
informácií.
Cez MVS od iných knižníc prišlo 1359 požiadaviek, vybavených bolo 567. Zaslaných iným
knižniciam bolo 3282 požiadaviek od našich používateľov a vybavených pre iné knižnice
bolo 2074 požiadaviek. Cez MMVS bolo vybavených 125 požiadaviek od iných knižníc a 6
požiadaviek iným knižniciam.
Stredisko európskych informácií
V priebehu roku 2005 nastalo v činnosti strediska niekoľko zmien - presťahovalo sa do
nových priestorov, v rámci organizačných zmien v knižnici bolo preradené do Oddelenia
prezenčných služieb ŠVK. Stredisko európskych informácií sa v súčasnosti nachádza v
Študovni elektronických informačných zdrojov.
K dispozícii návštevníkom je príručný fond publikácií s problematikou Rady Európy a
Európskej únie, a to knihy z fondu ŠVK BB, informačné materiály poskytnuté Kanceláriou
Rady Európy v Bratislave, zbierka rozsudkov a rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva
(v tlačenej alebo elektronickej podobe), časopisy s európskou tematikou, brožúry a
informačné materiály, rôzne aktuálne informácie dodávané mailom z IKRE Bratislava alebo
stiahnuté z internetových stránok európskych inštitúcií. Pri vyhľadávaní informácií sa využíva
CD ROM databáza EUR-Lex ( Úradný vestník EU ), CD ROM databáza rozsudkov a
rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a všetky databázy dostupné v ŠVK online
alebo na CD ROM (Slovenská a Česká národná bibliografia, Firemný monitor, EBSCO,
ProQuest, Scopus, EZB, Springer). Návštevníkom SEI je tiež zdarma k dispozícii internet.
V roku 2005 navštívilo stredisko 156 zaevidovaných používateľov, zaregistrovali sme 107
výpožičiek z príručného fondu SEI, podali 195 informácií, vypracovali 62 rešerší s európskou
tematikou. Činnosť SEI sa tiež prezentuje počas exkurzií študentov po Štátnej vedeckej
knižnici. Stredisko propaguje svoje služby na webovej stránke knižnice a v budove knižnice
na stojanoch. V roku 2005 publikovala pracovníčka SEI 2 články v Knižničných novinách
ŠVK v Banskej Bystrici na tému európskeho roku občianstva prostredníctvom vzdelávania a
prijatia euroústavy na Slovensku. Služby SEI v roku 2005 zahŕňali možnosť prezenčného
štúdia príručných dokumentov strediska, voľné poskytovanie informačných materiálov,
voľný prístup na internetové stránky s európskou tematikou, využívanie elektronických
informačných zdrojov ŠVK, rešeršné služby, konzultantské služby pri vyhľadávaní
informácií.
Rešeršné a informačné služby
Ukazovateľ
Spracované rešerše spolu
Z toho : automatizované
klasické
Informácie
Exkurzie
- počet účastníkov exkurzií
4.4.3.4
4.4.3.4

S 2003
5.045
5.035
10
2.109
156
2.787

S 2004
3.149
3.136
13
5.476
131
2.442

Vzdelávacia činnosť, kultúrno-spoločenské podujatia
Reprografické služby

S 2005
3.012
3.000
12
16.502
79
1.404

Reprografické služby pre používateľov knižnice realizuje oddelenie reprografických
služieb a oddelenie prezenčných služieb, ktoré poskytuje možnosť kopírovania v priestoroch
niektorých študovní. Oddelenie reprografických služieb súčasne realizuje kopírovacie služby
pre potreby knižnice a kníhviazačské služby pre používateľov a pre knižnicu.
Oddelenie reprografických služieb súčasne zabezpečuje aj plnenie úloh v oblasti
organizovania a inštalovania výstav v priestoroch knižnice (Galérie v podkroví, vo vnútornom
átriu, priestor študovní, katalógov a pod.) a plnenie úloh v oblasti grafického, výtvarného,
dizajnérskeho riešenia vydávaných edičných titulov a na materiálov propagačného
a pezentačného charakteru. Prehľad realizovaných výstav v priestoroch knižnice vroku 2005
je uvedený v prílohe č. 2 správy.
Ukazovateľ
Fotokópie čierno-biele pre používateľov
- v reprografickej dielni
- v študovniach
Fotokópie pre potreby knižnice
Fotokópie farebné
- pre používateľov
- pre knižnicu
Knižná väzba – pre používateľov
- pre potreby knižnice
Knižná väzba - tvrdá
- mäkká
Iné knihárske práce
4.4.4
4.4.4.1

S 2003
129.805
50.111
79.694
73.760

S 2004
133.735
50.787
82.948
106.146

S 2005
138.891
49.921
88.970
42.965

48
3.366
1.462
1.904
92.646

169
7.103
80
4.016
1.776
2.240
142.165

171
19.166
108
2.956
2.193
1.171
108.722

BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOSŤ
Celoštátne a nadregionálne úlohy

Participácia na budovaní registrujúcej SNB – séria články na základe dohody so
Slovenskou národnou knižnicou v Martine
Pracovníci zodpovední za budovanie registrujúcej SNB pripomienkovali návrh
Vyhlášky MK SR o budovaní Národného bibliografického systému a spracovali doplnky
k navrhovanému zneniu vyhlášky.
Plnenie úlohy ústredného špecializovaného a koordinačného pracoviska s tematikou
národného odboja a SNP na Slovensku
Pracovníčka oddelenia zodpovedná za koordináciu budovania univerzálnych
a špecializovaných klasických a elektronických databáz, monografických a periodických
bibliografických súpisov s tematikou národného odboja a SNP na Slovensku, sa pravidelne
zúčastňovala zasadnutí Koordinačnej rady Slovenskej národnej knižnice pre bibliografickú
činnosť v Slovenskej republike a plnila úlohy v zmysle prijatých uznesení.
Na základe platných legislatívnych dokumentov o koordinácii bibliografickej činnosti
sme uskutočnili prieskum predpokladanej bibliografickej činnosti na rok 2006 v odboroch:
národný odboj a SNP, územné plánovanie, urbanizmus, tvorba krajiny, architektúra, cestovný
ruch. Oslovili sme podľa adresára MK SR všetky knižnice s adresou elektronickej pošty. Na
základe 24 odpovedí, ktoré sme získali sme v rámci plnenia koordinačných celoslovenských
úloh vypracovali podklady pre evidenčný súpis plánovaných bibliografických prác a databáz
na rok 2006 a tiež vyhodnotenie celoslovenskej bibliografickej činnosti v špecializácii
národný odboj Slovákov za rok 2005.

Kooperácia so Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave pri budovaní bázy dát
Pedagogický bibliografický spravodajca – séria články, v zmysle platnej dohody.
Z vybraných titulov periodík z odboru pedagogika sme vyexcerpovali 100 záznamov,
ktoré budú bibliograficky spracované v systéme VIRTUA v roku 2006.
Zodpovedná pracovníčka sa podieľala na činnosti Komisie pre tvorbu článkovej databázy
Pedagogický bibliografický spravodajca a plnila úlohy vyplývajúce z jej uznesení.
4.4.4.2

Regionálne úlohy

V rámci plnenia regionálnych úloh sme sa zamerali na ukončenie prvej etapy
budovania článkovej bázy dát „Pamäť mesta Banská Bystrica“ 1918 – 2000.
V prvom polroku prebiehalo, v zmysle vypracovaného harmonogramu, excerpovanie
z periodík a zborníkov od roku 1918 (4.716 záznamov), súčasne sme konvertovali aj záznamy
z lístkovej kartotéky článkov v slovenských novinách a časopisoch za roky 1918 – 1944,
budovanej v Slovenskej národnej knižnici v Martine v počte 3.192 záznamov.
V letných mesiacoch sme testovali databázu po úpravách softvéru, upravovali
predmetové heslá a zjednocovali ich s národnými autoritami, prebiehala redakcia registrov
k databáze, výber technológie pre spracovanie CD/DVD (technológia lightscribe), testovanie
napálených CD, kompletovanie edičného titulu.
Budovanie databáz
Ukazovateľ
Banská Bystrica
excerpované
záznamy
konverzia záznamov
- pedagogická databáza
- zborníky pre SNB
4.4.4.3

S 2004

P 2004

S 2005

1.013

500

4.716

9.000
180
0

100
300

3.192
0
0

Úsek súbežnej bibliografie

Na úseku súbežnej bibliografie prebiehali práce na nasledovných edičných tituloch:
Ján Mikleš : Výberová personálna bibliografia / Oľga Lauková, Michaela Garaiová,
Anna Klimová
Zostavovateľky excerpovali vo fondoch Múzea školstva a pedagogiky a Slovenskej
pedagogickej knižnice v Bratislave, spracovávali archívne materiály
z rukopisnej
pozostalosti Jána Mikleša a excerpovali z informačných zdrojov.
Pavel Hrúz : Výberová personálna bibliografia / Soňa Šváčová
Z informačných zdrojov bolo vyexcerpovaných 129 záznamov.
Prof. Július Alberty : Výberová personálna bibliografia / Blanka Snopková
Z informačných zdrojov bolo vyexcerpovaných 129 záznamov.
Činnosť pracoviska bola prezentovaná na porade vedúcich pracovníkov bibliografických
a rešeršných oddelení vedeckých, technických a špecializovaných knižníc, ktorá sa konala 2. a
3. júna 2005 v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostrave a v decembri v Národní
knihovně v Prahe.
4.4.4.4

Úsek retrospektívnej bibliografie

V mesiaci august prebehlo odovzdanie agendy úseku retrospektívnej bibliografie
z dôvodu rozviazania pracovného pomeru vedúcou úseku Mgr. Ružičkovou. Agendu prevzali
Mgr. Schmidt a Mgr. Bôbová, ktorá nastúpila dňa 15. 8. 2005.
Pracovníci úseku retrospektívnej bibliografie sa podieľali na príprave výberového
seminára k starším dejinám pre 2. ročník s názvom: Dejiny knižnej kultúry na Slovensku.
Zabezpečovali prednášky a konzultácie k spracovaniu seminárnych prác.
Činnosť pracoviska bola prezentovaná na podujatí Dni retrospektívnej
bibliografie v SNK Martin.
Budovanie bibliografických databáz
Ukazovateľ
S 2003
Banská Bystrica
excerpované
650
záznamy
konverzia záznamov
0
- pedagogická databáza
93
- zborníky pre SNB
388

4.4.4.5

S 2004

S 2005

1.013

4.716

9.000
180
0

3.192
0
0

Vedeckovýskumná činnosť a pedagogická činnosť

Výskum sme realizovali v rámci troch hlavných vedecko-výskumných úloh. Pre MK SR
sme spracovali plán vedecko-výskumnej činnosti oddelenia bibliografie na roky 2006-2008
s rozpisom predpokladaných nákladov.
Vedeckovýskumná činnosť
V priebehu roka sme riešili nasledovné výskumné úlohy :
1. Bibliografický systém protifašistického hnutia a Slovenského národného povstania.
Čiastková výskumná úloha :
Ilegálne letáky protifašistického hnutia a SNP na Slovensku 1939 – 1945.
Terénny výskum tejto čiastkovej úlohy začal v roku 1987. Do roku 2005 bolo
spracovaných a do bibliografických kartoték zaradených cca 1.000 záznamov k uvedenej
úlohe. Jedná sa predovšetkým o letáky z obdobia rokov 1938 – 1945. Väčšina z nich nie je
spracovaná metódou de visu, a preto získané informácie nie sú verifikované na spracovanie
podrobnej štúdie. Napriek tomu sme sa snažili ukončiť túto prvú etapu výskumu, analyzovať
a rozčleniť získaný materiál podľa toho, kým bol daný leták vydaný. Následne bol spracovaný
bibliografický súpis a štúdia (Mgr. Fedorová: Protifašistické letáky, ich úloha a význam na
Slovensku v rokoch 1938 – 1945), ktorú sme prezentovali na 4. ročníku medzinárodnej
konferencie "Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov".
Výskum bude pokračovať v rokoch 2006-2007 v ďalších inštitúciách na Slovensku.
Koncom roku 2007 plánujeme výskum ukončiť a prezentovať odbornej verejnosti jeho
výsledky.
2. Dejiny knižnej kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie mesta.
Čiastková výskumná úloha :
Pamäť mesta Banská Bystrica (1918 – 2000).
V septembri 2005 bola ukončená prvá etapa budovania výberovej bibliografickej bázy dát
„Pamäť mesta Banská Bystrica 1918 – 2000“ v zmysle vypracovaného harmonogramu,

vydaním databázy na CD/DVD. Databáza obsahuje takmer 15.000 záznamov (z nich 500
záznamov je o monografických publikáciách), tematicky zasahujúcich do všetkých oblastí
spoločenského, politického, hospodárskeho a kultúrneho života obyvateľov mesta.
Prezentácia databázy sa uskutočnila na vedeckej konferencii Minulosť a prítomnosť Banskej
Bystrice (1925-2005), pri príležitosti 750. výročia mesta. Príspevok bude publikovaný
zborníku z konferencie.
V ďalšej etape riešenia výskumnej úlohy sa zameriame na doplnenie databázy nielen
kvantitatívne, ale vypracovaním regionálnych autoritatívnych hesiel (menných a
korporatívnych) ako aj príslušným odkazovým aparátom prehĺbime jej informačnú kvalitu.
3. Dejiny knižnej kultúry na Slovensku
Čiastková výskumná úloha :
Tlače 16. storočia na území mesta Banská Bystrica
Plnenie úlohy pokračovalo výskumom vo fonde starých a vzácnych tlačí ŠVK v Banskej
Bystrici. Do elektronickej databázy bolo uložených 16 záznamov.
4. Jurkovich, Emil : Monografia kráľovského mesta Banská Bystrica
Výskumná úloha bola ukončená vydaním prekladu diela Emila Jurkovicha:
Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica, ktoré na základe poverenia predstaviteľov mesta
napísal v rokoch 1896 – 1922.
Príspevok, venovaný prekladu tohto monumentálneho diela, prezentoval autor prekladu
Mgr. Imrich Nagy na vedeckej konferencii Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice, konanej
v dňoch 27. 9. – 28. 9. 2005. Príspevok bude publikovaný v zborníku z konferencie.
4. Pečiatky na dokumentoch fondov banskobystrických knižníc
V roku 2005 prebiehal prieskum pečiatok na dokumentoch knižničného fondu ŠVK
a v depozitári LHM. Jednotlivé typy vyskytujúcich sa pečiatok boli nafotené a spracované do
súboru.
5. Dejiny školských knižníc na Slovensku.
Čiastková výskumná úloha :
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
1.702 tlačí 18.-19. storočia.
Pedagogická činnosť
10. – 24. 1. 2005
Odborná prax Lenky Švonavcovej, študentky 4. ročníka Katedry histórie Fakulty
humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, zameraná na aktivity spojené so spracovávaním,
ochranou a sprístupňovaním historického knižničného fondu a činnosť Oddelenia bibliografie
14.11.-6.12.2005
Odborná prax Tomáša Hančinského, študenta 5. ročníka jednoodborového magisterského
štúdia histórie
V letnom semestri akademického roka 2004/2005 (február – máj) a tiež v zimnom
semestri akademického roka 2005/2006 (september – december) prebiehal v priestoroch
Študovne starých a vzácnych dokumentov a vo Vzdelávacom centre ŠVK výberový seminár
k starším dejinám pre 2. ročník s názvom: Dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Seminár

viedol Mgr. Imrich Nagy, prednášky zabezpečovali aj pracovníci Študovne starých
a vzácnych dokumentov.
Seminár v zimnom semestri 2005/2006, navštevovalo 16 študentov, z toho 2
zahraniční, ktorí na Slovensku študujú v rámci medzinárodného výmenného programu
SOCRATES - ERASMUS. Obhajoba seminárnych prác sa konala 24. 11. 2005.
Prednášky pre študentov 1. a 2. ročníka KH FHV UMB v zmysle vykonávacieho plánu na
akademický rok 2004/05: Informačná gramotnosť, informačné zdroje a vyhľadávanie v nich,
rešeršné stratégie a taktiky, základy citovania.
22. apríla – prednáška pre 2. ročník KH FHV UMB v Banskej Bystrici
25. apríla – prednáška pre 1. ročník KH FHV UMB v Banskej Bystrici
Prednáška pre študentov 1. ročníka odboru história FHV UMB
29. 11. 2005 Prednáška v rámci proseminára s názvom: Využitie knižnice pre štúdium
a odbornú prax historika.
Prednáška o využívaní informačných databáz, citovaní literatúry
23. 2. 2005 –. školenie pre študentov EF UMB
Vyhľadávanie informácií na internete
November – december – školenie pre študentov Katedry slovanských jazykov FiF UMB
v Banskej Bystrici.
Vyhľadávanie v databáze EBSCO
10. - 11. 10. 2005 – školenie pre študentov EF UMB
4.4.5

EDIČNÁ ČINNOSŤ

Knižničná oblasť
1.
Pamäť mesta Banská Bystrica 1918 – 2000 : Výberová bibliografická databáza
o historickom, hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom vývoji mesta : Basis
Informationum Neosoliensis / Zost. Blanka Snopková, Iveta Fedorová, Soňa Šváčová,
Mária Hrúzová, Anna Klimová. [CD/DVD]
2.
Marketing a public relations elektronických informačných služieb : zborník z 5. ročník
odborného seminára / Zost. Mária Meleková, CD ROM.
3.
Zoznam objednaných a dochádzajúcich periodík do ŠVK v Banskej Bystrici v roku
2005 / Zost. Jana Vranová. 55 s.
4.
Sprievodca od A po Zet po Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici / Zost. Oľga
Doktorová, graf. úprava Jaroslav Uhel, 18 s.
5.
Knižničné noviny : Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. 4 čísla
ŠVK sa podieľala so združením Pribicer, Mestom Banská Bystrica, Stredoslovenským
múzeom a Štátnym archívom v Banskej Bystrici na vydaní monografie mesta Banská
Bystrica: Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica / na základe poverenia predstaviteľov
mesta napísal v rokoch 1896 – 1922 Emil Jurkovič; z originálu preložil Imrich NAGY. –
Banská Bystrica : Pribicer – 1. Banskobystrická vzdelávacia a kultúrna spoločnosť, 2005. –
552 s. – ISBN 80-969366-2-X. Publikácia vyšla k 750. výročiu udelenia mestských privilégií
Banskej Bystrici.
Múzejná oblasť
1.
Ľudové hudobné nástroje na Slovensku / Zost. Miloš Šípka, dizajn Vladimír Červený.
Súbor 12 obrázkov zo zbierkového fondu
2.
Banská Bystrica na dobových pohľadniciach : Fontes zo zbierkového fondu / Zost.
Mária Lásková, dizajn Vladimír Červený, tlač a CDROM

3.
4.
5.

Pedagóg v službách regionálnej histórie František Kreutz / Scenár Jana Borguľová,
techn. realizácia Michaela Redlingerová. Videofilm. Trvanie: 17,5 min.
Emancipácia v slovenskej literatúre. Zborník z odborného seminára / Zost. Zlata
Troligová, dizajn Vladimír Červený, CDROM
Terézia Vansová. Listovka k 38. ročníku festivalu Vansovej Lomnička / Zost. Marianna
Bárdiová, dizajn Vladimír Červený, vydané v spolupráci s Úniou žien Slovenska

Edícia Malé bibliofílie vydávaná v rámci realizácie cyklu Osobnosti :
1. Imre Madách – János Kass – Tragédia človeka / Zost. Múzeum kultúry Maďarov na
Slovensku, graf. úprava Jaroslav Uhel - 1/2005
2. Ján Bakoss / Zost. Dagmar Brčková, graf. úprava Jaroslav Uhel – 2/2005
3. Blanka Kolibiarová / Zost. Oľga Lauková, graf. úprava Jaroslav Uhel – 3/2005
4. Svetozár Dluholucký / Zost. Blanka Snopková, graf. úprava Jaroslav Uhel - 4/2005
5. Jevgenij Iršai / Zost. Marianna Bárdiová, dizajn Vladimír Červený - 5/2005

4.4.7

AUTOMATIZÁCIA A INTERNETIZÁCIA

Oddelenie informačných technológií okrem bežných prevádzkových prác a úloh
vykonávalo nasledujúce činnosti:
V prevádzkovaní knižnično-informačného systému Virtua sme :
- uviedli sme do prevádzky elektronickú žiadanku - elektronické objednávanie knižničných
dokumentov cez internet
- uviedli sme do prevádzky modul akvizícia, upravili sme formuláre a preložili text
objednávok
- nastavili a upravili sme parametre systému
- vytvorili sme nové pracovisko na spracovanie a výdaj čipových kariet a vybavili sme ho
hardvérom a softvérom.
V oblasti prezentácie knižnice
- vytvorili sme novú www stránku knižnice, za ktorú sme získali aj ocenenie (2. miesto)
v celoslovenskej súťaži a následne ju pravidelne aktualizovali
- vytvorili sme softvér na publikovanie databázy Pamäť mesta Banská Bystrica na CD
ROMe.
V oblasti tlačových výstupov sme pravidelne tlačili :
- štatistiky pre oddelenie absenčných služieb
- prírastkové zoznamy tlačíme pre knihy, normy, hudobniny, patenty a periodiká
- vyriešili sme tlač katalogizačných lístkov zo systému.
V oblasti obstarávania informačných technológií :
- spracovali sme technické požiadavky na verejné obstarávanie „Nákup výpočtovej
techniky“, zabezpečovali a realizovali sme nákup výpočtovej techniky
- zapojili a inštalovali novú techniku
- vabudovali sme čítacie a internetové pracovisko pre slabozrakých a nevidiacich za
prispenia Rotary klubu.
V oblasti aktualizácie databáz
- pravidelne sme aktualizovali databázy ČNB, JASPI, firemný monitor a monitor tlače,
Úradný vestník EU, Bibliomedica.
- aktualizovali ekonomické softvéry.
K 31.12.2005 boli v prevádzke 4 servere, 1 hardvérový firewall, 120 osobných
počítačov, z toho 53 pre verejnosť a 64 pre pracovníkov. Do lokálnej počítačovej siete

ŠVK bolo pripojených 117 PC. Prístup na Internet bol pre verejnosť z 53 PC (z toho na 14 PC
len online katalóg), 12 v počítačovej učebni, zvyšných 27 PC voľne dostupný internet), pre
zamestnancov: 64 PC s prístupom na Internet, 3PC nezapojené v počítačovej sieti. Pre
verejnosť bolo prístupných 6 tlačiarní a 2 skenery. Poskytovateľom Internetu pre knižnicu
bolo združenie SANET.
4.4.8

MÚZEJNÁ ČINNOSŤ

4.4.8.1
Prieskum, akvizícia, výskum
Prieskum
Zamestnanci múzea pri plnení zbierkotvornej a výskumnej činnosti uskutočňovali prieskum
v rozličných lokalitách na Slovensku a v zahraničí.
Akvizícia
Akvizícia bola zameraná na doplnenie fondov kultúrnych, umeleckých a iných inštitúcií,
festivalov, súborov a telies, literárnych a hudobných osobností. Významnou bola akvizícia
predmetov z pozostalosti J.G.Tajovského, G.K.Zechentera Laskomerského a Petra Karvaša,
signálne ľudové hudobné nástroje - fujara trombita z Púchova a ozembuch z Valaskej, časti
uniforiem a predmety z činnosti vojenskej hudby v Banskej Bystrici, dokumenty a predmety
z oblasti bábkárského umenia (súbory Mierováčik, Strojárik, BDnR a i.) a rockovej hudby.
Kúpou boli získané predmety v sume 250 000,- Sk.
Výskum
Kurátori riešili 7 výskumných úloh s hodnotnými výstupmi vo forme článkov, štúdií,
referátov na konferenciách a seminároch: Ján Móry a bratislavské inscenácie jeho operiet
v 1. polovici 20. storočia (M.Bárdiová, 1 štúdia), Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov
na Slovensku (M.Šípka, 2 publik. štúdie, 1publ. referát, 1 katalóg), Počiatky festivalu
Detvianska zlatá ruža (M.Šípka, 1 referát),Tradície rockovej hudby v Banskej Bystrici osobnosti rocku (I.Fudra, prednášky), Pôsobenie vojenských hudieb na Slovensku
(M.Bárdiová, 1 referát), Problém emancipácie v korešpondencii J.G.Tajovského a Hany
Gregorovej (Z.Troligová 2 referáty, 1 seminár, publ. príspevky), Stredoslovenská odbočka
Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici 1962-1990 (J.Borguľová, 1 referát),
Tradície bábkarstva na strednom Slovensku (S.Žabková, 3 referáty, 1 seminár, články,
projekt: Práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva v priestore knižnice a múzea, 45
podujatí).
4.4.8.2
Správa, evidencia a ochrana zbierok
Prvostupňová evidencia zbierok
- Komisia KTZ rokovala 6x. Všetky zbierky boli spracované v 1. stupni evidencie.
Kategorizácia zbierkového fondu
- Zasadnutia Kategorizačnej komisie (KTK) sa skutočnili podľa plánu 10x. Celkovo bolo
skategorizovaných 1.692 jd / 1.692 ks zbierkových predmetov z literatúry a hudby.
Akvizícia za rok 2005 podľa skupín zbierok
Odbor
prír. č.
Hudba
Literatúra
Knižnica-literárne zbierky
Knižnica-hudobné zbierky

jd.

ks

Cena

293

304

304

29070

390

390

390

202408

137

137

137

17622

61

61

61

900

Súčet

881

892

892

250000

Celkový stav zbierkových predmetov k 31.12.2005 z hľadiska evidencie zbierok
Prírastkové čísla
31 404

Evidenčné čísla
35 746

Kusy
52 069

Druhostupňová evidencia zbierok
V druhostupňovej evidencii bolo spracovaných 474 jd / 477 ks zbierkových predmetov.
Plán 800 zbierok nebol splnený, pretože k 31.8.2005 ukončil pracovný pomer 1 kurátor.
Práca v depozitároch a s fondom iných predmetov
novozískané zbierky sme ukladali v depozitári, pridelili sme 491 signatúr uloženia
a spracovávala súpisy uloženia. Zabezpečovala príjem a výdaj zbierok. Revízia
zbierkového fondu sa uskutočnila počas roka podľa plánu v počte 9090 jd / 14152 ks
zbierok.
Konzervátorské a fotografické práce
Konzervátor V.Červený zabezpečoval základné ošetrenie, konzervovanie
a fotodokumentáciu zbierkových predmetov.
Podľa požiadaviek zabezpečoval digitálne fotografie z rôznych podujatí ŠVK a LHM 932 ks a 101 skenov. Digitálne fotosnímky zabezpečovali aj iní pracovníci LHM -795
ks. Pre tlač a publikácie LHM poskytlo 30 ks fotografií.
Ústavná knižnica
Knihovníčka spracovávala knihy, zabezpečovala ich príjem a výdaj.
Uskutočnila revíziu knižničného fondu LHM (prír.č. K-1 až K-12 489).Počet
zrevidovaných knižných jednotiek 11 962 ks.
4.4.8.3
Dokumentačná činnosť
S.Žabková zo všetkých podujatí a výstav LHM zhromažďovala propagačné a
dokumentačné materiály a spracovávala zaužívaným spôsobom na počítači.
Zdokumentovala 19 podujatí.
Evidovala 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.
Špecializované audiovizuálne pracovisko a depozitár
M.Redlingerová priebežne dopĺňala fond videozáznamov LHM vlastnými nahrávkami
súčasného literárneho a hudobného života regiónu- 53 x v trvaní 104,5 hod.
Videokopírovanie pre bádateľov realizovala 27 x / 62,5 hod., audiodokumentáciu
uskutočnila 6 x v trvaní 8,5 hod.
Pracovisko v prvom polroku presťahovala z Grosmannovho domu do objektu na
Moysesovom námestí č.16.
4.4.8.4
Prezentačná činnosť
Expozície
Prevádzku a propagáciu priebežne zabezpečovala vedúca DKÚ S.Žabková
v expozíciách múzea: Pamätný dom J.G.Tajovského v Tajove, Pamätná izba Jozefa

-

Murgaša v Tajove, Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach, Ľudové hudobné
nástroje na Slovensku a
Múzeum – domov múz v Banskej Bystrici.
Expozíciu Ľudové hudobné nástroje na Slovensku zamestnanci presťahovali z Lazovnej
28 do objektu na Lazovnej 9, kde bola slávnostná vernisáž 29.4. 2005 za účasti
ministrov kultúry zo 6 krajín Európy.

Výstavy
Putovné výstavy: Časť výstavy Básnik a jeho mesto (Mikuláš Kováč) je inštalovaná
v pobočkách Verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Výstava Terézia Vansová je od
7.4.2004 inštalovaná na ZŠ - Tatranská ul.
4.4.8.5
Vedeckovýskumná činnosť
–
Emancipácia v slovenskej literatúre, odborný seminár pri príležitosti 120. výr.
narodenia spisovateľky Hany Gregorovej v spolupráci s Bábkovým divadlom na
Rázcestí sa uskutočnil 24.2.2005 v koncepcii Mgr.Z. Troligovej.
M. Bárdiová predniesla referát Zástoj vojenskej hudby v kultúrno-spoločenskom živote
Banskej Bystrice v rokoch 1918-1938 na medzinárodnej vedeckej konferencii v Prahe
v dňoch 28.-30.4.2005. Referát Detské hudobné nástroje a deti v nástrojovom múzeu (13
s.) predniesla na 32. etnomuzikologickom seminári SAV v Mojmírovciach 26.29.9.2005.
Odborný seminár v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bol zameraný na tému
Výskum a prezentácia literárnomúzejných zbierok. V spolupráci so SNK-SNLM sa
uskutočnil v ŠVK 19.9.2005. Na seminári predniesli za LHM príspevky J.Borguľová
„Pamätná izba Sama Chalupku v Hornej Lehote“ a Z.Troligová „Zbierkový fond Kláry
Jarunkovej v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici“. Súčasťou programu
bol aj prehliadka expozícií LHM a Múzea SNP, ako aj prehliadka hrobov národných
dejateľov na ev.a.v. a katolíckom cintoríne v Banskej Bystrici. Dňa 20.9.2005 sa
uskutočnila metodická exkurzia v pamätných izbách na Horehroní.
Pri príprave konferencie Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice (1255-2005)
konzultovali J.Borguľová a M.Bárdiová s vedúcou oddelenia bibliografie ŠVK.
J.Borguľová moderovala dohodnuté bloky konferencie 27. 9. 2005 a spolu so
S.Žabkovou na konferencii predniesli referáty.
Zamestnanci múzea publikovali v médiách, poskytovali konzultácie a zbierky
bádateľom.
Ocenenie činnosti múzea
Štyri nominácie na Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2004: v kategórii Objavnález-akvizícia boli nominované akvizície kolekcie jedenástich historických kníh slovenských
autorov z Békešskej Čaby a kolekcie zbierok dokumentujúcich bábkarské tradície na
Slovensku v 20. storočí, v kategórii Publikácie bol nominovaný zborník literárneho klubu
Litera 2 Tichý rozhovor a v kategórii Akcia nomináciu dostal 2. ročník Bábkarskej súťaže.
Medzinárodná spolupráca
- Zamestnanci rozvíjali kontakty s odbornými partnermi a inštitúciami v Česku, Nemecku,
Španielsku a Maďarsku.
Publikačná činnosť pracovníkov LHM
Druh

rok 2004
počet titulov

Rok 2005

Monografie
Zborníky
Štúdie, referáty
Recenzie
Články v odbornej tlači
Články v populariz. tlači
medzisúčet
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

0
01
07
06
33
35

0
01
03
05
26
45

82

80

34
21
137

25
09
114

57
27
20

46
14
3

79
6
17

59
12
4

Popularizačná prezentácia
- Podujatia sa uskutočnili podľa plánu činnosti (v. tabuľku).
– Od septembra 2005 múzeum začalo realizovať projekt : Práca s marginalizovanými
skupinami obyvateľstva (telesne, mentálne postihnuté deti a mládež, zrakovo a sluchovo
postihnutí občania, alkoholovo, drogovo a inak závislí občania) v prostredí knižnice a múzea
v grantovom programe Priestor. V oblasti muziko-, dramato- a arteterapie sa uskutočnilo 45
podujatí.
Cyklické podujatia
- IX. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica sa uskutočnil v dňoch 14.-18. marca 2005
Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa konali v dňoch 2. - 18. mája 2005
Umelecké a kultúrne podujatia venované významným osobnostiam, inštitúciám a
udalostiam s prihliadnutím na ich výročia sa uskutočňovali priebežne počas roka.

DRUH
Prednášky
Besedy
Vyuč.hodiny
v múzeu
Iné náučné
podujatia
Vlastivedné
exkurzie
Klubové
podujatia
Film a video

Sumár podujatí
rok
rok
2004
2004
počet
účasť
8
212
6
191
30
854

rok
2005
počet
7
12
30

rok
2005
účasť
209
374
846

2

168

36

356

6

184

4

70

10

188

9

156

0

0

1

32

Slávnostné
a umelecké
podujatia
Odborné
semináre
Vedecké
konferencie
Koncerty
SPOLU:

22

1312

17

1601

2

64

3

177

0

0

0

0

0
86

0
3173

1
120

100
3921

Kluby a záujmová činnosť
Práca v Klube seniorov, literárnom klube Litera 2 a v hudobnom klube sa uskutočňovala
počas roka podľa vlastného programu.
Dňa 21.6.2005 sa uskutočnilo zasadnutie Múzejnej rady.

4.4.9

EKONOMICKO-SPRÁVNA ČINNOSŤ

Ekonomický úsek
 Spracovali sme ročnú účtovnú závierku za rok 2004, hodnotenie hospodárenia k 30. 6.
a 31. 12.
 Rozpísali sme schválený rozpočet na rok 2005 na podrobné podpoložky ekonomickej
klasifikácie v rozpočtovom informačnom systéme.
 Na základe návrhov z jednotlivých oddelení sme pripravili podklady pre vyraďovaciu
komisiu ŠVK a zabezpečili vyradenie majetku v zmysle Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov.
 Počas celého roka sme pracovali v informačnom systéme Štátnej pokladnice v zmysle
Zákona 291/2002.
 Spracovali sme štvrťročné účtovné a finančné výkazy za rok 2005 ako aj prílohu k
účtovným uzávierkam, priebežné hodnotenie hospodárenia.
 Priebežne v roku sme spracovali výkazy v termínoch z oblasti mzdovej, personálnej
a ekonomickej.
 Pripravili sme a spracovali do archívu účtovné doklady z rokov 1997 a 1998.
 Spracovali sme a predložili návrh rozpočtu ŠVK na rok 2006, pripravili vlády rozpis
návrhu za ŠVK na rok 2006 v IS ŠP v RIS a návrh kontraktov s MK SR na rok 2006.
 Pripravili a vykonali sme inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok ŠVK k 31. 12.
2005.
 Zabezpečovali sme obstarávanie tovarov, prác a služieb v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní metódou VO s nižšou cenou, pri ostatných metódach VO sme spolupracovali
s odborne spôsobilou osobou.
 Priebežne sme pracovali s nájomnými zmluvami, rokovali s nájomcami, pripravovali
podklady k novým nájomným zmluvám a dodatky k existujúcim zmluvám, predkladali ich
na schválenie MK SR.
Úsek správy budov a technickej prevádzky
 V súvislosti s pokračovaním rekonštrukcie strechy, krovu a podkrovia ŠVK Lazovná 9
sme zabezpečovali práce súvisiace s vytvorením Galérie v podkroví, sťahovaním









expozície Ľudové hudobné nástroje na Slovensku do novovytvorených priestorov v
podkroví v časti B.
Priebežne sme zabezpečovali revízie technických zariadení.
S dodávateľskými firmami sme vykonali revízie elektronickej požiarnej signalizácie a
elektronického zabezpečovacieho systému a odborné prehliadky výťahov a kotolne v
zmysle podpísaných servisných zmlúv.
Vykonali sme revíziu elektrického zariadenia v jednotlivých objektoch knižnice a
následne priebežne odstraňovali zistené nedostatky.
Uskutočnili sme školenie požiarnych hliadok a ostatných zamestnancov knižnice
z požiarnych predpisov, priebežne sme kontrolovali dodržiavanie predpisov PO.
Vykonali sme komplexnú previerka stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
požiarnej ochrany v spolupráci s OZ.
Zabezpečovali sme údržbárske a manipulačné práce, upratovanie priestorov knižnice,
informátorskú službu a službu vrátnice.
Priebežne sme realizovali meranie na zabezpečenie dodržiavania emisného limitu,
výpočtu emisií.

4.4.10

RIADIACA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Činnosť v tejto oblasti bola zameraná predovšetkým na zabezpečenie plynulého plnenia
úloh knižnice, na prezentáciu knižnice verejnosti, na skvalitnenie činnosti, realizáciu nových
služieb, na ukončenie rekonštrukcie strechy a podkrovia, rekonštrukciu fasády, zateplenie
budovy, na zabezpečenie mimorozpočtových finančných prostriedkov.
V roku 2004 sa uskutočnilo :
- 10 porád vedenia knižnice
- 3 plenárne porady pracovníkov knižnice.
Pravidelne pracovali komisie – poradné orgány riaditeľky knižnice :
- Knižničná rada
- Akvizičná komisia
- Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných fondov
- Komisia pre likvidáciu vyradených knižničných dokumentov
- Komisia pre skvalitňovanie služieb knižnice
- Komisia pre autority
- Komisia pre vyraďovanie majetku knižnice
- Škodová komisia.
Na zabezpečenie kvality pracovných postupov a ich jednotnosti boli spracované interné
smernice a zásady :
- Zásady ochrany a sprístupňovania knižničných fondov ŠVK
- Zásady ochrany, spracovania a sprístupňovania starých a vzácnych tlačí ŠVK
- Novela knižničného poriadku ŠVK
- Zásady postupu pri vymáhaní používateľmi nevrátených dokumentov prostredníctvom
súdu.
4.4.10.1

Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť v ŠVK B. B. bola vykonávaná v r. 2005 na 2 úrovniach. Hlavná
časť kontroly, vykonávaná kontrolórom ŠVK, bola realizovaná podľa schváleného Plánu
kontrol na r. 2005 a bola smerovaná najmä na ekonomickú oblasť. Pre kontroly, ktoré boli
zahrnuté do plánu kontrol a vyvolali ich vnútorné potreby činnosti ŠVK boli vykonané na
základe Poverenia riaditeľky ŠVK. Z každej vykonanej kontroly bol spísaný záznam alebo

správa, ktorá bola predložená spolu s vedúcim príslušného oddelenia na vedomie riaditeľke
ŠVK. Archiváciu všetkých dokumentov a vykonaných kontrolách vedie kontrolór ŠVK a je
dostupná k nahliadnutiu na požiadanie všetkým vedúcim oddelení.
Podľa plánu kontrol bolo vyšpecifikovaných cca 26 konkrétnych oblastí, z ktorých 17
kontrol bolo zameraných svojím predmetom na ekonomicko-správne oddelenie a obsiahlo
celý rozsah činností, ktoré toto oddelenie vykonáva. Obsahom kontrol bolo hlavne
dodržiavanie príslušných zákonov v praxi, postupy, formy a organizácia práce v tej- ktorej
oblasti (napr. pokladňa, účtovanie, mzdy, majetok a pod.) a v neposlednom rade aj kontrola
prijatých opatrení z predchádzajúcej kontroly NKÚ a vnútorných kontrol, ktoré boli prijaté na
zamedzenie vzniku nových alebo opakovaných nedostatkov. Zvyšok vykonaných kontrol sa
týkal buď konkrétneho oddelenia v nadväznosti na jeho činnosť (napr. odd. absenčných
služieb, odd. fondov a pod.), alebo činnosti zložiek fungujúcich v ŠVK ako sú: škodová
komisia, vyraďovacia komisia, BOZP a PO a ďalšie odborné komisie.
Na základe poverení riaditeľkou ŠVK bolo vykonaných 7 kontrol, ktoré mali charakter
nielen zisťovací, ale najmä preventívny. Napr. Kontrola zúčtovania tržieb z odd. absenčných
služieb v nadväznosti na počty novoregistrovaných čitateľov, Kontrola vyúčtovania
stavebných prác s firmou BIS na Rekonštrukcií podkrovia, Kontrola dodržiavania zákona
o verejnom obstarávaní č. 523/2003 Z. z., Kontrola aktuálnosti interných smerníc a ich
zosúladenie s platnými zákonmi a pod.
Druhá úroveň kontrolnej činnosti spočívala najmä v kontrolách vedúcimi jednotlivých
odd., ktorí si kontrolnú činnosť realizovali podľa svojich plánov, ktoré predložili aj
kontrolórovi ŠVK.
Ich činnosť v tejto oblasti bola sčasti priebežne kontrolovaná raz mesačne na
gremiálnych poradách (najmä v oblasti plnenia úloh) a priebežne po celý rok náhodnými resp.
termínovanými konkrétnymi kontrolami. Realizácia jednotlivých kontrol bola vedúcimi
zachytená v písomných záznamoch, z ktorých boli spracované na konci roku správy
o priebehu kontrol a predložené kontrolórovi ŠVK.
Z jednotlivých správ je možné konštatovať, že vedúci jednotlivých oddelení sa
zameriavali vo svojich kontrolách predovšetkým na odborné činnosti riadených oddelení,
potom na dochádzku a plnenie si pracovných povinností nimi riadených zamestnancov a na
dodržiavanie zásad hospodárnosti so zverenými hodnotami. Pri menej závažných porušeniach
disciplíny, prípadne nesplnenia vymedzených pracovných povinností si vedúci jednotlivých
odd. zjednali nápravu ústnym upozornením príp. prijatím vlastných opatrení na zamedzenie
opakovania podobných porušení.
Závažnejšie porušenia pracovnej disciplíny s následkom písomného upozornenia príp.
okamžitého skončenia pracovného pomeru neboli riešené.
Ani z pohľadu hmotnej zodpovednosti za zverené finančné hodnoty resp. hmotný
a nehmotný majetok nedošlo k závažným priestupkom.
Kontrolná činnosť za r. 2005 na oboch úrovniach sa realizovala v súlade s Internou
smernicou o vnútornej kontrole v ŠVK, ktorú si všetci zamestnanci pri svojej práci postupne
osvojili. Vykonanými kontrolami a prijatými opatreniami sa postupne predchádzalo
opätovným nedostatkom, ktoré boli vytknuté aj kontrolou NKÚ. Pri kontrolnej činnosti neboli
zaznamenané žiadne rušivé momenty, ktoré by obmedzovali výkon kontroly v ŠVK, prípadne
znemožňovali prácu priamo prácu kontrola resp. kontrolnej skupiny.
Výkon kontroly v ŠVK preto v r. 2005 možno pokladať za pozitívny aj keď v niekoľkých
prípadoch sa ešte vyskytli drobné nedostatky a porušenia. Tieto však nemali zásadný vplyv na
porušenie základných zákonov, ktorými sa ŠVK riadi.
Do budúceho obdobia sú východiská pre vnútornú kontrolu priaznivejšie a očakáva sa
od všetkých zamestnancov otvorenejší prístup k riešeniu problémov.

4.4.10.3

Partnerská a medzinárodná spolupráca

Zahraničná spolupráca
Na základe bilaterálnych dohôd sme prijali zamestnancov partnerských knižníc :
z Českej republiky
- 26. – 30. 9. 2005 stáž zamestnancov zo Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
( Ing. V. Horák, V. Cink)
- 18. – 20. 10. 2005 z Královohradeckého kraja v rámci Mesiace česko-slovenskej
vzájomnosti (Mgr. E. Svobodová, Mgr. V. Škraňková, M. Marboe-Hrabincová)
z Poľska
- 27. – 29. 9. 2005 z Wojewodskej biblioteky publicznej v Opole (J. CzarkowskaPasierbinska, V. Labedzka, M. Mis, T. Zarwanski)
Zamestnanci ŠVK boli na výmenných pobytoch :
- 12. – 15. 9. 2005 – účasť na konferencii Knihovny současnosti 2005 v Seči
u Chrudimi (Mgr. A. Kmeťová, Mgr. M. Meleková)
- 3. – 7. 10. 2005 stáž zamestnancov ŠVK v Studijní a vědecké knihovně v Hradci
Králové ( Mgr. K. Vyšná, V. Ištokovičová)
Podpísali sme dohodu o spolupráci s Fondom podpory ruských kultúrnych centier
v zahraničí. Na základe podpísanej dohody sme získali hodnotný knižný dar, uskutočnili sme
výstavu súčasnej ruskej knihy a koncert klasickej ruskej romance a operných árií.
Predsedníčka fondu p. Mary Trifonenko navštívila knižnicu v júni a septembri.
Pripravovali sme podpísanie dohody o spolupráci s Centrálnou mestskou verejnou
knižnicou N. A. Nekrasova v Moskve, jej riaditeľka Svetlana Proseková navštívila knižnicu
v septembri.
Pri organizovaní kultúrnych podujatí, činnosti špecializovaných študovní a centier sme
spolupracovali :
- s Goethe inštitútom IN v Mníchove a v Bratislave
- s Veľvyslanectvom USA v Bratislave
- s Veľvyslanectvom a Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky v Bratislave
- s Veľvyslanectvom Ruskej federácie a Centrom ruskej vedy a kultúry v Bratislave
- s Veľvyslanectvom Ukrajiny v Bratislave
- s Japonským veľvyslanectvom v Bratislave
Spolupráca s inštitúciami na Slovensku
s Ministerstvom kultúry SR pri príprave stretnutia ministrov kultúry V4 a Rakúska ,
Ruska, Slovinska a Ukrajiny v ŠVK
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
so Slovenskou pedagogickou knižnicou pri budovaní celoslovenskej pedagogickej
databázy
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 cyklu Osobnosti,
odborných konferencií a seminárov, pedagogickej a výstavnej činnosti

-

-

-

5.5.
6.6

s Mestom Banská Bystrica, s Akadémiou umení a Konzervatóriom J. L. Bellu,
Stredoslovenským múzeom, Štátnou galériou pri organizovaní vzdelávacích a
kultúrnych podujatí v knižnici
s Fakultou dramatických umení AU v Banskej Bystrici pri organizovaní večerov poézie
so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove pri
plnení úloh vedeckých knižníc v danom regióne
s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pri plnení úloh regionálneho
charakteru
s Kníhkupectvom Duma, Kníhkupectvom Paseka, s Kníhkupectvom Art Fórum,
Kníhkupectvom Albion Books v Banskej Bystrici, Malým centrom, Slovartom GTG,
Suwecom Bratislava 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.
ROZPOČET ORGANIZÁCIE
PERSONÁLNE OTÁZKY

V knižnici pracovalo v roku 2005 v priemere 87 fyzických osôb, prepočítaných na
plne zamestnaných 83.
Do pracovného pomeru bolo prijatých 12 zamestnancov na dobu určitú. Pracovný
pomer skončilo 16 zamestnancov a to 1 zamestnanec, ktorý odišiel do invalidného dôchodku,
1 zamestnanec odišiel do starobného dôchodku, 5 zamestnancov malo uzatvorený pracovný
pomer na dobu určitú, 8 zamestnancov skončilo pracovný pomer dohodou zo strany
zamestnanca a s 1 bol ukončený pracovný pomer v skúšobnej dobe. V januári – októbri sme
zamestnávali 2 zamestnancov na výkon civilnej služby. Absolventskú prax vykonával v ŠVK
jedna zamestnankyňa od 1. januára 2005 do 31. 3. 2005 na úseku ochrany a revízií KF a druhá
od 1. 1. 2005 do 31. 8. 2006 v LHM. V priebehu roka sme uskutočnili výberové konanie na
obsadenie 2 miest zamestnancov oddelenia bibliografie, na miesto knihovníka – konzultanta
v študovni odborných periodík a na miesto údržbára – elektrikára.
Priemerná mesačná mzda
Rok
2003
2004
2005

Sk
11 512,12 221,13 369,-

Štruktúra zamestnancov k 31. 12: 2005
 vedúci
 odborní
 administratívni
 ostatní (robotnícke profesie)

9, z toho žien 7
64, z toho žien 56
6, z toho žien 4
17, z toho žien 8

Veková štruktúra zamestnancov ŠVK k 31: 12. 2005
Do 20 r.
21-30 r.
31-40 r.
41-50 r.

51-60 r.

Nad 60 r.

-

16

17

18

31

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov ŠVK k 31. 12. 2005
ZŠ
SO
ÚSO

1
VŠ
Mgr.,Ing.,PhDr.,PaedDr.

3

9

38

33

6.6.1 Organizačná štruktúra ŠVK a počty pracovníkov v organizačných
útvaroch
Oddelenie – útvar
Riaditeľstvo a sekretariát
Oddelenie doplňovania a sprac. fondov
Oddelenie absenčných služieb
Oddelenie prezenčných služieb
Oddelenie referenčných služieb
Oddelenie bibliografie
Ekonomicko-správne oddelenie
Oddelenie informačných technológií
Oddelenie reprografických služieb
Literárne a hudobné múzeum
Spolu
Fyzický stav pracovníkov

2003
3,9
15
11,5
9,3
4
6,5
14
1,4
4,3
11
80,9
83

Organizačná štruktúra knižnice
Riaditeľ
Útvar riaditeľa – 4,8
Námestník riaditeľa I.
Námestník riaditeľa pre LHM
Referent pre ľudské zdroje
Manažér pre styk s verejnosťou
Manažér pre projekty
Oddelenie informačných technológií (OIT) - 2
- úsek správy operačných systémov a počítačovej siete
- úsek správy databáz
Oddelenie doplňovania a spracovania fondov (OF) – 14,4
- úsek akvizície
- úsek spracovania
- úsek periodík
- úsek ochrany a revízie
Oddelenie absenčných služieb (OAS) – 11,7
- úsek požičovne
- úsek knižničných skladov
Oddelenie prezenčných služieb (OPS) – 13
- univerzálna študovňa
- študovňa odborných periodík
- študovňa elektronických zdrojov
- študovňa viazaných periodík

2004
4,8
14,3
11,4
9,1
4,2
6,9
14,4
2
5
11
83,1
86

2005
4,8
14,4
11,7
13
7
14,9
2
4,2
11
83
87

študovňa hudobnín a audiovizuálnych dokumentov
študovňa špeciálnych technických a legislatívnych dokumentov
nemecká študovňa
multimediálna študovňa
študovňa pre nevidiacich a slabozrakých
úsek konzultačných služieb a MVS
stredisko európskych informácií
centrum ruských štúdií
InfoUSA
Oddelenie bibliografie (OBg) – 7
- úsek súbežnej bibliografie
- úsek retrospektívnej bibliografie a výskumu dejín knižnej kultúry
- študovňa starých a vzácnych dokumentov
- bibliografická študovňa
- študovňa knihovníckej literatúry
Literárne a hudobné múzeum (LHM) - 11
- úsek spoločensko-vedný
- úsek dokumentačný a kultúrno-prezentačný
- vysunuté expozície:
– Literárna expozícia Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej v Pamätnom
dome J. G. Tajovského v Tajove
– Pamätná izba Jozefa Murgaša v budove bývalej školy v Tajove
– Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach v budove Obecného úradu
Ekonomicko-správne oddelenie (ESO) – 14,9
- úsek ekonomický
- úsek správy budov a technickej prevádzky
Oddelenie reprografických služieb (ORpS) – 4,2
- kopírovacie služby
- knihárska dielňa
-

6.6.2 Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov
V roku 2005 bolo v zrekonštruovaných priestoroch podkrovia zriadené Vzdelávacie
centrum, ktoré má prednáškovú sálu a počítačovú učebňu. V jeho priestoroch sa
uskutočňovali prednášky a školenia pre zamestnancov ŠVK, regionálnych knižníc a pre
používateľov knižnice. Priestory si prenajímali aj iné organizácie na uskutočňovanie
vzdelávacích aktivít.
V rámci interného vzdelávania sa uskutočnili nasledovné aktivity :
- Práca s databázou ProQuest – 10 zamestnancov
- Vytváranie a úprava záznamov o exemplári v systéme Virtua – 11 zamestnancov
- Vyhľadávanie v Chameleóne – i portáli systému Virtua a práca s elektronickou žiadankou
– 28 zamestnancov
- Registratúrny poriadok – jeho aplikácia v praxi – 9 zamestnancov
- Modul Akvizícia v systéme Virtua – 5 zamestnancov
- Katalogizácia v systéme Virtua – 7 zamestnancov
- Komunikačné zručnosti – 10 zamestnancov
- Práca v programe Open Office – 6 zamestnancov
- Jazykový kurz nemčiny pre pokročilých – 6 zamestnancov
- Jazykový kurz nemčiny pre mierne pokročilých – 6 zamestnancov
- Jazykový kurz angličtiny pre mierne pokročilých – 5 zamestnancov

-

Knižnica vysielala svojich zamestnancov na semináre, aktívy, konferencie a iné odborné
podujatia, ktoré organizovali iné inštitúcie. Zoznam je uvedený v prílohe správy.

Vzdelávanie zamestnancov iných knižníc :
- Základy informačnej gramotnosti podľa ECDL – pre zamestnancov Verejnej knižnice M.
Kováča v Banskej Bystrici
- Základy informačnej vzdelanosti podľa ECDL – pre knihovníkov obecných knižníc
Banskobystrického kraja
- Základy informačnej vzdelanosti podľa ECDL – pre knihovníkov Novohradskej knižnice
v Lučenci a Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote
- Správa seriálov v systéme Virtua – pre zamestnancov ŠVK v Prešove, SNK v Martine,
Slovenskej chemickej knižnice v Bratislave, Slovenskej pedagogickej knižnice v
Bratislave
Vzdelávanie používateľov :
- Základy práce s počítačom a on-line katalógom – pre študentov Univerzity tretieho veku
- Základy práce s počítačom – pre seniorov a nezamestnaných v rámci týždňa podujatí
„Knižnica pre všetkých“
- Práca s počítačom a on-line katalógom – individuálne školenia používateľov knižnice

7.7

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Okrem plnenia stálych úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny a zákona

7.7.1 Prehľad plnenia základných ukazovateľov
Ukazovateľ
Knižničný fond celkom
Prírastky celkom
z toho : knihy
periodiká
špeciálne dokumenty
Počet titulov odoberaných periodík
Menná katalogizácia
Vecná katalogizácia
Retrospektívne ukladanie údajov
Registrovaní používatelia
Návštevníci
Výpožičky
- z toho : absenčné
prezenčné
MVS, CVS
Edičná činnosť
z toho : Knižničné noviny
ostatné

m.j.
S 2004
zv.
1,654.790
zv.
13.418
zv.
8.015
zv.
1.318
zv.
4.085
tit.
1.183
tit.
8.492
tit.
6.405
tit.
9.426
os.
8.155
os.
140.042
zv.
382.903
zv.
133.527
zv.
247.502
zv.
1.874
tit.
7
tit./číslo
¼
tit.
6

S 2005
1,658.605
14.885
9.702
2.007
3.176
1.185
11.431
8.732
3.858
7.697
164.890
402.721
149.737
249.891
3.093
5
¼
4

Index 2/1
1,002
1,11
1,21
1,52
0,78
1,002
1,35
1,36
0,40
0,94
1,18
1,05
1,12
1,01
1,65
0,71
1,0
0,66

8.8 HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU
2004
Všetky činnosti a aktivity, ktoré knižnica a jej zamestnanci realizovali v roku 2004
smerovali k posunu v oblasti kvality a komplexnosti poskytovaných služieb.
Hlavnou úlohou bolo vytvárať podmienky na poskytovanie knižničných
a informačných služieb k čo najväčšej spokojnosti používateľov.
Činnosť knižnice pozitívne ale aj negatívne ovplyvnil prechod na nový knižničnoinformačný systém. Pozitívne v tom smere, že knižnica prešla na vyššiu verziu komplexného
knižnično-informačného systému, ktorý má oveľa viac funkcií a poskytuje viac informácií
o dokumentoch, výpožičkách, používateľoch, viac prístupov na vyhľadávanie dokumentov
v databáze, možnosť pre používateľov skontrolovať si stav svojho konta, realizovať
elektronickú žiadanku a podobne. Implementáciou systému sme sa pripojili do
celoslovenského projektu elektronizácie knižníc KIS3G. Negatívom boli skutočnosti, že
prechod na nový systém trval dlhšie ako sme predpokladali a v tom čase sme nemohli
poskytovať používateľom služby v úplnosti (takmer tri mesiace sme výpožičky, vrátenia
a registráciu používateľov realizovali v obmedzenom režime), nepredlžovali sme výpožičky
a záznamy o nových dokumentoch sme ukladali len do lokálnych súborov. Do konca roku sa
nám nepodarilo spustiť do prevádzky elektronickú žiadanku a niektoré tlače, ktoré sme
s pôvodnom systéme mali vyriešené. Hlavnou úlohou v roku 2005 bude spustiť do prevádzky
všetky moduly systému a zabezpečiť jeho plynulý chod. Nie je to však len úloha pre našu
knižnicu ale aj pre prevádzkovateľa systému Slovenskú národnú knižnicu.
Doplňovanie knižničného fondu ovplyvnilo nerovnomerné čerpanie finančných
prostriedkov. Kým v prvom polroku bolo možné vyčerpať len cca 200.000.- Sk v druhom
polroku vďaka úprave rozpočtu zo strany zriaďovateľa sme čerpali 900.000.- Sk. Zvýšenou
aktivitou v oblasti akvizičnej činnosti sme do fondu získali používateľmi požadované
dokumenty, zakúpili sme nové informačné databázy. Mnohé dokumenty, ktoré boli vydané
v prvom polroku sa nám už ale nepodarilo do knižnice získať.
V rámci plnenia celoslovenských úloh knižnica participuje na budovaní slovenskej
národnej článkovej bibliografie excerpovaním vybraných titulov zborníkov a spracovávaním
záznamov v elektronickej podobe do databázy SNB a na budovaní pedagogickej databázy tiež
excerpovaním určených titulov periodík.
Rozvoj v oblasti informatizácie a internetizácie sa týkal predovšetkým rozšírenia
lokálnej počítačovej siete, zakúpenia 29 PC, 3 tlačiarní a prác súvisiacich s prechodom na
systém VIRTUA.
V oblasti výskumu je pre knižnicu významné získanie osvedčenia o periodickom
hodnotení vedeckovýskumnej činnosti od MK SR na základe posúdenia dlhoročných
úspešných výsledkov v tejto oblasti. Osvedčenie získali dve pracoviská knižnice :
Bibliografické oddelenie a Literárne a hudobné múzeum.
Napriek niektorým čiastočným nedostatkom, možno činnosť knižnice v roku 2004
hodnotiť pozitívne. V oblasti zviditeľňovania a propagácie knižnice sme urobili značný
pokrok. Vydali sme nové po grafickej stránke kvalitné propagačné materiály, Knižničné
noviny boli používateľmi knižnice hodnotené pozitívne. Uskutočnili sme celoslovenské
odborné semináre, ktorých kvalitu ocenila odborná verejnosť, mnohé kultúrne podujatia.
Priestory knižnice sme poskytovali mnohým organizáciám a inštitúciám na organizovanie ich
podujatí. Prijali sme v knižnici mnohé domáce aj zahraničné návštevy. Pracovníci knižnice sa
zúčastnili viacerých zahraničných seminárov a konferencií, na ktorých predniesli príspevky.
Používateľská aj odborná verejnosť hodnotí knižnicu ako inštitúciu, ktorá sa veľmi
dynamicky rozvíja.

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia bol významný postup prác pri
rekonštrukcii strechy a podkrovia hlavnej budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 9. Práce
postupovali podľa harmonogramu, vďaka verejným súťažiam na dodávateľov prác sa za
pridelené kapitálové prostriedky zrealizovalo viac prác ako sa pôvodne predpokladalo.
Odovzdávaním do užívania zrekonštruovaných priestorov vznikajú nové moderné pracoviská
a priestory na poskytovanie knižničných služieb. V roku 2005 plánujeme rekonštrukciu
ukončiť.
Nezanedbateľné boli aj aktivity na zabezpečenie tržieb z predaja vlastných služieb.
Plán v tejto oblasti sme prekročili o 50 % a získali sme vyše 3 mil. Sk, ktoré sme následne
mohli použiť na zlepšenie materiálneho zabezpečenia knižnice a na skvalitnenie celkovej
činnosti.
V múzejnej činnosti bol rok 2004 naplnený bohatou odbornou a prezentačnou
činnosťou. Riešili sme 8 výskumných úloh, z toho 1 grantovú úlohu v spolupráci s Ústavom
hudobnej vedy SAV. Čiastkovými výstupmi z riešenia úloh boli hodnotné odborné články,
štúdie, úspešná výstava Svet bábok Antona Anderleho, referáty na vedeckých konferenciách,
z toho jeden referát na konferencii v Rakúsku a prezentácia tvorivej dielne v rámci
Bábkarskej Chrudimi v Čechách. Výsledkom práce bola aj akvizícia zbierkových predmetov,
ktoré významne doplnili zbierkový fond LHM a jeho štruktúru v oblasti dokumentácie
literárnych a hudobných osobností, umeleckých telies a kultúrnych podujatí, ako aj zo
špecializovaných oblastí: bábkarske tradície na Slovensku, výrobcovia ľudových hudobných
nástrojov, rocková hudba. V roku 2004 začalo LHM celoslovenský záchranný prieskum
oblasti vojenskej hudby, ktorý bude pokračovať ako výskumný projekt v ďalších rokov v
spolupráci s ďalšími múzeami a inými inštitúciami.
Ocenením v odborných oblastiach to bolo aj získanie Výročnej ceny časopisu Pamiatky a
múzeá v kategórii Akvizícia za rok 2003, za akvizíciu bábkarských scénografík a
celoslovenskú dokumentáciu tejto oblasti. Múzeum malo v súťaži ďalších 6 nominácií na
cenu (4 v kategórii Akvizícia, 1 v kategórii Publikácia (M. Šípka: Krátky slovník folklorizmu)
a 1 v kategórii Akcia (podujatia múzea v cykle Osobnosti).

9. HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 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,
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. Štátna vedecká knižnica poskytuje
dokumenty a informácie pre potreby školského alebo celoživotného vzdelávania. Okrem
plnenia informačných a vzdelávacích funkcií, knižnica svojou širokospektrálnou činnosťou
plní aj funkcie kultúrne a v dnešnej dobe stále viac aj funkcie sociálne.
Formou medziknižničnej výpožičnej služby knižnica poskytuje dokumenty
používateľom celého Slovenska a prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice aj zo
zahraničia.
V roku 2004 knižnicu navštívilo 140.042 návštevníkov, ktorí využili knižničné
a informačné služby knižnice. V tom nie sú zahrnutí návštevníci, ktorí sa zúčastnili kultúrnoprezentačných podujatí. Registrovali sme 8.155 aktívnych používateľov, z toho
novoprihlásených bolo 3.703 (čo predstavuje 45,4 %) a preregistrovaných 4.452 (54,6 %).

Kolektívni používatelia boli inštitúcie, ktoré predovšetkým využívali cirkulačnú výpožičnú
službu periodík, fond špeciálnych technických dokumentov, medziknižničnú výpožičnú
službu a rešeršné služby.
Percentuálne vyjadrenie kategórií používateľov knižnice :
- vedeckí pracovníci
- s ukončeným vysokoškolským vzdelaním
- s ukončeným stredoškolským vzdelaním
- študenti vysokých škôl
- študenti stredných škôl
- handicapovaní
- kolektívni používatelia
- ostatní
Uvedený prehľad dokumentuje, že najviac využívajú služby knižnice absolventi
a poslucháči vysokých škôl. Pre študentov stredných škôl a prvých ročníkov vysokých škôl
organizujeme pravidelne informačnú výchovu formou exkurzií do knižnice a informácií
o poskytovaných službách. Pre študentov posledných ročníkov organizujeme školenia
k používaniu informácií a citovaniu informačných prameňov pri spracovávaní diplomových
prác.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici poskytuje svoje služby používateľom od 15
rokov. Uvedomili sme si, že dnešné deti sú veľmi vyspelé, vzdelané a mnohé sa zaujímajú
o informácie, ktoré sa v knižnici nachádzajú. Od roku 2004 sme umožnili zaevidovať sa do
knižnice aj 14 ročným.
Prioritnou úlohou v oblasti skvalitňovania knižničných služieb bolo uviesť do prevádzky
nový knižnično-informačný systém a najmä možnosť zadávanie elektronickej žiadanky. V 3.
štvrťroku sme uviedli do prevádzky nový systém, do konca roka sa nepodarilo sprevádzkovať
elektronickú žiadanku a prístup používateľa k informáciám o svojom konte. Počas celého
roka mali používatelia možnosť posielať žiadanky na dokumenty, požiadavky na rezerváciu
a predĺženie dokumentov formou elektronickej pošty alebo telefonicky. Knižnica tiež na
požiadanie posielala upomienky o nevrátení dokumentov a rôzne oznamy na e-mailové adresy
používateľov. Túto službu využívajú predovšetkým študenti.

Spracovali :
- Lýdia Žáčiková
na základe podkladov vedúcich oddelení
- Eva Koreňová
kapitolu 5 Rozpočet organizácie
PhDr. Oľga Lauková
riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici

PRÍLOHY
Podujatia organizované pre verejnosť
Odborné semináre
14.-15. 4. 2005
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov. 4. ročník medzinárodnej
konferencie. Spoluorganizátori : Katedra histórie Fakulty humanitných vied UMB v Banskej
Bystrici, občianske združenie STRED – středoevropský dialog Praha
20. 4. 2005
Marketing a public relations elektronických informačných služieb. 5. ročník odborného
seminára so zahraničnou účasťou
27. 4. 2005
Modlitba v umení – medzinárodná vedecká konferencia. Spoluorganizátori : Inštitút
sociálnych a kultúrnych štúdií, UMB v B. Bystrici, Filozofická fakulta Ostravskej univerzity
v Ostrave, Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Banskej Bystrici
27.-28. 9. 2005
Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice (1925-2005) – 750 rokov existencie mesta Banská
Bystrica .- medzinárodná vedecká konferencia spojená s prezentáciou monografie Prof. PhDr.
Pavla Martuliaka, CSc. : Banská Bystrica – kolíska vzdelanosti.
27. – 28. 4. 2005
Stretnutie ministrov kultúry krajín V4 a Rakúska, Ruska, Slovinska a Ukrajiny – organizovalo
MK SR v priestoroch knižnice
Cyklus OSOBNOST
8. 2. 2005
Imre Madách – inšpirátor a tragéd
7. 3. 2005
Ján Bakoss – evanjelický senior, vzdelanec a vlastenec
4. 4. 2005
Prof. RNDr. Blanka Kolibiarová, DrSc. – významná slovenská matematička
2. 5. 2005
Osvald Záhradník – divadelný a rozhlasový dramatik
6. 6. 2005
Prof.MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. – významný slovenský pediater
26. 9. 2005 Pozdrav mestu – venovaný 750. výročiu udelenia mestských privilégií
10. 10. 2005 Ing. Juraj Kuniak – básnik, vydavateľ, konštruktér, podnikateľ
7. 11. 2005 Jevgenij Iršai – hudobný skladateľ, klavirista, pedagóg
13. 12. 2005 Babjakovci – manželia Terézia a Štefan so synmi Martinom a Štefanom
Prednášky, besedy, prezentácie,
8. 2. 2005
Stretnutie s poľským prozaikom a básnikom Andrzejom Stasiukom
18. 2. 2005 Otvorenie Centra ruských štúdií za účasti rektorky Štátnej univerzity
v Petrohrade prof. Ľudmily Alexejevny Verbickej

Stretnutie s filozofiou : Antická filozofia – prednáška
Stretnutie s filozofiou : Antická filozofia – prednáška
Pavol Tonkovič – beseda o skladateľovi a jeho tvorbe
Aprílové lesnícke popoludnie – stretnutie tých, ktorí milujú vôňu lesa –
organizované v spolupráci so š. p. Lesy SR v Banskej Bystrici
18. 4. 2005 Banská Bystrica v premenách času – prezentácia publikácie spojená s besedou
o histórii mesta s autorom knihy Jánom Balážom
19. 4. 2005 Bystrická múza – 4. ročník súťaže v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby –
organizované v spolupráci s domovmi mládeže
21. 4. 2005 Biografický lexikón Slovenska 2. časť – prezentácia publikácie, v spolupráci
s Biografickým ústavom SNK v Martine
25. 4. 2005 Stretnutie s filozofiou : Antická filozofia – prednáška
29. 4. 2005 Stretnutie študentov germanistiky s predstaviteľom rakúskeho Ministerstva
kultúry p. N. Riedlom
29. 4. 2005 Stretnutie študentov politológie a medzinárodných vzťahov s námestníčkou
Ministerstva kultúry Ukrajiny p, Oľgou Kostenko
13. 5. 2005 Bedřich Smetana – medailón o živote a tvorbe a videoprojekcia opery Predaná
nevesta
3. 6. 2005
Prezentácia Vydavateľstva Slovenský Tatran
5. 10. 2005 Stretnutie študentov UMB s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom,
prednostom KÚ v B. Bystrici Milanom Kepeňom a primátorom mesta B.
Bystrica Jánom Králikom
13. 10. 2005 Prezentácia vydavateľstva Advent Orion
30. 11. 2005 Prezentácia básnickej zbierky Láska na modro a beseda s jej Autorom prof,
PhDr. Jánom Sabolom, DrSc.
12. 12. 2005 The Graduate – premietanie videofilmu pre študentov Katolíckeho gymnázia
11. 3. 2005
18. 3. 2005
17. 3. 2005
11. 4. 2005

Vyučovacie hodiny a seminárne cvičenia v Nemeckej študovni
7. 3. 2005
Informačná výchova pre žiakov ZŠ – poskytované služby a informačný fond
Nemeckej študovne
7. 3. 2005
premietanie videofilmu Peterchens Mondfahrt
5. 4. 2005
Perspektívy slovenčiny ako pracovnej reči pre preklad a tlmočenie – prednáška
Dr. Barbary Ahrens (Mohuč – Nemecko)
6. 4. 2005
Informačná výchova pre žiakov ZŠ – poskytované služby a informačný fond
Nemeckej študovne
6. 4. 2005
premietanie videofilmu Schwarzwald
12. 4. 2005 Zhudobnené básne Tucholského vo vyučovaní cudzieho jazyka – didaktický
seminár pre učiteľov nemčiny
20. 4. 2005 Krajinoveda Nemecka – Berlín – vyhľadávanie informácií a premietanie
vidofilmu
5. 5. 2005
Rozbor diela Jenseits der Stille podľa videofilmu – vyučovacia hodina pre RK
Centrum Univerza
5. 5. 2005
Vyhľadávanie informácií v elektronických informačných zdrojoch –
vyučovacia hodina nemeckého jazyka – pre Gymnázium J. G. Tajovského
13. 5. 2005 Informačná výchova pre žiakov 9. roč. ZŠ – poskytované služby a informačný
fond Nemeckej študovne
16., 17. 6. 2005 Informačná výchova pre žiakov 9. roč. ZŠ – poskytované služby
a informačný fond Nemeckej študovne
20. 10. 2005 Priateľské stretnutie pri príležitosti 10. výročia Nemeckej študovne

4. 10. 2005
5. 10. 2005
10. 10. 2005
11. 10. 2005
18. 11. 2005
13. 12. 2005

Informačná výchova v Nemeckej študovni – pre študentov Katedry
germanistiky Filologickej fakulty UMB
Informačná výchova v Nemeckej študovni – pre študentov Katedry
germanistiky Filologickej fakulty UMB
Informačná výchova v Nemeckej študovni – pre študentov Katedry
germanistiky FHV UMB
Informačná výchova v Nemeckej študovni – pre študentov Katedry
germanistiky FHV UMB
Informačná výchova v Nemeckej študovni – pre študentov Gymnázia M.
Kováča
Dielo T. Manna – vyhľadávanie informácií, premietanie videofilmu Der
Zauberberg – vyučovacia hodina nemeckého jazyka pre RK Centrum Univerza

Podujatia Regionálneho vzdelávacieho centra nemeckého jazyka
2. – 4. 3. 2005 Schiller revue – divadelný workshop
2. 5. 2005
Život v Nemecku – Leben in Deutschland – workshop pre študentov gymnázií
9. 6. 2005
Literárne stretnutie s D. Leupold
22. 9. 2005 Nové metódy a formy vo vyučovaní nemeckého jazyka
29. 9. 2005 Nové metódy a formy vo vyučovaní nemeckého jazyka
10. 11. 2005 Ako inak učiť – seminár a workshop pre učiteľov nemeckého jazyka
11. 11 2005 Ako inak učiť – seminár a workshop pre učiteľov nemeckého jazyka
30. 11. 2005 Znovuobjavenie ranokresanskej tradície na Južnom Kaukaze – prerdnáška prof.
Wolfganga Schulzeho u Univerzity L. Maximiliána v Mníchove
16. 12. 2005 Ako inak učiť nemčinu učiť – seminár a workshop pre učiteľov nemeckého
jazyka
Koncerty
20. 4. 2005

Dat Tcholskyklavier – koncert zhudobnených básní Tucholského, účinkovali
umelci z Berlína
4. 5. 2005
Koncert Gabriela Gazdíka a jeho hostí – poslucháči Katedry hudby FHV UMB
v Banskej Bystrici
15. 11. 2005 Duo Donath – gitarový koncert
Týždeň maďarskej kultúry
7. 2. 2005
Slávnostný otvárací koncert Týždňa maďarskej kultúry – Flautové kvarteto
TeTraVERSi – 70 účastníkov
9. 2. 2005
Vernisáž výstavy Aquincum – Rimania v Budapešti
9. 2. 2005
Jadvigin vankúšik – premietanie videofilmu v rámci Týždňa maďarskej kultúry
10. 2. 2005 Literárny večer za účasti Lajosa Grendela a Endre Kukorellyho – maďarského
spisovateľa v rámci Týždňa maďarskej kultúry
10. 2. 2005 Džezový koncert skupiny DeJaVu – 90 účastníkov
Týždeň podujatí k ukončeniu rekonštrukcie Župného domu a 750. výročiu udelenia
mestských práv mestu Banská Bystrica
26. 9. 2005 Pozdrav mestu – hudobno-poetické pásmo venované 750. výročiu udelenia
mestských privilégií Banskej Bystrici
27.-28.9.2005 Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice – vedecká konferencia
27. 9. 2005 Emil Bonev : Morská soľ, predstavenie študentov ZUŠ v Banskej Bystrici
28. 9. 2005 Slávnostné otvorenie InfoUSA za prítomnosti veľvyslanca USA p. R. M.
Vallee

28. 9. 2005
28. 9. 2005
29. 9. 2005
29. 9. 2005
29. 9. 2005
5. 10. 2005

Vernisáž výstavy fotografií Tatry – Jaroslava Janovčíka
Nothing But Swing – koncert jazzového tria z Banskej Bystrice
Wohewodska biblioteka publiczna v Opole – vernisáž výstavy
Vydavateľstvo Hudobného fondu – prerzentačno-predajná výstava
Nekončiaci tanec – predstavenie Štúdia tanca z Banskej Bystrice
Odhalenie pamätnej tabule na budove ŠVK – bývalého sídla Župného domu, za
účasti prezidenta SR p. Ivana Gašparoviča a predstaviteľov krajskej a mestskej
samosprávy, štátnej správy a i.

Týždeň ruskej kultúry
30. 9. 2005 Svet cudzojazyčnej edukácie – odborný seminár organizovaný v spolupráci
s Asociáciou rusistov Slovenska
30.9.2005
Vernisáž výstavy súčasnej ruskej knihy
3. 10. 2005 Otvorenie Týždňa ruskej kultúry a vernisáž výstavy výtvarných prác ruských
výtvarníkov Izabelly Bajkovej a Alexandra Kabanova za účasti A. I. Udaľcova,
veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku
3. 10. 2005 Koncert ruskej klasiky – spev Sergej Tolstov, klavír Jana Nagy-Juhasz
4. 10. 2005 Premietanie ruského filmu „Svoji“
5. 10. 2005 Stretnutie ruských spisovateľov, literárnych vedcov a kritikov s členmi
Krajskej pobočky SSS a so študentami
5. 10. 2005 Premietanie ruského filmu „Môj nevlastný brat Frankenstein“
6. 10. 2005 Premietanie ruského filmu „Hviezda“
13. 10. 2005 Koncert ruského skladateľa a interpreta L. Timošenka
Príloha č. 2

VÝSTAVY
Átrium
Ján Egry
T : 21. 12. 2004 – 11. 1. 2005
Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský
T : 13. 1. – 31. 1. 2005
Aquincum – Rimania v Budapešti
T : od 8. 2. do 25. 2. 200
Najkrajší kalendár Slovenska 2005
T : 26. 2. – 29. 3. 2005
Perla slovenských miest – Banská Bystrica na dobových pohľadniciach zo súkromnej
zbierky Bohuslava Markusa
T : 30. 3. – 30. 4. 2005
Banská Bystrica – výber grafických listov slovenských umelcov k 750. výročiu mesta
T : 2. 5. – 15. 5. 2005
Radosť v rodine
T : 19. 5. – 5. 6. 2005
Známka – Banská Bystrica a filatelia. Zo zbierkového fondu E. Dvorského, V Lofflera
a Š. Pollaka
T : 9. 6. – 26. 6. 2005
Japonsko – Krasové útvary. V spolupráci s JICA ALUMNI Asociácia v Bratislave
T : 28. 6. – 8. 8. 2006
JAPONSKO OČAMI SLOVÁKOV

Kolektívna výstava autorskej fotografie členov spoločnosti JAA SK JICA ALUMNI
T: od 29. júna 2004 do 8. augusta 2005
LADISLAV NOVOMESKÝ
Výstava prevzatá z Martina - SNLM
T: od 11. augusta 2005 do 27. augusta 2005
TRETÍ SEKTOR
Výstava spojená s prezentáciou mimovládnych a neziskových organizácií pôsobiacich na
území mesta a regiónu Banskej Bystrice
T: od 5. septembra 2005 do 20. septembra 2005
KNIŽNICE V PREMENÁCH ČIAS
Výstava z dejín knižnej kultúry
T: od 22. septembra 2005 do 1. októbra 2005
PROGRAM OBNOVY DEDINY
Výstava výsledkov programu a jeho výsledkov realizácií
T: od 5. októbra 2005 do 24. októbra 2005
EXLIBRISY – KNIŽNÉ ZNAČKY
Výstava z dejín knižnej kultúry
T: od 26. októbra 2005 do 13. novembra 2005
ROVERSKÝ FOTOKLUB BB
Prezentačná výstava fotografií z tvorby členov klubu, skautov a priaznivcov skautingu
T: od 15. novembra 2005 do 30. novembra 2005
FOTO
Členská výstava Klubu fotopublicistov SSN
T: od 30. novembra 2005 do 17. decembra 2005
VIDIEŤ SRDCOM
Výstava prác mentálne postihnutých
T: od 20. decembra 2005 do 15. januára 2006
Galéria v podkroví
Modlitba v umení
27. 4. – 15. 5. 2005
Diplom – výstava diplomových prác študentov Katedry výtvarnej výchovy FHV UMB
v Banskej Bystrici
16. 5. 2005 – 12. 8. 2005
Vioktor Sevec a Igor Sevec - výstava z výberu maliarskej tvorby umelcov z Ukrajiny
16. 8. - 30. 8. 2005
Izabela Bajkova a Alexander Kabanov - výstava z výberu prác umelcov z Ruska
3. 10. - 17. 10. 2005
Plenér - výstava z výberu prác y pracovného plenéru poslucháčov Ostravskej univerzity v
Ostrave
19. 10. - 13. 11. 2005
Divadelný plagát - výstava divadelných plagátov zo zbierok Literárneho a hudobného múzea
15. 11. - 18. 12. 2005
Martin Benka - výstava z ilustrátorskej tvorby Martina Benku: Detvan a Marína
20. 12. 2005 - 23. 1. 2006
V iných priestoroch knižnice
Umenie 20. storočia (Umenie minulého storočia)
20. 1. 2005 - Študovňa elektronických periodík a kníh

János Kass – Imre Madách – Tragédia človeka
3. 2. – 14. 4. 2005 – Spoločenská sála
Milan Pašteka – výber z tvorby
15. 4. – 30. 12. 2005 – Spoločenská sála
Svet detí sa nás týka – v spolupráci s UNICEF Slovensko
17. 5. – 30. 6. 2005, Univerzálna študovňa
Tatry – Jaroslava Janovčíka - výstava fotografií
25. 9. - 30. 10. 2005 – Priestor katalógov
Knižná ilustrácia - výstava knižných ilustrácii literárneho diela bratov Grimmovcov
20. 10. - 15. 11. 2005 – Nemecká študovňa, priestor katalógov
Ilustrácie - výstava knižných ilustrácii literárneho diela básnika Juraja Kuniaka
10. 10. - 15. 10. 2005 – Spoločenská sála
Výber - výstava z výtvarnej tvorby Jevgenija Iršaia
7. 11. 2005 – Spoločenská sála
Láska na modro - výstava knižných ilustrácii Jána Bartka k zbierke básní Jána Sabola
30. 11. 2005 – Spoločenská sála
Príloha č. :

Informácie o ŠVK v tlači a iných médiách
Prednášková a publikačná činnosť pracovníkov knižnice :
Fedorová, Iveta : Protifašistické letáky, ich úloha a význam na Slovensku v rokoch 19381945.
In : Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IV : Zborník
príspevkov z medzinárodnej konferencie Banská Bystrica 14.-15. apríla 2005. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB ; Banská Bystrica : Ústav vedy
a výskumu UMB, 2005. – s. 258-270. – ISBN 80-8083-147-5.
Gajdošová, Branislava : Nemecká študovňa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici :
Činnosť za roky 1995 – 2005.
In : Knižnica. – Roč. 6, č. 11 (2005), s. 23.
Lauková, Oľga : Ján Mikleš a dejiny slovenskej pedagogiky (1911-1957).
Príspevok odznel na vedeckej konferencii Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice
konanej v dňoch 27. 9. – 28. 9. 2005. (Zborník v príprave).
Meleková, Mária : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Piaty ročník odborného
seminára.
In : Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 13, č.2 (2005), s. 31-34.
Meleková, M. : Marketing a public relations elektronických informačných služieb.
In : Knižnica. – Roč. 6, č.5-6 (2005), s. 71-72.
Nagy, Imrich : Dejiny knižnej kultúry pre budúcich historikov.
In: Knižnica. – Roč. 6, č. 7 (2005), s. 27-29.
Nagy, Imrich : Emil Jurkovich a jeho monografia dejín Banskej Bystrice.

Príspevok odznel na vedeckej konferencii Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice
konanej v dňoch 27. 9. – 28. 9. 2005. (Zborník v príprave).
Ružičková, Blanka : Trnavské tlače v knižnici prvého banskobystrického biskupského
seminára (1802-1950).
In: KNIHA 2005 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin :
Slovenská národná knižnica, 2005. – s. 308-316. – ISBN 80-89023-55-X.
Ružičková, Blanka : Banskobystrické tlače v seminárnej knižnici v Banskej Bystrici.
Príspevok odznel na vedeckej konferencii Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice
konanej v dňoch 27. 9. – 28. 9. 2005. (Zborník v príprave).
Snopková, Blanka : Pamäť mesta Banská Bystrica (1918-2000).
Príspevok odznel na vedeckej konferencii Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice
konanej v dňoch 27. 9. – 28. 9. 2005. (Zborník v príprave).
Šváčová, Soňa : Slovenský a český svet spisovateľky Hany Gregorovej.
Príspevok odznel na Kolokviu slovenských, moravských a českých bibliografov,
Česká republika, Čejkovice, okr. Hodonín, 2.-4. 10. 2005. (Zborník v príprave).
Žáčiková, Lýdia : Kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4.
In : ITlib, Informačné technológie a knižnice. – Roč. 9, č. 4 (2005), s. 26.
Žáčiková, Lýdia : Inforum 2005.
In : Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč.13, č. 3 (2005), s. 31-32.
Odborné príspevky pracovníkov LHM
ŠÍPKA, Miloš: Folklorizmus v Krajskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici.
In: Etnologické rozpravy. - Roč.12, č.1 (2005), s.111-129.
ŠÍPKA, Miloš: Ľudová hudba v rozhlase stredoslovenského regiónu.
In: Folklór v kontextoch. Etnologické štúdie 12. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2005.
s.109-119
ŠÍPKA, Miloš: Národopisné aspekty v tvorbe Ladislava Ťažkého.
In: Osobnosť a dielo Ladislava Ťažkého v literárnohistorických a spoločenskohistorických
súradniciach druhej polovice 20. storočia.[Zborník z konferencie usporiadanej 5.10.2004]
Banská Bystrica: UMB, 2005. s.90-99.
BÁRDIOVÁ, Marianna: Zástoj vojenskej hudby v kultúrno-spoločenskom živote Banskej
Bystrice v rokoch 1918-1938.
In: Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Programový bulletin medzinárodnej
vedeckej
BÁRDIOVÁ, Marianna: Zástoj vojenskej hudby v kultúrno-spoločenskom živote Banskej
Bystrice v rokoch 1918-1938.
In: Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Programový bulletin medzinárodnej
vedeckej konferencie.

BORGUĽOVÁ, Jana: Pedagóg v službách regionálnej histórie FRANTIŠEK KREUTZ.
Videofilm. Trvanie: 17,5 min. Technická realizácia Michaela REDLINGEROVÁ. Banská
Bystrica: ŠVK-LHM.
ŠÍPKA, Miloš: Dokument kultúrneho bohatstva. In: Slovenské národné noviny. Roč.16, č.1-2.
2005, s.2.
ŠÍPKA, Miloš: Jozef ŠEBO: Smidky môjho chlebíka.
In: Slovenský národopis. - Roč.53, č.3 (2005), s. 236-237.
ŠÍPKA, Miloš: Brezno v premenách času.
In: Národná osveta. Roč.16, č.12 (2005), s.23.
ŽABKOVÁ, Soňa: Slovensko z krásy zrodené (nová obrazová publikácia o krásach
Slovenska). In: Národná osveta. - Roč.15, č.1 (2005), s.22.
ŽABKOVÁ, Soňa: Neoceniteľná pomôcka [Biografický lexikón Slovenska, zv. II.].
In: Národná osveta. - Roč.15, č. 5 (2005), s. 23.
Popularizačné príspevky :
„Pánovi učiteľovi s úctou“.
In : Zvon. – Roč. 14, č.1 (2005), s.3.
/ekč/ : „ Dni maďarskej kultúry v Banskej Bystrici“.
In : Smer magazín. – Roč. 14, č.4 (1.2. - 7.2.2005), s.6.
Pavlíková, Martina : Knihy vracajú do knižnice dotrhané aj počarbané.
In : Nový čas. – Roč. 15, č. 67 (22. 3. 2005),
Krčová, Erika : Prezident sa chystá do Bystrice.
In : Smer magazín. – Roč. 14, č. 8 (1 – 7.3.2005), s.2.
/ekč/ : Otvorili centrum ruských štúdií.
In : Smer magazín. – Roč. 14, č. 8 (1. - 7.3.2005), s.10.
Grerš, Ján : Putinova profesorka.
In : Slovenka. Roč. 58, č.10 (2005), s.43.
/dt/ : Bystričania požičiavajú knihy cez internet.
In : Pravda. – Roč. 15, č.57 (10.3.2005) s.4.
/iba, Banská Bystrica/ : Osem ministrov sa stretne v bystrickej knižnici.
In : Národná obroda.- Roč. 16, č.57 (10.3.2005) s.4.
Pavlíková, Martina : Knižnicu kompletne zrekonštruujú za vyše 50 miliónov :Vymenia aj
všetkých 110 okien.
In : Nový čas. – Roč. 15, č.58 (11.3.2005) s.9.
/ika,pav/ : Staré autá, umenie i hrady v kalendároch.

In : Nový čas. – Roč. 15, č.60 (14.3.2005) s.8.
/pav/ : Knihy požičiavajú cez internet.
In: Nový čas. – Roč. 15, č.59 (12.3.2005) s.11.
Kelemen, Milan : Do knižnice príde osem ministrov.
In : Smer magazín. – Roč. 14, č.10 (15.3. - 21.3.2005) s.2.
/klm/:Elektronická žiadanka.
In : Smer magazín. – Roč. 14, č.11 (22. - 28.3.2005) s.5.
Gondová, Daniela : Začal sa Týždeň slovenských knižníc.
In : Sme. – Roč. 14, č.89 (19.4.2005), s.26.
/ klm / : Otvorili vzdelávacie centrum.
In : Smer magazín. – Roč. 14, č.16 (26.4. - 3.5.2005), s.2.
/ag/ : Diplomovky vystavujú v podkroví.
In : Smer magazín. – Roč. 14, č.20 (24.-30.5.2005), s.4.
Kelemen, Milan : „Besztercebánya“ na pohľadniciach.
In : Smer magazín. – Roč. 14, č. 13 (5. – 11. 4. 2005), s. 4.
(aa) : Radosť v rodine je aj v knižnici.
In : Smer magazín. – Roč. 14, č. 20 (24. – 30. 5. 2005), s. 4.
Kelemen, Milan : Modrý gombík sa nás týka
In : Smer magazín. – Roč. 14, č.20 (24.-30.5.2005), s.4.
Týždeň modrého gombíka UNICEF
In : Smer magazín. – Roč. 14, č.20 (24.-30.5.2005), s. 11
Androvič, Alojz : 1.ročník hodnotenia slovenských knižných webových sídiel „TOP WebLib
´04“
In : ITlib, Informačné technológie a knižnice. – Roč. 9, č. 2 (2005), s. 24.
In : internetové stránky EMBASSY OF THE U.S.A., Bratislava, www.usembassy.sk článok
z 26.8.2005
Žabková, Soňa : Ruskij centr v Gosudarstvennoj naučnoj biblioteke v Banskoj Bystrice.
In: Vmeste. – Č.4 (2005), s.7.
Knižnica pre všetkých – program týždňa.
In : Kultúrno-spoločenský spravodajca.- September (2005), strana 8-9.
(stef) : Knižnicu konečne vynovili.
In : .Smer magazín. – Roč. 14, č. 38 (27. 9. 2005), s. 4.
(stef) : Otvoria infocentrum USA.

In : My / Smer magazín. – Roč. 14, č. 37, 38 (2005), s. 10.
Sládeková, Katarína : Marketing a public relations ako faktor úspechu. Na margo jedného
knižničného podujatia.
In : IT lib, Informačné technológie a knižnice. – Roč. 9, č.3, (2005), s.51.
BÁRDIOVÁ, Marianna: K malému výročiu Tajovských novín.
In: Tajovské noviny. - Roč. 6, č.1 (2005), s.1.
BÁRDIOVÁ, Marianna: Aj v prírode sa rodí hudba.
In: Lesník, č.12 (2005), s.6.
BORGUĽOVÁ, Jana: V Banskej Bystrici Gymnázium Mikuláša Kováča.
In: Literárny týždenník. - Roč. 18, č. 5-6 (2005), s.2.
BORGUĽOVÁ, Jana: Lekár s humoristickým perom.
In: Bystrický Permon. - Roč. 3, č. 2 (2005), s.9.
BORGUĽOVÁ, Jana: V cykle Osobnosti Juraj Kuniak.
In: Knižná revue. - Roč. 15, č.23 (2005), s.2.
BORGUĽOVÁ, Jana: Vysvedčenie Eleny Cmarkovej.
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 16 (20), č.25 (2005), s.2.
BORGUĽOVÁ, Jana: Na hrbčoku - dom so strategickou polohou.
In: Bystrický Permon. - Roč. 3, č.4 (2005), s.9.
LÁSKOVÁ, Mária: Matej Bel – Funtík.
In: Bystrický Permon. - Roč. 3, č.3 (2005), s.1, 4.
LÁSKOVÁ, Mária: Notitia Hungariae novae Historico Geografica.
In: Bystrický Permon. - Roč.3, č.3 (2005), s.4.
ŠÍPKA, Miloš: Podoby regionalistiky.
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 16, č.5 (2005), s.2.
ŠÍPKA, Miloš: Tvorcovia hudobných nástrojov maturujú.
In: Národná osveta. - Roč. 15, č.6 (2005), s.12.
ŠÍPKA, Miloš: Betlehemská hra z Tajova.
In: Tajovské noviny. Roč.6, č.4 (2005), s.6.
TROLIGOVÁ, Zlata: V Tajovského poviedkach som hľadal viac Tajov a v Tajove
Tajovského. [Jozef Šebo].
In: Smer magazín. - Roč. 14, č. 3 (25.1.-31.1.2005), s.7.
TROLIGOVÁ, Zlata: Emancipácia a umenie.
In: Verejná správa. Roč. 60, č.8. 2005, s.28.
TROLIGOVÁ, Zlata: Aktuálny odkaz Hany Gregorovej.
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 16(20), č. 7 (2005), s. 2.
TROLIGOVÁ, Zlata: Odborný seminár venovaný Hane Gregorovej. Doplnenie.
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 16(20), č.9 (2005), s.2.
TROLIGOVÁ, Zlata: Emancipáció és művészet.
In: Szabad ujság. - Roč. 13, č.19 (11.5.2005), s.11.
TROLIGOVÁ, Zlata: Emancipáció és a művészet.

In: Vasárnap. - Roč. 38, č.21 (20.5.2005), s.3.
TROLIGOVÁ, Zlata: Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici.
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 16(20), č. 25 (2005), s.2.
ŽABKOVÁ, Soňa: Dni maďarskej kultúry v Banskej Bystrici.
In: Smer magazín. - Roč. 15, č.4 (1.2.2005), s.6.
ŽABKOVÁ, Soňa: Otvorili centrum ruských štúdií.
In: Smer magazín. - Roč. 15, č.8 (1.3.2005), s.10.
ŽABKOVÁ, Soňa: Múzy od susedov.[ Dni maďarskej kultúry].
In: Verejná správa. - Roč. 60, č.6 (2005), s. 29.
ŽABKOVÁ, Soňa: Centrum ruských štúdií.
In: Verejná správa. - Roč. 60, č.7 (2005), s.28.
ŽABKOVÁ, Soňa: Nové vzdelávacie centrum.
In: Verejná správa. - Roč. 60, č.12 (2005), s.29.
ŽABKOVÁ, Soňa: Fujary a gajdy v knižnici.
In: Verejná správa. - Roč. 60, č.13 (2005), s.28.
ŽABKOVÁ, Soňa:Expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku v novom šate.
In: Kultúrno-spoločenský spravodajca. - Roč. 24, č.7-8 (2005), s.8.
ŽABKOVÁ, Soňa: Múzeá sú tu pre Vás.
In: Múzeum. - Roč. 51, č.3 (2005), s.39.
ŽABKOVÁ, Soňa: Múzejníci v uliciach mesta.
In: Verejná správa. - Roč. 60, č.19 (2005), s.28.
ŽABKOVÁ, Soňa: Zaujímavá ponuka na návštevu expozície Ľudové hudobné nástroje na
Slovensku.
In: Dúha. Dvojmesačník ÚNSS o hlavných aktivitách, č.4 (2005), s.26-27.
ŽABKOVÁ, Soňa: Priestor pre všetkých (o projekte SPP).
In: Horehronie. - Roč.13, č.42 (2005), s.11.
ŽABKOVÁ, Soňa: Bábky na pomoc výchove.
In: Verejná správa. - Roč. 60, č.21 (2005), s.30.
ŽABKOVÁ, Soňa: Priestor v Literárnom a hudobnom múzeu pre všetkých (projekt SPP).
In: Kultúrno-spoločenský spravodajca mesta. - Roč. 24, č.11 (2005), s.7.
ŽABKOVÁ, Soňa: Priestor pre všetkých (projekt SPP).
In: My-Banskobystrické noviny. - Roč. 15, č.44 (2005), s.4.
ŽABKOVÁ, Soňa: Literárne a hudobné múzeum pre všetkých.
In: Obecné noviny. - Roč. 15, č.46 (2005), s.18.
ŽABKOVÁ, Soňa: Literárne a hudobné múzeum pre všetkých.
In: BB žurnál. - Roč.5, č. 24 (2005), s. 23.
Rozhlas – televízia :
1.

Rozhovor s riaditeľkou ŠVK PhDr. O. Laukovou o vzdelávacom centre v ŠVK.
Odvysielané v rádiu Regina 5. 4. 2005 o 7,30 hod. Redaktorka J. Laššáková

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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04
05
06

07

08
09
10
11
12

13

PhDr. Oľga Lauková – hosť relácie literárne rozhlasové popoludnie. Odvysielané
v Rádiu Regina 22. 10. 2005 o 15,30 – 17,30.
Rozhovor s riaditeľkou ŠVK o otvorení Týždňa podujatí „Knižnica pre všetkých“
(vysielanie Slovenského rozhlasu, 26.9.2005)
Rozhovor s PhDr. O. Doktorovu o Týždni ruskej kultúry. Rádio Lumen, odvysielané
4.10.2005
Ananičev A., Sergej Sizov, O. Doktorová : Rozhovor poskytnutý z príležitosti besedy
s ruskými spisovateľmi 5.10.2005 – pre Rádio Regina
Rozhovor s PhDr. B. Gajdošovou k 10. výročiu Nemeckej študovne. Rádio Regina,
odvysielané 20. 10. 2005, redaktorka Sylvia Hoffmannová
Rozhovor s Mgr. B. Bubniakom pri príležitosti otvorenia študovne pre nevidiacich
a slabozrakých. Odvysielani 20. 12. 2005 v AZTV
Rozhovor s L. Žáčikovou o činnosti knižnice a podujatiach v mesiaci knihy – marci .
Odvysielané v Rádiu Rebeca v popoludňajšom živom prúde, 1. 3. 2005.
Rozhovor s Lýdiou Žáčikovu – Týždeň maďarskej kultúry v ŠVK v Banskej Bystrici.
Odvysielané v rádiu Twist. Redaktor Martin Dušička, 8. 2. 2005.
Rozhovor PhDr. O. Doktorovou o Centre ruských štúdií. Odvysielané v Rádiu Regína
a v Rádiu Devín. 15.3.2005, redaktorka Tatiana Kmecová
Informácia o podujatiach v ŠVK BB o plánovanom otvorení InfoUSA(vysielanie
Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici, 2.9.2005, 7.30 – 8.00 hod.)
M. Bárdiová- rozhovor o happeningu múzeí na Námestí SNP v Banskej Bystrici pri
príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 17.5.2005 pod názvom Múzeá sú tu pre vás.
Redaktorka Anita Fáková. Odvysielané v AZTV Banská Bystrica 17.-18.5.2005.
M. Bárdiová- o využití expozícií LHM pre slabozrakých a nevidiacich občanov.
Rozhovor odvysielaný v Slovenskom rozhlase Bratislava 21.6.2005.
J.Borguľová - nekrológ za breznianskym spisovateľom Za Františkom Kreutzom.
Odvysielaný v Rádiu Regina Banská Bystrica – literárna revue Hronka 22.1.2005.
J.Borguľová - rozhovor o programe Dní maďarskej kultúry v Štátnej vedeckej
knižnici. Odvysielaný v Rádiu Lumen Banská Bystrica 7. 2. 2005.
J.Borguľová - rozhovor o programe Dní maďarskej kultúry v Štátnej vedeckej
knižnici. Odvysielaný v Rádiu Rebeca Banská Bystrica 7. 2. 2005.
J.Borguľová - prezentácia básnickej zbierky Petra Papša a literárneho klubu
LITERA 2 v Banskej Bystrici .Rozhovor o činnosti klubu. Odvysielaný v
Slovenskej televízii Banská Bystrica 23. 2. 2005.
J.Borguľová - otvorenie festivalu Literárna Banská Bystrica 2005. Rozhovor o
úvodnom podujatí - besede s básnikom Ondrejom Nagajom. Odvysielaný v Rádiu
Regina Banská Bystrica 14. 3. 2005.
J.Borguľová - Literárna Banská Bystrica 2005. Rozhovor o programe. Odvysielaný
v Rádiu Regina Banská Bystrica 14. 3. 2005.
J.Borguľová - Literárna Banská Bystrica 2005. Rozhovor o programe. Odvysielaný
v Slovenskej televízii Banská Bystrica 14. 3. 2005.
J.Borguľová - Literárna Banská Bystrica 2005. Rozhovor o programe. Odvysielaný
v Slovenskom rozhlase Bratislava na stanici Devín 15. 3. 2005.
J.Borguľová - Literárna Banská Bystrica 2005. Rozhovor o programe. Odvysielaný
v Rádiu Regina Banská Bystrica 15. 3. 2005.
J.Borguľová - výstava Perla slovenských miest v Štátnej vedeckej knižnici.
Rozhovor o aktuálnej výstave. Odvysielaný v Rádiu Regina Banská Bystrica 30. 3.
2005.
J.Borguľová – o seminári Emancipácia v slovenskej literatúre, konanom v
Literárnom a hudobnom múzeu ŠVK v Banskej Bystrici 24. 2. 2005. Odvysielaný v
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Rádiu Regina Banská Bystrica – literárna revue Hronka 19. 4. 2005.
J.Borguľová – o podujatí Literárneho a hudobného múzea ŠVK v Banskej Bystrici
Stretnutie s Osvaldom Zahradníkom v rámci cyklu Osobnosti. Odvysielané v Rádiu
Regina Banská Bystrica - literárna revue Hronka 4. 5. 2005.
J.Borguľová – rozhovor o zaujímavostiach v expozícii Literárneho a hudobného
múzea ŠVK v Banskej Bystrici Múzeum - domov múz . Odvysielané v AZTV
Banská Bystrica august 2005.
J.Borguľová – výstava o Ladislavovi Novomeskom v Štátnej vedeckej knižnici.
Rozhovor o aktuálnej výstave.Odvysielaný v AZTV Banská Bystrica august 2005.
J.Borguľová – Dni ruskej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici Odvysielaný v Rádiu
Regina Banská Bystrica 6. 10. 2005.
J.Borguľová – Chalupkovo Brezno 2005. Rozhovor o programe. Osvysielaný v
Rádiu Twist Banská Bystrica 14. 10. 2005.
M.Šípka - rozhovor o ľudovej hudbe v Banskobystrickom štúdiu. Redaktorka
Miriam Kubandová Odvysielaný v Rádiu Regina Banská Bystrica - relácia
Folklórne spravodajstvo jún 2005.
M.Šípka – o súťaži výrobcov ľudových nástrojov. Odvysielané v Rádiu Regina
Banská Bystrica Júl 2005.
Z.Troligová - o odbornom seminári Emancipácia v slovenskej literatúre
Odvysielané v Rádiu Regina Banská Bystrica 25.2.2005.
Z.Troligová – rozhovor o zbierkach A. Sládkoviča v Literárnom a hudobnom
múzeu pri príležitosti 185. výročie narodenia spisovateľa.Odvysielaný v Rádiu
Regina Banská Bystrica 30.3.2005.
S. Žabková - pozvanie na podujatia v rámci Týždňa maďarskej kultúry. Živý vstup.
Odvysielané v Rádiu Regina Banská Bystrica 7.2.2005.
S. Žabková - Centum ruských štúdií v ŠVK- otvorenie poslanie. Živý vstup.
Odvysielané v Rádiu Regina Banská Bystrica 18.2.2005.
S. Žabková - otvorenie centra ruských štúdií v Banskej Bystrici Odvysielané v
Rádiu Regina Banská Bystrica - relácia Spravodajské spektrum 18.2.2005.
S. Žabková – pozvánka na akcie v rámci Týždňa slovenských knižníc. Živý vstup.
Odvysielané v Rádiu Regina Banská Bystrica –relácia U nás doma 18. 4. 2005.
S. Žabková – o aktivitách ŠVK v rámci Týždňa slovenských knižníc. Odvysielané
v Slovenskom rozhlase Bratislava na stanici Devín – relácia Popoludňajšie ladenie
19. 4. 2005.
S. Žabková – o aktivitách ŠVK, rekonštrukcii v podkroví, tvorbe expozície Ľudové
hudobné nástroje na Slovensku. Odvysielané v Rádiu Regina Banská Bystrica
21.4.2005.
S. Žabková - pozvanie na podujatia v rámci Medzinárodného dňa múzeí.
Odvysielané v Slovenskom rozhlase Bratislava na stanici Devín – relácia
Popoludnie s rozhlasom 17. 5.2005.
S. Žabková – o sprístupňovaní expozícií LHM zrakovo postihnutým občanom.
Odvysielané v Slovenskom rozhlase Bratislava 21.6.2005
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S. Žabková – M. Bárdiová – o Bábkarskom salóne v LHM a o aktivitách pre
verejnosť v rámci projektu SPP. Odvysielané v AZTV Banská Bystrica (cca 15 x)
august- september 2005.
S. Žabková - Knižnica pre všetkých – propagácia akcií, služieb, činnostiŽivý vstup.
Odvysielané v Rádiu Lumen 26. 9.2005.
S. Žabková - Tvorivé dielne v ŠVK-LHM pre rôzne skupiny ľudí. Televízny šot.
Odvysielané v AZTV Banská Bystrica (20x) 6.12.-30.12.2005

.
S. Žabková - Tvorivé dielne v ŠVK-LHM v grantovom programe Priestor.
Reportáž. Odvysielaná v Rádiu Regina Banská Bystrica 8.12. a 13.12.2005
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Výstavy
Informácie o ŠVK v tlači a iných médiách
Účasť pracovníkov na vzdelávacích a iných odborných podujatiach v roku 2004
A/ Vzdelávacie podujatia
1. – 3. 3. 2005
Bratislava – školenie k programovému vybaveniu CEMUZ – Mgr. M.
Lásková, Ing. M. Tomačšíková
5. – 7. 4. 2005
Bratislava – školenie k programovému vybaveniu CEMUZ – PaedDr. J.
Borguľová, Mgr. Z. Troligová, Mgr. S. Žabková, PhD.
26. – 28. 4. 2005
Bratislava - školenie k programovému vybaveniu CEMUZ – Mgr. I.
Fudra
17. – 19. 5. 2005
Bratislava - školenie k programovému vybaveniu CEMUZ – M. Šípka
1. 25. 11 2005
Mníchov (SRN) – jazykový kurz nemeckého jazyka v Goetheho
inštitúte – PhDr. O. Lauková
B/ Zahraničné pracovné cesty
14. – 18. 2. 2005
Budapešť (MR) – Országos Sechényi Konyvtár – excerpovanie
dokumentov do edičného titulu Pamäť mesta Banská Bystrica – Mgr. I.
Fedorová, Mgr. I. Nagy
9.-10.3.2005
Olomouc (ČR) – 15. akvizičný seminár knihovníkov Českej republiky –
Mgr. D. Ničová
25. 4. – 30. 4. 2005 Praha – vedecká konferencia Vojenská hudba v českých zemích –
PhDr. M. Bárdiová
24. – 26. 5. 2005
Praha (ČR) – konferencia Inforum 2005 – PhDr. O. Lauková, L.
Žáčiková
13. – 15. 9. 2005
Seč u Chrudimi (ČR) – konferencia Knihovny současnosti 2005 – Mgr.
A. Kmeťová, Mgr. M. Meleková
2. – 4. 10. 2005
Čejkovice (ČR) – Kolokvium českých, moravských a slovenských
bibliografov – Mgr. S. Šváčová
3. – 7. 10. 2005
Hradec Králové (ČR)– štáž v Studijní a vědecké knihovně – Mgr. K.
Vyšná, V. Ištokovičová
10. – 13. 10. 2005
Praha (ČR) –
13. 12. 2005
Praha (ČR) – Porada pracovníkov bibliografických a rešeršných služieb
ČR a SR – Mgr. M. Meleková
C/ Ostatné odborné podujatia
15. – 16. 2. 2005
Martin – seminár Vplyv mikroorganizmov na dokumenty a pracovníkov
knižníc – Mgr. P. Majling
24. 1. 2005
Martin – porada riaditeľov múzeí – PhDr. M. Bárdiová
1. 2. 2005
Senica – zasadanie Správnej rady SAK – PhDr. O. Lauková

21. 2. 2005
3. 3. 2005
16. 3. 2005
17. 3. 2005
17. 3. 2005
23. 3. 2005
19. 4. 2005
22. 4. 2005
3. – 4. 5. 2005
18. 4. 2005
13. 4. 2005
26. 4. 2005
11. 5. 2005

16.- 18. 5. 2005
24. 5. 2005
31. 5. 205
2. 6. 2006
2. 6. 2005
13. 6. 2006
14. 6. 2006
22. 6. 2005
24. 6. 2005

28. 6. 2005
28. 6. 2005
28. 6. 2005
29. 6. 2005
29. 6. 2005
8. 7. 2005

Bratislava – Pracovné stretnutie k činnosti regionálnych vzdelávacích
centier pre nemecký jazyk – PhDr. B. Gajdošová
Bratislava – zasadnutie národnej skupiny IAML – PhDr. M. Bárdiová
Bratislava – predstavenie programu Sun Academic Iniciative – Mgr. A.
Kmeťová
Martin – Valné zhromaždenie SAK – PhDr. O. Lauková
Martin – porada k modulu Akvizícia v systéme Virtua – Mgr. A.
Kmeťová, L. Žáčiková
Bratislava – zasadnutie Správnej rady Nadácie J. Cikkera – PhDr. M.
Bárdiová
Bratislava – Prezentácia projektu EZB – elektronická knižnica
časopisov – Mgr. K. Kinčíková
Martin - Kolokvium knihovníkov a vydavateľov – Mgr. D. Ničová
Martin – Stretnutie informačných pracovníkov informačných miest
Rady Európy – Mgr. K. Vyšná
Bratislava – seminár Elektronické informačné zdroje pre pedagogiku –
Mgr. S. Šváčová
Martin – porada k spracovaniu projektu zo štrukturálnych fondov EU –
PhDr. O. Lauková, PhDr. O. Doktorová
Bratislava – zasadnutie Spolku slovenských spisovateľov
Martin – Odborný seminár pracovníkov stredísk patentových informácií
a kontaktných informačných miest Úradu priemyselného vlastníctva SR
– J. Kasarová
Martin – Dni regionálnej bibliografie – M. Jablonovská, A. Klimová,
PhDr. B. Snopková, Mgr. S. Šváčová
Bratislava – konferencia Softvérové riešenia 2005 Datalan – Mgr. A.
Kmeťová
Nitra – NitLib – odborný seminár – Mgr. M. Meleková
Bratislava – porada riaditeľov a ekonómov organizácií riadených MK
SR – PhDr. O. Lauková, E. Koreňová
Bratislava – zasadnutie výboru SSK a porada predsedov KP SSK – L.
Žáčiková
Bratislava – zasadnutie Muzikologickej komisie hudobného fondu –
PhDr. M. Bárdiová
Bratislava – zasadnutie predstavenstva Spolku slovenských
spisovateľov – PaedDr. J. Borguľová
Žilina – zasadnutie Správnej rady SAK – PhDr. O. Lauková
Modrý Kameň - 7. ročníka bábkarskeho festivalu a seminár
„Muzealizácia bábkového divadla ako súčasti ľudskej kultúry“ – Mgr.
S. Žabková, PhD.
Martin – seminár Firemná kultúra – L. Žáčiková
Martin – pracovná porada k projektu TEL-ME-MOR – Mgr. D.
Ochojská
Martin – školenie k vecnému spracovaniu dokumentov – E.
Kamzíková, Mgr. S. Šváčová
Martin – zasadnutie Koordinačnej rady NBÚ SNK – Mgr. S. Šváčová
Martin – zasadnutie Ústrednej knižničnej rady – PhDr. O. Lauková
Martin – porada k implementácii systému Virtua – PhDr. O. Lauková,
Mgr. A. Kmeťová, L. Žáčiková

13. 9. 2005
23. 9. 2005
28. – 29. 9. 2005
4. – 5. 10. 2005
5. 10. 2005
6. 10. 2005
11. – 12. 10. 2005
21. 10. 2005
25. 10. 2005
25. 10. 2005
2. 11. 2005
8. – 9. 11. 2005
10. 11. 2005
21. – 22. 11. 2005
21. 11. 2005
23. 11. 2005
24. 11. 2005
24. 11. 2005
1. 12. 2005
7. 12. 2005
8. 12. 2005
14. 12. 2005

Bratislava – členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov –
PaedDr. J. Borguľová
Zvolen – porada k tvorbe sekcie Vzdelávanie knihovníkov na portáli
InfoLib – Mgr. D. Ochojská
Mojmírovce – 32. etnologický seminár – PhDr. M. Bárdiová
Detva – vedecká konferencia Od rurálneho k urbárnemu – M. Šípka
Martin – porada k implementácii Virtui a projektu KIS3G – Mgr. A.
Kmeťová, Ing. E. Potocký
Pezinok – porada riaditeľov a zástupcov organizácií riadených MK SR
– PhDr. O. Lauková, L. Žáčiková
Bratislava – zasadnutie Národnej komisie pre služby – PhDr. O.
Doktorová
Bratislava – školenie k databáze SCOPUS – Mgr. K. Vyšná
Bratislava – odborný seminár Podstata a význam manažmentu – Mgr. S.
Žabková, PhD.
Bratislava – zasadnutie Predstavenstva Spolku slovenských
spisovateľov – PaedDr. J. Borguľová
Zvolen – Spomienkový seminár k 190. výročiu narodenia Ľ. Štúra –
PhDr. B. Snopková, Mgr. S. Šváčová
Levice – seminár Dejiny knižnej kultúry Levíc a okolia – Mgr. M.
Bôbová
Bratislava – knižný veľtrh Bibliotéka 2005 – Mgr. D. Ničová, L.
Žáčiková
Bratislava – konferencia ITAPA – Mgr. A. Kmeťová
Martin – porada k celoslovenskej bibliografickej registrácii patentových
spisov a technických noriem – J. Kasarová, L. Žáčiková
Martin – zasadnutie Koordinačnej rady NBÚ – PhDr. B. Snopková
Banská Bystrica – seminár Podpora duševného vlastníctva na internete
– J. Kasarová
Poprad – odborný seminár - Úloha marketingu v prezentačných
aktivitách múzeí – Mgr. S. Žabková, PhD.
Prešov – Výročná konferencia združenia ProScientia – PhDr. B.
Snopková
Nitra – seminár Dizajn webového sídla knižnice – Mgr. A. Kmeťová
Nitra – Valné zhromaždenie SSK – PhDr. O. Lauková, PhDr. B.
Snopková, L. Žáčiková
Bratislava – stretnutie priateľov Veľvyslanectva Ruskej federácie –
PhDr. O. Lauková, PhDr. O. Doktorová

