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1.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Sídlo
Rezort
Forma hospodárenia

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

Riaditeľka
Členovia vedenia

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

Kontakt

Telefón:
Fax:
e-mail:
http://

048/4155067
048/4124096
svkbb@svkbb.sk
www.svkbb.sk
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1.2

Hlavné činnosti

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici so špecializovaným organizačným útvarom
Literárnym a hudobným múzeom je kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou
a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnej a hudobno-múzejnej
a vydavateľskej činnosti. Jej hlavné činnosti určuje zákon Slovenskej národnej rady č.
183/2000 Z.z. (§ 7) a rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o vydaní zriaďovacej listiny Štátnej
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici z 1. apríla 2002.
V zmysle zákona knižnica :
- je koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím, poradenským a štatistickým
pracoviskom knižničného systému
- zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny
knižničný fond, predovšetkým domáce a zahraničné vedecká a odborné knižničné
dokumenty, špeciálne technické dokumenty
- poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy,
techniky, kultúry a vzdelávania
- je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej
výpožičnej služby
- je konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky, získava a uchováva povinné výtlačky
v zmysle zákona č. 212/1997 Z.z. a jeho doplnení zákonom č. 182/2000 Z.z. a 535/2003
Z.z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií
- spolupracuje na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc
- zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie
- koordinuje tvorbu bibliografie vedných odborov, utvára a sprístupňuje ich databázy.
Knižnica v súlade so zriaďovacou listinou a dohodami so Slovenskou národnou knižnicou
ďalej plní najmä nasledovné verejné funkcie a verejnoprospešné činnosti :
- zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie excerpovaním
a bibliografickým spracovaním príspevkov publikovaných v zborníkoch
- pôsobí ako celoslovenské koordinačné pracovisko pre bibliografiu vedných odborov :
národnooslobodzovací odboj a SNP, stavebníctvo, architektúra a cestovný ruch, buduje
a sprístupňuje databázy z týchto oblastí
- vytvára biografickú databázu osobností, spracováva a vydáva biografické slovníky
a personálne bibliografie osobností
- vykonáva výskumnú, dokumentačnú a poradenskú činnosť v oblasti historických
knižných fondov a dejín knižnej kultúry na Slovensku, v tejto oblasti sa podieľa na
zabezpečovaní úloh celoštátneho charakteru
- plní úlohy v oblasti regionálnej bibliografie
- je pracoviskom zabezpečujúcim bibliografickú registráciu slovenských patentových
spisov a technických noriem
- koordinuje a metodicky usmerňuje správu seriálov v celoslovenskej databáze projektu
KIS3G
- v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce získava, spracúva, uchováva a sprístupňuje
profilové knižničné a informačné fondy a zabezpečuje kultúrno-prezentačné aktivity v :
1. Nemeckej študovni na základe dohody a v súčinnosti s Goetheho inštitútom
v Bratislave
2. Britskom centre na základe memoranda o porozumení s British Council na
Slovensku
____________________________
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-

3. Centre ruských štúdií na základe spolupráce s Veľvyslanectvom Ruskej
federácie na Slovensku a Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave
4. Informačnom centre USA na základe dohody o porozumení s Veľvyslanectvom
USA na Slovensku
spracováva knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné a poradenské služby
v rámci Regionálneho strediska špeciálnych technických dokumentov a Strediska
patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR
poskytuje informácie a dokumenty o činnosti
1. Strediska európskych informácií v súčinnosti s Kanceláriou Rady Európy
v Bratislave
2. Partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
výsledky odbornej a vedecko-výskumnej činnosti prezentuje prostredníctvom vlastnej
edičnej, publikačnej, propagačnej činnosti
realizuje výmenu publikácií s výmennými partnermi na Slovensku aj v zahraničí
zabezpečuje a uskutočňuje vedecké, odborné, vzdelávacie a kultúrno-výchovné
podujatia súvisiace s predmetom jej činnosti.

Literárne a hudobné múzeum zabezpečuje nasledovné úlohy :
- na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, zhodnocuje a odborne
spracováva zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho dedičstva z oblasti literárneho
a hudobného života na Slovensku
- dokumentuje výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov na Slovensku
- popularizačnými podujatiami a stálymi expozíciami prezentuje výsledky svojej práce
verejnosti
- expozičnou a výstavnou činnosťou prezentuje múzejné zbierkové predmety a fondy na
Slovensku a v zahraničí.

2.

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

2.1

Poslanie

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je verejná, kultúrna, informačná, vedecká,
vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej a múzejnej činnosti. Je príspevkovou organizáciou
v priamom riadení Ministerstva kultúry SR. Plní úlohy celoslovenského a regionálneho
charakteru. Svoje služby poskytuje širokému a rôznorodému spektru používateľov, čo
ovplyvňuje jej akvizičnú politiku, skladbu knižničných fondov a rôznorodosť poskytovaných
knižnično-informačných služieb.
Knižnica :
- zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a poznatkom šíreným na všetkých
nosičoch
- uspokojuje kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby občanov
- vytvára informačnú a vedomostnú infraštruktúru pre celoživotné vzdelávanie
- podporuje nezávislosť rozhodovania a duševný rozvoj
- poskytuje príležitosti na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času
- zabezpečuje rovnosť prístupu k informáciám pre marginalizované skupiny obyvateľov
- zabezpečuje uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva.
Knižničný fond predstavuje viac ako 1,650.000 dokumentov v klasickej a elektronickej
podobe. Dokumenty knižnica získava na základe zákona č. 535/2003 Z.z. o povinných
výtlačkoch, darmi, domácou a zahraničnou kúpou a prostredníctvom medzinárodnej výmeny.
____________________________
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Používateľom slúži k dispozícii 13 špecializovaných študovní a pracovisko pre slabozrakých a
nevidiacich. Ročne knižnica realizuje okolo 400.000 výpožičiek a navštívi ju okolo 140.000
návštevníkov, ktorí využijú jej knižnično-informačné služby a ďalších okolo 100.000
návštevníkov, ktorí sa zúčastňujú vzdelávacích a kultúrnych podujatí.
Informačnú a vzdelávaciu funkciu plní knižnica poskytovaním absenčných
a prezenčných výpožičiek, medziknižničnej výpožičnej služby, spracovávaním rešerší
z vlastného fondu a z elektronických databáz a informácií šírených prostredníctvom internetu,
adresných informácií a reprografických služieb. Knižnično-informačné služby dostávajú novú
dimenziu a kvalitu predovšetkým sústavným rozširovaním využívania informačných
technológií.
Knižnica je moderným multifunkčným, multikultúrnym a knižnično-informačným
centrom napojeným na sieť európskych knižníc a knižničných aktivít, čo prezentuje
zriaďovaním a prevádzkovaním špecializovaných študovní a pracovísk, vzdelávacieho centra
a priestorov na kultúrno-spoločenské aktivity - Galéria v podkroví, Divadlo D44.
Odbornú knihovnícku, bibliografickú a výskumnú činnosť prezentuje knižnica
realizovaním konferencií, seminárov, aktívov a vydávaním edičných titulov – odborných
a personálnych bibliografií, zborníkov zo seminárov, publikovaním výsledkov výskumu a pod.
Organizačnou súčasťou knižnice je Literárne a hudobné múzeum. Jeho poslaním je
zhromažďovať, zhodnocovať a odborne spracovávať zbierkové predmety ako súčasť
kultúrneho dedičstva. Vo svojej múzejnej činnosti sa zameriava na literárny a hudobný život na
Slovensku, dokumentuje výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov a bábkarské
tradície na území Slovenska. Popularizačnými podujatiami a stálymi expozíciami prezentuje
výsledky svojej práce verejnosti.

2.2

Strednodobý výhľad

Knižnica je knižnično-informačná a pamäťová inštitúcia, ktorá sa súčasne profiluje ako
otvorená multifunkčná a multikultúrna organizácia. Jej rozvoj v nasledujúcom období
predpokladá plnenie nasledovných zámerov :
a/ v knižnično-informačnej oblasti
systematické a riadené získavanie dokumentov a informačných zdrojov, odborné
spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie prostredníctvom 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
zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z celoslovenskej bibliografickej registrácie
patentových spisov a technických noriem
participovanie na budovaní súborného katalógu knižníc Slovenskej republiky
plnenie úloh v oblasti budovania súbežnej a retrospektívnej slovenskej národnej
bibliografie, regionálnych bibliografických a biografických databáz
zvyšovanie komfortu služieb pre používateľov realizovaním úplnej automatizácie
výpožičného procesu a poskytovaním diferencovaných knižnično-informačných služieb
používateľom
poskytovanie služby elektronického dodávania dokumentov, sprístupňovanie on-line
časopisov a iných elektronických dokumentov, zapájanie sa do vnútroštátnych
a zahraničných projektov v tejto oblasti
____________________________
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rozširovanie poskytovaných služieb s využitím informačných zdrojov internetu
a plnotextových elektronických databáz, rozširovanie skladby poskytovaných CD ROM
a on-line databáz
rozširovanie služieb a kultúrno-výchovných podujatí pre marginalizované skupiny
obyvateľov
v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou zabezpečovať mikrofilmovanie a
digitalizáciu periodík, ktoré sú v knižnici najviac využívané a periodík regionálneho
charakteru
zabezpečovanie pravidelnej a systematickej ochrany, biologickej očisty a reštaurovanie
starých a vzácnych dokumentov
riešenie čiastkových výskumných úloh rezortnej výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry
na Slovensku pasportizáciou tlačí 16. – 17. storočia na území mesta Banská Bystrica,
výskumom tlačí 16. – 18. storočia z územia Švajčiarska zachovaných na území mesta
Banská Bystrica a ústavných výskumných úloh
realizáciu projektov na zabezpečenie finančných prostriedkov na odborný a materiálny
rozvoj knižnice, rozvíjanie aktivít vzdelávacieho centra knižnice,
príprava moderných kultúrno-vzdelávacích aktivít
zabezpečovanie rozvoja ľudských zdrojov formou interného vzdelávania zameraného
na moderné formy knižnično-informačnej činnosti, komunikáciu, asertivitu a jazykové
vedomosti

b/ v oblasti elektronizácie knižnice
postupné využívanie všetkých funkcií, ktoré poskytuje komplexný knižnično-informačný
systém VIRTUA, implementovaný v knižnici v roku 2004
zabezpečenie ochrany knižničného fondu inštalovaním rádiofrekvenčnej identifikácie
dokumentov
vytvorenie samoobslužného výpožičného miesta pre používateľov knižnice s využitím
rádiofrekvenčnej identifikácie dokumentov
sústavné modernizovanie používanej výpočtovej techniky (PC, tlačiarne, scanery,
kopírky, čítačky mikrofilmov a mikrofiší) a rozširovanie programového vybavenia
vytvorenie digitalizačného a strihového pracoviska knižnice a múzea
c/ v múzejnej činnosti
spracovávanie údajov o zbierkových predmetoch v elektronickej podobe
reinštalovanie expozície v Pamätnom dome J. G. Tajovského v Tajove
spracovanie novej koncepcie expozície Múzea – domov múz s využitím variabilného
a mobilného výstavného fundusu
spracovať projekt rekonštrukcie a využitia Grossmannovho domu na stálu bábkarsku
expozíciu a konzervátorskú dielňu
d/ v materiálno-technickom zabezpečení
realizovanie prístavby moderných knižničných skladov.

____________________________
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2.3. Plánované použitie finančných zdrojov a strednodobý rozpočtový
výhľad
Príspevok Ministerstva kultúry SR na činnosť v roku 2008 predstavuje 27 464 tis. Sk,
z toho 15 881 tis. Sk na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania. V porovnaní so
skutočnosťou v roku 2007 je príspevok zvýšený o 2 448 tis. Sk -, z toho na mzdy o 1 069 tis.
Sk a na prevádzku o 1 379 tis. Sk, z dôvodu, že v predchádzajúcich troch obdobiach bol
rozpočet na prevádzku každoročne krátený.
Kapitálové výdavky budú hradené po odsúhlasení MK SR zo štátneho rozpočtu, alebo
z vlastných zdrojov.
Príjmy sú plánované vo výške 2 700 tis. Sk a tvoria ich príjmy z prenájmu nebytových
priestorov, príjmy z vlastnej činnosti a administratívnych poplatkov za služby.
V roku 2007 sa ŠVK zapojila do projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením
vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich modernizácie“
a prefinancovala 4 083 tis. Sk . V roku 2008 plánujeme prefinancovať 8 556 tis. Sk
na zakúpenie výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, čipových kariet a zariadenia
na ochranu knižničného fondu. Finančné prostriedky na projekt sú zo zdroja ERDF, štátneho
rozpočtu a 5% spolufinancovania Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.

3.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici nemala na rok 2007 podpísaný kontrakt
s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Pozornosť sme venovali plneniu úloh, ktoré nám
určilo Ministerstvo kultúry v prílohe k rozpisu rozpočtu na rok 2007. Ich hodnotenie je
uvedené v kapitole 7. Ciele a a prehľad ich plnenia.

____________________________
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4.

ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

Činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2007 vyplývali z jej
poslania, stálych úloh určených v zriaďovacej listine, v zákone č. 183/2000 Z. z. o knižniciach
a z plnenia krátkodobých a operatívnych činností, ktoré stanovil ročný plán činnosti.

4.1

Náklady na produkty organizácie

Činnosti /produkty
organizácie

Počet
zam.

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

10,53
10,14
3,52
12,68

17 376,83
17 002,47
5 928,01
21 059,03

4 313 744,4 153 976,1 442 011,5 194 518,-

3 451 580,3 505 734,929 439,4 450 380,-

862 164,648 242,512 572,744 138,-

7,12

11 725,25

2 916 796,-

2 621 714,-

295 082,-

2,03
10,75
20,23

3 342,47
17 810,53
34 289,63

831 614,4 403 870,8 287 471,-

785 851,3 942 770,7 478 532,-

45 763,461 100
808 939,-

Spolu

77,00 128 534,20

4.2

Odpr.
h/rok

Náklady
na činnosť
celkom

Výdavky kryté
Štátny
Iné
rozpočet
zdroje

31544 000,- 27 166 000,- 4 378 000,-

Knižničný fond

Celkový stav knižničného fondu k 31. 12. 2007 bol 1,674.289 knižničných jednotiek.
Do fondu sme zaradili 12.804 knižničných jednotiek, vyradili sme 5.691 knižničných
jednotiek, čistý prírastok bol 7.113 jednotiek. Tvoria ho knihy, periodiká, normy, patenty,
hudobniny, audiovizuálne dokumenty, kartografické dokumenty, mikrofilmy, mikrofiše,
elektronické dokumenty. Z vedno-odborového hľadiska je fond budovaný ako univerzálny.
4.2.1

Doplňovanie knižničného fondu

Doplňovanie knižničného fondu sme realizovali priebežne a to všetkými spôsobmi
(kúpa, povinný výtlačok, dar, bezodplatný prevod). Akvizičná komisia, ktorá rozhoduje
o doplňovaní knižničného fondu zasadala 20 krát. Zaslali sme 197 objednávok, z toho 20 bolo
stálych (celoročných) na edičnú produkciu na vysokých školách. Pri doplňovaní knižničného
fondu spolupracujeme s kníhkupcami v Banskej Bystrici a na Slovensku (Kníhkupectvo
DUMA, Artfórum, Albion Books, Malé centrum, Modul).
Úplnosť povinného výtlačku sme v zmysle Zákona č. 212/1997 Z. z. v znení neskorších
predpisov priebežne kontrolovali a reklamovali nedodané tituly. Celkove sme zaslali
reklamácie na 259 titulov kníh, na ich základe nám vydavatelia poskytli 174 titulov formou
povinného výtlačku, čo je 67 % úspešnosť. Na ostatné tituly sme podľa reakcií vydavateľov na
reklamácie nemali zákonný nárok (nízky náklad). Tituly periodík sme reklamovali 160 krát
____________________________
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a jednotlivé nedodané čísla dochádzajúcich periodík 280 krát. Formou povinného výtlačku sme
získali 4.824 knižničných jednotiek v hodnote 1,424.231.- Sk.
Na doplnenie knižničného fondu formou kúpy sme vynaložili 1,569.885.- Sk, čo je
o 304.238,7 Sk viac ako v roku 2006. Z toho 900.000.- Sk bolo hradených formou prioritných
projektov z Ministerstva kultúry SR, ostatné z rozpočtu knižnice. Kúpou sme do knižničného
fondu doplnili 3.937 knižničných jednotiek – o 638 viac ako v roku 2006.
Formou daru sme získali 3.462 knižničných jednotiek v hodnote 587.534,4 Sk. Z darov
boli hodnotné dokumenty získané do Britského centra z British Council, do Info USA
z Veľvyslanectva USA v Bratislave, prostredníctvom Centra ruskej vedy a kultúry v Bratislave,
z projektu 100 kníh Tatra banky a vydavateľstva L.C.A, dar od Petra Šuleja za účelom
vytvorenia centra poézie v našej knižnici a časť z pozostalosti významného dirigenta Miroslava
Šmída.
Bezodplatným prevodom z Centra vedecko-technických informácií, ktoré bolo
poverené riešiť nákup literatúry pre vybrané knižnice na Slovensku z deblokácie ruského dlhu,
sme získali najnovšiu ruskú literatúru – 535 zv. kníh a 10 CD v hodnote 801.482.- Sk.
Obnovili sme predplatné na elektronické databázy : BiblioMedica, Firemný monitor,
Monitor tlače, ProQuest. V rámci celoslovenského projektu národnej licencie, ktorý
zabezpečuje Slovenská národná knižnica majú naši používatelia prístup do 11 databáz EBSCO.
Na základe podpísanej dohody o činnosti strediska patentových informácií získavame z Úradu
priemyselného vlastníctva patentovú databázu ESPACE. Neobnovili sme predplatné
na databázu Springer-Link z dôvodu slabého využívania používateľmi a finančnej náročnosti.

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

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

S 2007
12.804
8.100
1.637
887
1.015
312
99
355
45
3
278
73
0
3.937
4.823
3.432
26
544
12
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Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa druhov dokumentov
Druh dokumentu
Počet knižničných jednotiek
Finančná hodnota v Sk
2007
2006
2007
2006
Knihy
8.311
8.100
2,340.626,6
2,938.972
Periodiká
2.143
1.637
1,326.241,9
958.167,3
Špeciálne dokumenty
1.088
1.165
301.988,0
271.659,8
Normy
917
887
201.329,5
226.281,0
Patenty
1.342
1.015
13.420,0
10.150,0
Spolu
13.801
12.804
4,183.606,0 4,405.230,1
Finančná hodnota prírastku knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia
Druh dokumentu
Počet knižničných jednotiek
Finančná hodnota v Sk
2007
2006
2007
2006
Kúpa
3.299
3.937
1,264.646,3 1,569.885,0
Povinný výtlačok
5.635
4.823
1,495.136,7 1,424.231,0
Dar
4.712
3.462
1,370.503,0
587.534,4
Bezodplatný prevod
6
544
497,0
811.530,7
Výmena
137
26
50.778,0
10.923,0
Vlastná činnosť
12
12
2.045,0
1.126,0
Spolu
13.801
12.804
4,183.606,0 4,405.230,1

Finančná hodnota prírastku podľa spôsobu nadobudnutia
dar
13%

bezodpl. Prevod
18%

kúpa
37%

výmena
0%

4.2.2

povinný výtlačok
32%

Spracovanie knižničného fondu

Spracovávanie novozískaných dokumentov
Všetky dokumenty získané do knižničného fondu sme priebežne spracovávali
v elektronickej podobe do databázy systému Virtua. Uplatňovali sme štandardy MARC 21,
AACR2, ISBD a usmernenia ústredného pracoviska pre bibliografické spracovanie
dokumentov – Slovenskej národnej knižnice.
V súvislosti s plnením úlohy celoštátnej registrácie slovenských patentových spisov
a technických noriem sme upravovali a zjednocovali údaje v záznamoch tohto druhu
dokumentov v databáze class01 (celoslovenská) a databáze class03 (ŠVKBB) a spracovali
metodiku zápisu patentových spisov vo formáte MARC 21 v systéme Virtua.
K 31. 12. 2007 bolo v databáze knižničného fondu v systéme Virtua spracovaných
273.653 bibliografických, 339.464 exemplárových a 2.898 holdingových záznamov.
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Ukazovateľ
Bibliografické spracovanie dokumentov
- z toho : knihy
periodiká
normy
patenty
CD platne
hudobniny
mapy
videokazety
DVD
MG pásky
CD ROM
Autoritové záznamy
Záznamy o exemplároch
- z toho : knihy
periodiká
normy
patenty
CD platne
hudobniny
mapy
videokazety
DVD
mg pásky
CD ROM

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

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

Retrospektívne spracovanie fondu
Ukončili sme retrospektívne bibliografické spracovanie CD z fondu knižnice a súčasne
spracovali záznamy o exemplároch týchto dokumentov. Priebežne pokračujeme
v retrospektívnom spracovaní kníh, noriem, patentov a máp. Okrem splnenie plánu v rámci
retrospektívneho spracovávania riaditeľka knižnice vyhlásila interný grant na retrospektívne
ukladanie údajov o knižničnom fonde do databázy. Do grantu sa zapojilo 9 zamestnancov
knižnice, ktorí v mesiacoch jún – september spracovali do databázy knižničného fondu 4.787
bibliografických záznamov a 6.491 záznamov o exemplároch.
V súlade s novými pravidlami popisu dokumentov sme rekatalogizovali 3.965
bibliografických záznamov, ktoré už boli v databáze uložené.
Ukazovateľ
Retrospektívne spracovanie - bibl. zázn.
- v rámci plánu činnosti
- interný grant
Retrospektívne spracovanie – záznamy
o exemplároch
- v rámci plánu činnosti
- interný grant
Rekatalogizácia

S 2006
15.801
15.801
0
20.360

S 2007
20.340
15.553
4.787
27.569

20.360
0
7.518

21.078
6.491
3.965
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Práca s periodikami
- priebežne sme plnili koordinačné a metodické úlohy v oblasti správy seriálov
v celoslovenskej databáze class01 projektu KIS3G, vyplývajúce z poverenia Slovenskej
národnej knižnice. Zjednotili, upravili a aktualizovali sme 1.045 záznamov
v celoslovenskej databáze. V priebehu roka sme školili na modul Správa seriálov systému
Virtua zamestnancov knižníc zapojených do projektu KIS3G (podrobnejšie v kapitole 6.2
Aktivity na podporu ľudských zdrojov), konzultovali sme spracovanie periodík so
Slovenskou národnou knižnicou, Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Ústrednou knižnicou
SAV v Bratislave
- podieľali sme sa na budovaní súborného katalógu periodík v databáze clas02, ktorú
spravuje Univerzitná knižnica v Bratislave. Do databázy sme uložili a aktualizovali 1.216
záznamov.
- priebežne sme evidovali dochádzajúce periodiká a reklamovali nedodané tituly a čísla.
- ukončené ročníky sme kompletovali, pripravili na väzbu a následne spracovávali zviazané
ročníky periodík.
Odoberané periodiká
Ukazovateľ
Periodiká celkom – tit.
Z toho : domáce
zahraničné
Podľa spôsobu nadobudnutia - kúpa
- PV
- dar
- výmena
- vlastná činnosť

4.2.3

S 2005
1.185
937
248
183
936
62
4
1

S 2006
1.260
994
266
180
991
85
3
1

S 2007
1241
994
247
180
992
66
2
1

Ochrana, revízie, vyraďovanie a obsahové previerky KF

Pokračovali práce súvisiace s obsahovou previerkou signatúry S 1 – 100000
a bibliografickej študovne (zápis vyradených dokumentov do zoznamov vyradených kníh,
úprava prírastkových zoznamov, databázy knižničného fondu, ponukovanie vyradených
dokumentov iným knižniciam, predaj používateľom knižnice a likvidácia dokumentov, o ktoré
nebol v predchádzajúcich postupoch záujem).
Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných fondov uskutočnila
obsahové previerky nasledovných čiastkových fondov:
- fond neviazaných periodík uchovávaných spravidla 5 rokov (z rokov 2000/2001)
- fond neviazaných periodík z roku 2006 informatívneho, inzertného a reklamného
charakteru
- fond viazaných periodík sekundárneho typu (bibliografické súpisy)
- fond noriem (vyradené neplatné a duplicitné)
- fond Univerzálnej študovne
- fond Študovne technických a legislatívnych dokumentov
- priebežne sa zaoberala návrhmi odborných oddelení knižnice na vyradenie neaktuálnych,
obsahovo zastaraných a fyzicky poškodených dokumentov a tiež návrhmi na vyradenie
dokumentov z dôvodu poškodenia a strát zavinených používateľmi a v prípadoch náhrad
novším vydaním, resp. finančnou náhradou.
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V roku 2007 bolo z knižničného fondu vyradených 5.691 knižničných jednotiek v celkovej
hodnote 241.579,7 Sk.
V zmysle plánu revízií knižničného fondu sme uskutočnili revíziu fondu Univerzálnej
a Regionálnej študovne.
Ukazovateľ
Zrevidovaný fond
Vyradené dokumenty
- z toho : knihy
periodiká
špec. dokumenty

S 2006
46.654
5.230
1.211
3.914
105

S 2007
8.870
5.691
5.169
353
511

Ochranu knižničného fondu sme realizovali z poskytnutých finančných prostriedkov
z prioritných projektov Ministerstva kultúry SR (400.000.- Sk)
- do pevnej väzby sme zviazali 1.491 zväzkov skompletovaných ročníkov periodík, z toho
1.110 bolo zviazaných vo vlastnej knihárskej dielni a 328 dodávateľsky v knihárstve Georg
v Žiline,
- do dočasnej väzby (švédske dosky) sme skompletovali 315 knižničných jednotiek,
- previazať sme dali 914 kníh, ktoré mali poškodenú väzbu, z toho 69 kníh boli vzácne tlače
vydané v rokoch 1900 – 1945,
- 105 zväzkov z fondu starých a vzácnych dokumentov napadnutých plesňami sme dali
dezinfikovať v Slovenskom národnom archíve v Bratislave,
- dve staré vzácne tlače boli reštaurované v Slovenskej národnej knižnici v Martine
(v hodnote 47.479.- Sk),
- zakúpili sme 500 ks cievok a krabičiek na uchovanie a ochranu mikrofilmov, na ktorých sú
nasnímané periodiká historického charakteru,
- pravidelne sme sledovali teplotu a najmä vlhkosť v priestoroch knižničných skladov
a podľa potreby používali odvlhčovače vzduchu.
Jedným zo spôsobov ochrany knižničného fondu je aj sústavná kontrola dodržiavania
výpožičnej lehoty a včasné vrátenie požičaných dokumentov používateľmi. V roku 2007 sme
používateľom, ktorí nedodržali výpožičnú lehotu zaslali 519 riaditeľských a 42 predžalobných
upomienok.

4.3 Knižničné služby
Knižnično-informačné služby poskytujú používateľom tri odborné oddelenia knižnice –
oddelenie absenčných služieb, oddelenie prezenčných služieb a bibliografické oddelenie.
Výsledky v ukazovateľoch výpožičky a návštevníci v roku 2007 negatívne ovplyvnili dve
skutočnosti. Mesto Banská Bystrica v 1. polroku rekonštruovalo Lazovnú ulicu, z ktorej je
hlavný vchod do budovy knižnice. V druhom polroku knižnica rekonštruovala vstupné
priestory z prostriedkov z európskych fondov. Používateľom sme sprístupnili núdzový vchod
do budovy, ktorý bol hlavne pre starších návštevníkov knižnice nevyhovujúci (strmé schody).
V 4. štvrťroku sa priebežné výsledky výrazne zvyšovali, no nedosiahli už úroveň roku 2006.
Tomuto hodnoteniu nezodpovedá ukazovateľ registrovaní používatelia, tento bol v porovnaní
s rokom 2006 vyšší, mierne prekročil aj výsledok z roku 2005. K 31. 12. 2007 bolo v databáze
15.009 záznamov o používateľoch, z toho bolo 9.245 aktívnych (ktorí využili služby knižnice
počas roka aspoň 1x) a 7.724 používateľov sa v roku 2007 do knižnice zaregistrovalo alebo
preregistrovalo platnosť preukazu používateľa.
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Používatelia a návštevníci knižnice
Ukazovateľ
Registrovaní používatelia
- z toho do 15 rokov
Návštevníci knižnice spolu
- z toho : návštevníci požičovne
návštevníci študovní
návštevníci katalógov

S 2006
7.547
15
155.681
70.969
41.820
42.892

S 2007
7.723
5
126.770
67.247
38.726
20.797

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

S 2006
393.080
144.225
245.178
2.658
723
5
238
53

S 2007
335.932
140.859
192.860
1.461
570
5
148
29

4.3.1

Absenčné služby

Požičovňa
- pri registrácii a preregistrácii používateľov sme ukladali a upravovali údaje podľa zásad
dohodnutých na poradách celoslovenskej pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS
v systéme Virtua,
- používanie knižničných čipových kariet a študentských čipových kariet prinieslo ďalšie
zrýchlenie vybavovania používateľov najmä pri preregistrácii, používatelia využívali aj
formulár na predregistráciu, ktorý je od roku 2006 sprístupnený na webe našej knižnice,
- používatelia už rutinne používali elektronickú žiadanku a možnosť elektronického
rezervovania dokumentov, čo sa prejavilo zvýšením počtu rezervácií, ktoré si zadávali sami
používatelia, využívali tiež možnosť elektronického prolongovania výpožičnej lehoty
a podstatná časť zo 47.617 prolongácií sa uskutočnila týmto spôsobom,
- používateľom sme odoslali 4.195 oznamov o dostupnosti nimi rezervovaných dokumentov,
čo je o 77 viac ako v roku 2006. Z uvedeného počtu až 3.007 oznamov malo formu
e-mailovej správy, čo je o 1.296 viac ako v roku 2006,
- za nedodržanie výpožičnej lehoty knižnica používateľov sankcionuje (sledovanie
výpožičnej lehoty a pokuty za jej nedodržanie sú automatizované v systéme Virtua),
používateľom v zmysle knižničného poriadku zasielame len riaditeľské (519) a predžalobné
(42) upomienky. Počet týchto upomienok bol nižší ako v roku 2006 a dosiahli sme
približne 90% úspešnosť pri ich vybavovaní,
- používatelia nahradili 37 stratených kníh, je to o 39 menej ako v roku 2006
- od septembra bola do požičovne presunutá činnosť spojená s medziknižničnou
a medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou.
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Knižničné sklady
- pracovníci knižničných skladov vybavovali požiadavky používateľov na absenčné
výpožičky do 1 hodiny (okrem depozitného skladu) a na prezenčné výpožičky do študovní
do 15 – 20 minút, pre používateľov študovní takto pripravili 14.413 zväzkov kníh
a viazaných periodík, vybavovali tiež požiadavky používateľov na expresné výpožičky
do 15 minút, v priebehu celého roka vybavili 2 370 takýchto požiadaviek,
- v letných mesiacoch júl a august na základe prieskumu využívania dokumentov študovni
viazaných periodík presunuli naspäť do skladov 348 zväzkov a zo skladov do študovne 97
zväzkov viazaných periodík,
- pripravovali knihy a viazané periodiká na retrospektívne označovanie čiarovými kódmi
a spracovanie záznamov o exemplári,
- vyhľadávali a pripravovali dokumenty na excerpovanie pre bibliografické oddelenie – 531
zväzkov,
- spracúvali záznamy o exemplári a označovali dokumenty čiarovými kódmi.

4.3.2

Prezenčné služby

Prezenčné služby poskytuje oddelenie prezenčných služieb, do ktorého patrí 10
študovní a čítacie a internetové pracovisko pre nevidiacich a slabozrakých, úsek katalógov
a zabezpečuje službu Spýtajte sa knižnice. Do oddelenia boli v septembri 2007 presunuté
činnosti súvisiace s dennou evidenciou dochádzajúcich periodík, kontrolou fakturovania
periodík a reklamovania nedodaných titulov a čísiel (z oddelenia doplňovania a spracovania
fondov).
Fond študovne viazaných periodík sme aktualizovali na základe realizované prieskumu
využitia jednotlivých titulov a ročníkov periodík. Do študovne sme zaradili najpoužívanejšie
tituly a naopak do knižničných skladov odsunuli menej využívané periodiká. Zabezpečujeme
tým pružnejšie a kvalitnejšie služby používateľom.
Knižničné fondy študovní priebežne doplňujeme aktuálnou literatúrou, neaktuálne tituly
zaraďujeme do knižničných skladov. Britské centrum, InfoUSA, Nemecká študovňa a Centrum
ruských štúdií získali mnohé nové tituly dokumentov na základe darov a grantov od inštitúcií,
ktoré sa podieľajú na ich činnosti (British Council, Veľvyslanectvo USA na Slovensku,
Goetheho inštitút v Mníchove, Centrum ruských štúdií najmä z deblokácie ruského dlhu). Tieto
tzv. jazykové centrá a hudobná študovňa a poslucháreň v priebehu celého roka realizovali
vzdelávacie a kultúrne formy práce pre svojich používateľov. Britské centrum je poverené
realizovať camridgské skúšky z anglického jazyka.
V novembri 2007 uskutočnil zástupca Goetheho inštitútu v Mníchove audit činnosti
a umiestnenia nemeckej študovne, ktorý potvrdil, že naša študovňa veľmi dobre splnila
štandardy kvality Goetheho inštitútu pre nemecké študovne v strednej a východnej Európe
a splnila podmienky na ďalšiu podporu činnosti študovne zo strany Goetheho inštitútu.
V súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry sme presunuli činnosti spojené
s medziknižničnou výpožičnou službou a medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou
službou z oddelenia prezenčných služieb do oddelenia absenčných služieb.
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Návštevníci a výpožičky v študovniach
Študovňa
Univerzálna študovňa
Študovňa odborných periodík
Čítacie a internetové pracovisko pre nevid.
Multimediálna študovňa
Študovňa viazaných periodík
Štud. špec. tech. a legisl. dok.
Študovňa hudobnín a AV dok.
Nemecká študovňa
Centrum ruských štúdií
Info USA
Britské centrum

Návštevníci
S 2007
S 2006
13.352
11.213
7.412
6.386
145
21
1.049
744
5.042
4.872
744
518
1.376
990
4.062
4.086
325
490
1.122
1.471
498
2.374

Výpožičky
S 2006
S 2007
125.740
99.717
56.104
37.550
0
372
685
27.773
25.904
4.624
2.341
3.906
3.076
20.031
16.146
825
1.224
389
1.321
515
3.338

Konzultačné služby
poskytovali priebežne všetky pracoviská, ktoré zabezpečujú kontakt s používateľom. Na úseku
katalógov a čítacieho a internetové pracoviska pre nevidiacich a slabozrakých boli konzultačné
služby zamerané najmä na :
inštruktáž novým čitateľom na prácu s on-line katalógom,
priebežnú pomoc používateľom pri vyhľadávaní dokumentov v elektronickom aj
klasických katalógoch, sledovanie vlastného konta a prácu s ním,
realizovanie žiadaniek na výpožičky cez telefón (246) a žiadaniek na expresné výpožičky
(1.472),
realizáciu elektronickej služby Spýtajte sa knižnice – odpovedali sme na 210 požiadaviek
prostredníctvom tejto služby.

4.3.3

Reprografické služby

Reprografické služby pre používateľov knižnice poskytovalo oddelenie reprografických
služieb a oddelenie prezenčných služieb v študovniach, v ktorých sú umiestnené kopírovacie
zariadenia.
Oddelenie reprografických služieb realizovalo aj kopírovacie služby pre potreby
knižnice, kníhviazačské služby pre používateľov aj pre knižnicu. Súčasne zabezpečovalo aj
plnenie úloh v oblasti organizovania a inštalovania výstav v priestoroch knižnice a úloh
grafického, výtvarného a dizajnového riešenia vydávaných edičných titulov, materiálov
propagačného a prezentačného charakteru. Prehľad uskutočnených výstav je uvedený v prílohe
správy.
Ukazovateľ
Čierno-biele fotokópie – spolu
- pre používateľov (reprodielňa)
- pre používateľov (študovne)
- pre potreby knižnice
Farebné fotokópie – spolu
- pre používateľov
- pre potreby knižnice

S 2006
109.367
39.802
69.939
127.588
34.434
261
34.173

S 2007
164.338
58.698
70.676
34.964
22.756
200
22.556
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Knižná väzba – pre používateľov
- pre potreby knižnice
Knižná väzba – tvrdá
- mäkká
Iné knihárske práce

4.4

133
3.817
3.298
658
164.707

1.092
2.931
2.326
1.695
79.124

Bibliografická činnosť

4.4.1 Celoštátne a nadregionálne úlohy
Participácia na budovaní registrujúcej SNB – séria články na základe dohody
so Slovenskou národnou knižnicou v Martine
V zmysle platnej dohody pracovníčky oddelenia bibliografie spracovali v rámci
celoslovenskej databázy 200 bibliografických záznamov o štúdiách a článkoch publikovaných
vo vedeckých a odborných zborníkoch.
Plnenie úlohy ústredného špecializovaného a koordinačného pracoviska
s tematikou
národného odboja a SNP na Slovensku
Pracovníčka oddelenia bibliografie zodpovedná za koordináciu budovania
špecializovaných klasických a elektronických databáz, monografických a periodických
bibliografických súpisov s tematikou národného odboja a SNP na Slovensku, sa pravidelne
zúčastňovala zasadnutí Koordinačnej rady Slovenskej národnej knižnice pre bibliografickú
činnosť v SR a plnila úlohy v zmysle prijatých uznesení. V rámci plnenia koordinačných
celoslovenských úloh spracovala vyhodnotenie celoslovenskej bibliografickej činnosti
v špecializácii národný odboj Slovákov.
4.4.2

Regionálne úlohy

V rámci plnenia regionálnych úloh sme pokračovali v budovaní bázy dát „Pamäť mesta
Banská Bystrica“. Do databázy bolo uložených 312 záznamov. Databázu budujeme
v elektronickej podobe v systéme VTLS Clasic vo formáte US MARC. V roku 2008 plánujeme
v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou jej konverziu do formátu MARC 21 a prenos
záznamov do spoločnej celoslovenskej databázy Virtua projektu KIS3G. Databáza obsahuje
viac ako 15.000 bibliografických záznamov.
4.4.3

Úsek súbežnej bibliografie

Na úseku súbežnej bibliografie sme sa zamerali na excerpovanie informačných
zdrojov, dokumentáciu a získavanie obrazového materiálu pre pripravované edičné tituly.
Ján Golian (1906 – 1945) v slovenskej historiografii / Zost. Soňa Šváčová, Anna Klimová,
Michaela Garaiová ; úvodná štúdia Michaela Garaiová.
Personálna bibliografia obsahuje 671 záznamov slovenskej a českej proveniencie od roku 1944
po súčasnosť. Bude publikovaná v zborníku z odborného seminára, ktorý sa konal k 100.
výročiu narodenia gen. Jána Goliana, dňa 31. októbra 2006 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.
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Doc. PhDr. Valéria Chromeková, CSc. – personálna bibliografia / Blanka Snopková.
In: Acta historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. – ISSN 1336-9148. – Roč. 9, č. 9 (2006), s. 11-24.
Personálna bibliografia dokumentujúca život a dielo doc. PhDr. Valérie Chromekovej, CSc.
obsahuje 96 záznamov, včítane ohlasov na dielo, kalendárium, zoznam ocenení
a vyznamenaní, najvýznamnejších prednášok a referátov, študijných a prednáškových pobytov,
ukončených grantových projektov a ďalšie informácie.
Povstalecký veliteľ, generál Július Nosko (1907 – 1986) v slovenskej historiografii :
personálna bibliografia / Anna Klimová, Soňa Šváčová, Michaela Garaiová.
Personálna bibliografia obsahujúca 165 záznamov bude publikovaná vo vedeckom zborníku
Múzea SNP v Banskej Bystrici.
Budovanie databáz
Ukazovateľ
Excerpované záznamy
- Banská Bystrica
- zborníky pre SNB
- národnooslobodzovacie hnutie a SNP
Spracovanie historického fondu
4.4.4

S 2006

S 2007

357
410
0
230

312
200
1.475
587

Bibliograficko-informačné a databázové centrum

V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb bol v roku 2007 realizovaný projekt
budovania registra rešerší spracovaných v ŠVK v Banskej Bystrici, ktorý v súčasnosti
obsahuje 390 rešerší z rôznych vedných odborov, prístupných prostredníctvom intranetu.
Využívanie tejto databázy rešerší znamená skrátenie času vybavenia žiadosti o spracovanie
tematicky príbuznej rešerše, nakoľko sa mnohé požiadavky hlavne u študentov vysokých
a stredných škôl opakujú.
Služby bibliograficko-informačného a databázového centra využilo v roku 2007 5.124
používateľov. Pracovníčky centra na požiadanie používateľov, alebo knižníc spracovali 2.913
rešerší, 108 rešerší spracovali zamestnanci oddelenia prezenčných služieb (celkove bolo
v rešeršiach 32.258 bibliografických záznamov). Z príručného fondu bibliografických
dokumentov bolo realizovaných 940 výpožičiek.
V snahe zintenzívniť využívanie zahraničných databáz, do ktorých má knižnica
licencovaný prístup, uskutočnili pracovníčky Bibliograficko-informačného a databázového
centra analýzu využitia jednotlivých databáz a analýzu tematického zamerania rešerší. Okrem
pravidelného využívania prístupu do predplatených licencovaných databáz, internetu
a elektronických katalógov slovenských aj zahraničných knižníc, pracovníčky centra využili
možnosti ponuky distribútorov elektronických databáz a pre čitateľov sprístupnili v apríli
v rámci mesačného skúšobného prístupu databázu novín z celého sveta PressDisplay, v prvom
polroku trojmesačný skúšobný prístup do databázy EconLit, sprístupnenú v rámci databáz
EBSCO a skúšobný prístup do plnotextovej databázy SAGE.
V rámci Týždňa slovenských knižníc pracovníčky ponúkli čitateľom zdarma
individuálne zaškolenie pre vyhľadávanie v databázach.
Záujem o rešeršné služby vyvolali cielené školenia na databázy pre skupiny
vysokoškolákov z Ekonomickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
za prítomnosti pedagógov. Pripravili sme školenia pre 4 skupiny študentov - spolu 114
účastníkov.
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Rešeršné a informačné služby
Ukazovateľ
Spracované rešerše spolu
Z toho : automatizované
klasické
Používatelia internetu
Poskytnuté informácie
Exkurzie
- počet účastníkov

S 2006
2.436
2.290
146
4.358
31.064
91
1.723

S 2007
3.021
2.987
34
2.385
29.483
132
2.832

Lektorské služby – exkurzie
Štátna vedecká knižnica uskutočnila 132 exkurzií s 2.832 účastníkmi. Exkurzie boli
organizované predovšetkým pre študentov stredných a vysokých škôl, výnimočne sme ich
realizovali aj pre žiakov základných škôl a umožnili sme exkurzie aj pre škôlkárov.
Prístup do internetu využilo v priestoroch knižnice 2.385 používateľov.
Používatelia knižnice využívali aj možnosť prepisu vlastných textov na počítači – túto
službu využilo 97 používateľov v databázovom centre a 42 používateľov v oddelení
prezenčných služieb.
Stredisko európskych informácií
Aj po vstupe Slovenska do Európskej únie zaznamenávame záujem o informácie
týkajúce sa tejto problematiky. Služby pracoviska využilo 193 návštevníkov, ktorí si vypožičali
9 dokumentov, vyžiadali si spracovanie 20 rešerší a 173 z nich využilo bezplatný prístup na
internetové stránky s európskou tematikou. Používateľom sme poskytli 177 informácií
zameraných na problematiku Rady Európy a európskej integrácie.
Pri príležitosti 50. výročia EÚ sme pripravili propagačný leták a Informačný deň
Európy.
Študovňa starých a vzácnych dokumentov
Pracovníčka úseku retrospektívnej bibliografie zabezpečovala aj poskytovanie
bibliografických, konzultačných a informačných služieb v študovni starých a vzácnych
dokumentov, lektorovanie a odborný výklad pre individuálnych návštevníkov i kolektívnych
záujemcov o Seminárnu knižnicu. Študovňu navštívilo 220 bádateľov, ktorí si prezenčne
vypožičali 672 dokumentov.
Pracovisko spoločne s LHM koncepčne aj organizačne pripravilo výstavu:
Konvergencie – Minulosť a prítomnosť nemecko-slovenských vzťahov na báze historických
fondov ŠVK a LHM v Banskej Bystrici, ktorá bola realizovaná s finančnou podporou
Veľvyslanectva Nemeckej spolkovej republiky. V dňoch 16. – 26. októbra 2007 ju
v priestoroch knižnice navštívilo 300 záujemcov.
V rámci Týždňa slovenských knižníc bola v priestoroch študovne inštalovaná výstava
starých a vzácnych kníh, ktorá bola aj mediálne prezentovaná.
Pracovníčka poskytla knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku a Štátnej vedeckej
knižnici v Prešove konzultácie zamerané na popis starých tlačí vo formáte MARC 21
v systéme VIRTUA.
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Študovňa
Stredisko európskych informácií
Študovňa knihovníckej literatúry
Študovňa starých a vzácnych dokumentov
Bibl. informačné a databázové centrum

4.5

Návštevníci
2007
2006
133
193
32
24
429
220
6.099
5.124

Výpožičky
2006
2007
59
9
38
37
1.314
672
3.488
940

Vedecko-výskumná činnosť

Výskum v roku 2007 prebiehal v rámci troch hlavných vedeckovýskumných úloh,
podľa spracovaného plánu vedecko-výskumnej činnosti oddelenia bibliografie na roky 20062008 s rozpisom predpokladaných nákladov, predloženého MK SR v roku 2005.
4.5.1 Bibliografický systém protifašistického hnutia a Slovenského národného povstania
Slovenská osobnosť svetového významu – Alexander Dubček
Spracovali a vydali sme personálnu bibliografiu :
Alexander Dubček v slovenskej a českej tlači : personálna bibliografia / Soňa Šváčová,
Michaela Garaiová, Anna Klimová, Blanka Snopková, obsahujúcu 4.148 záznamov,
personálny register a zoznam skratiek v náklade 150 exemplárov. Súčasťou publikácie sú
štúdie prof. PhDr. Ivana Laluhu, CSc. a PhDr. Antonína Benčíka, CSc. Zorganizovali sme
spomienkový seminár Alexander Dubček – 15 rokov po ... k výročiu tragickej smrti politika
a štátnika. Zborník zo seminára vyjde v 1. polroku 2008.
V spolupráci s Katedrou histórie FHV UMB v Banskej Bystrici a ďalšími
spoluriešiteľskými organizáciami (Filozofická fakulta UK v Bratislave a Historický ústav
SAV) sme spracovali projekt, ktorý bol predložený na schválenie Agentúre na podporu
výskumu a vývoja: Obraz zlomových udalostí slovenských dejín v historickej kultúre. V rámci
projektu plánujeme v rokoch 2008 – 2010 zostaviť bibliografiu: Tragédia židovského
obyvateľstva na Slovensku (1938 – 1945) a spracovať elektronickú databázu: „Slovensko
v rokoch 1939 – 1945.
Vytvorením elektronickej bibliograficko-informačnej databázy: Slovenská republika 19391945, so zameraním na protifašistický odboj, Slovenské národné povstanie (SNP) a holokaust,
poskytne Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici odbornej i laickej verejnosti na Slovensku
aj v zahraničí komplexný moderný informačný zdroj pre danú problematiku.
4.5.2 Dejiny knižnej kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie mesta
V rámci riešenia výskumnej úlohy participujeme na riešení projektu VEGA : Analýza
historických špecifík stredoslovenského regiónu v rámci Československa a Slovenskej
republiky v rokoch 1918 – 1948.
Tlače 16. storočia na území mesta Banská Bystrica
Plnenie úlohy zameranej v rámci celoslovenského výskumu Dejín knižnej kultúry na
Slovensku na pasportizáciu, heuristiku a výskum tlačí 16. storočia v rôznych inštitúciách na
území mesta Banská Bystrica, na obsahovú analýzu, tvorbu predmetových, topografických
a personálnych autorít a ich konverziu do systému VIRTUA vo formáte MARC 21 ako súčasť
generálneho katalógu tlačí na Slovensku a príspevok k dejinám kultúry, slovenského
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a regionálneho písomníctva, pokračovalo výskumom: Helvetiká 16. storočia na území Banskej
Bystrice.
Mgr. Bôbová realizovala výskum v Stredoslovenskom múzeu, v zbierkach
Evanjelického úradu, a. v. v Banskej Bystrici, v Štátnom archíve, pobočka Banská Bystrica,
spracovala zoznam helvetík nachádzajúcich sa v Seminárnej knižnici v ŠVK (108 tlačí)
a vystúpila s príspevkom na medzinárodnej konferencii Orbis helveticorum – Švajčiarska kniha
a jej stredoeurópsky svet, ktorá sa konala 24. – 26. 4. 2007 v Smoleniciach.
4.5.3 Dejiny školských knižníc na Slovensku
Seminárne knižnice ako súčasť výchovy a kresťanského vzdelávania na Slovensku v 18.
a 19. storočí
Pokračoval výskum Seminárnej knižnice. Bibliograficky bolo do databázy ŠVK spracovaných
583 tlačí 18.-19. storočia. Ďalších 303 bibliografických záznamov sme do databázy presunuli
z lokálneho súboru.
Vedecko-výskumná činnosť
Ukazovateľ
Spracované záznamy
- Seminárna knižnica
- tlače 16. stor. na území BB
- helvetiká na území mesta BB

S 2006

S 2007
801
115
-

583
47
108
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4.6

Edičná činnosť
V roku 2007 sme vydali edičné tituly :

1. Ján Mikleš (1911 – 1997) – významná osobnosť dejín pedagogiky : zborník z vedeckej
konferencie o živote a diele, uskutočnenej 17. 1. 2007 v Štátnej vedeckej knižnici
v Banskej Bystrici / Editor Oľga Lauková ; vedecký redaktor Dagmar Kováčiková ;
recenzenti Július Alberty, Milan Jurčo. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2007. – 93 s. – Bibliogr. odkazy. Pozn. – Cudzojazyč. res.
ISBN 978-80-85169-89-8
2. Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov a moderná knižnica : Zborník
príspevkov z workshopu, ktorý sa konal dňa 28. marca 2007 v Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej Bystrici [elektronický zdroj] / Zostavila Blanka Snopková ; fotografie
Michaela Garaiová ; grafická úprava Richard Potocký ; obálka Vladimír Červený ;
zodpovedný redaktor Oľga Lauková. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica,
2007. – 1 CD.
ISBN 978-80-85169-90-4
3. Alexander Dubček v slovenskej a českej tlači : personálna bibliografia / Soňa Šváčová,
Michaela Garaiová, Anna Klimová, Blanka Snopková ; zodp. redaktorka Oľga Lauková ;
obálka a graf. úprava Peter Valach. – 1. vyd. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica,
2007. – 350 s. – (Osobnosti ; zv. 13). – Reg. personálny. Zoznam skratiek a značiek.
ISBN 978-80-85169-94-2
4. Uvideť muziku (skazala devočka na sadovoj terrase) : Ecce / Etela Farkašová ; red.
Oľga Lauková ; perevod so slovackovo Natalia Švedova ; illjustracii Kveta Fulierova ;
obložka i grafika Jaroslav Uhel. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2007. 38 s.
ISBN 978-80-85169-92-8
5. Zrýchlený svet : Zborník literárnych prác členov klubu Litera 2 / zostavili Jana
Borguľová, Vladimír Patráš. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2007. 46 s.
6. Múzejné semináre v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2003 – 2007 :
Zborník / Zost. Marianna Bárdiová. - Banská Bystrica: ŠVK - Literárne a hudobné
múzeum, 2007. CDROM
7. Vám lásky sľub skladám / zostavila Marianna Bárdiová. - Banská Bystrica: ŠVK –
Literárne a hudobné múzeum a Matica slovenská, 2007. MUSIC MASTER, MM 0095-2531. Compact disc.
8. Tibor Kobliček : Ľudové hudobné nástroje / zostavil Miloš Šípka. - Banská Bystrica:
ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, 2007. 134 s. ISBN 978-80-85169-93-5.
Katalógy k výstavám :
9. Ján Stupavský : Skulpturálne zrkadlenie / zostavila Oľga Doktorová ; zodp. red. Oľga
Lauková ; grafická úprava Jaroslav Uhel. – Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica,
2007. 5 s.
10. Hľadať kryštálové ňadro svojej lásky : Koláže Alberta Marenčina / zostavil
Juraj Mojžiš ; zodp. red. Oľga Lauková ; grafická úprava Jaroslav Uhel. – Banská Bystrica :
Štátna vedecká knižnica, 2007. 5 s.
11. Spoločne : Výber z maliarskej a sochárskej tvorby : Maľba Atila Fazekas, socha Tibor
Prisztavok / texty a grafická úprava Jaroslav Uhel. – Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2007. 7 s.
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12. Konvergencie/Die Konvergenzen.Minulosť a prítomnosť nemecko – slovenských
vzťahov na báze historických fondov ŠVK a LHM Banská Bystrica : Katalóg k výstave
/ zostavili Marianna Bárdiová, Mária Bôbová. - Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica,
2007. 26 s.
Bibliofília :
13. Štefan Luby / zostavili Mária Gallová a Lýdia Žáčiková. – Malé bibliofílie 1/2007
Periodikum :
14. Knižničné noviny : Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. č. 1/2007,
2/2007
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4.7

Automatizácia a internetizácia

V roku 2007 sme realizovali projekt rekonštrukcie lokálnej počítačovej siete. V hlavnej
budove na Lazovnej 9 boli inštalované káble s vyššou prenosovou rýchlosťou, v pracovniach,
študovniach a priestoroch katalógov boli osadené nové zásuvky. Z projektu sme získali aj
výkonnejšie sieťové zariadenia. Koncom decembra sa do novej siete začali pripájať prvé
počítače. Nová sieť značnou mierou prispeje k eliminácii chýb a plynulej prevádzke systému
Virtua.
Zamestnanci oddelenia informačných technológií vykonávali pravidelné činnosti:
Oblasť knižnično-informačného systému Virtua
zabezpečovali prevádzku databázy ŠVK BB a online katalógu fondov ŠVK BB v rámci
celoslovenského knižnično-informačného systému Virtua
spravovali užívateľov v systéme
nastavovali a upravovali parametre systému pre výpožičný a katalogizačný modul
generovali a tlačili výstupy zo systému pre odborné oddelenia knižnice
zabezpečovali potlač čipových kariet (preukazov používateľov knižnice).
Oblasť administrácie systémov (softvér, hardvér, počítačová sieť)
zabezpečovali správu serverov, operačných systémov, databáz, mailového, webového a
intranetového servera
zabezpečovali údržbu a aktualizáciu programového vybavenia
inštalovali a reinštalovali - Virtua-client ver. 48 na PC v počítačovej učebni pre účely
školenia interných a externých zamestnancov
zabezpečovali chod počítačových pracovných staníc, tlačiarní a skenerov
uskutočnili pasportizácia výpočtovej techniky, predložený bol návrh na inováciu techniky
zabezpečovali chod počítačovej siete.
Oblasť prezentácie knižnice
aktualizovali www stránku knižnice a informačný panel s dotykovou obrazovkou
umiestený v priestoroch knižnice
vytvorili a napálili zborník na CD (z príspevkov na workshope Mladá generácia
knižnično-informačných pracovníkov a moderná knižnica)
sfunkčnili konferenčný systém v InfoUSA
poskytovali pomoc pri vytváraní prezentácií a ich premietaní cez digitálny videoprojektor
na vzdelávacích a iných podujatiach konaných v ŠVK
skenovali interné materiály
zabezpečovali premietanie filmov z DVD alebo videokaziet v rámci realizácie kultúrnych
aktivít v knižnici.
Oblasť aktualizácie databáz
databázy : Albertina - firemný monitor a monitor tlače, Úradný vestník EU,
Bibliomedica, SEPI
aktualizácie ekonomických softvérov.
Oblasť ostatných činností
špecifikovali a obstarávali výpočtovú techniku vrátane komponentov, zabezpečovali
nákupy spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku (náplne do tlačiarní, čipové karty,
nosiče dát)
realizovali operátorské činnosti vo vzťahu k ostatným oddeleniam
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-

zaškoľovali nových zamestnancov na prácu so systémom Virtua a na prácu s intranetom
realizovali grafickú úpravu Knižničných novín a ich prípravu na tlač
v letných mesiacoch sme zrealizovali čistenie pracovných staníc v knižnici brigádnikmi.

V rámci rekonštrukcie počítačovej siete bol dodaný 1 hardvérový firewall, 12 switchov,
120 1GB sieťových kariet, 9 záložných zdrojov. Dokúpené boli stroje, zariadenia a softvér : 4
tlačiarne, z toho 1 farebná, 15 softvérových licencií Microsoft Office, MS Sharepoint designer,
Nero, Total Commander, 2 licencie Adobe Photoshop a 1 licencia Corel Draw Graphics Suit, 2
CD a DVD prehrávače, 2 Data videoprojektory, 1 digitálny fotoaparát, 2 reproduktory, 15
slúchadiel, 1 závesné plátno, 2 multifunkčné zariadenia (print/copy/scaner) .
Mimo hlavných projektov bola zakúpená web kamera, mikrofón a reproduktory k PC, UPS
záložný zdroj 2 kusy , softvér Adobe Acrobat pre 1 PC, licencia MS Office na 4 PC, 1 licencia
Corel Draw Graphics Suit v.12, 1 scaner, 10 kusov slúchadiel do hudobnej študovne.
K 31.12.2007 boli v prevádzke 4 servere, 1 hardvérový firewall, 3 notebooky a 121
osobných počítačov, z toho 46 pre verejnosť a 73 pre pracovníkov. Do lokálnej počítačovej
siete ŠV K bolo pripojených 119 PC. Prístup na Internet bol pre verejnosť z 46 PC (z toho na
10 PC - len Chameleón t.j. ŠVK online katalóg). Pre zamestnancov bolo k dispozícii 70 PC
s prístupom na Internet, 3 PC neboli zapojené v počítačovej sieti. Pre verejnosť bolo
prístupných 7 tlačiarní a 2 skenere (jeden na čítacom internetovom pracovisku pre nevidiacich).
Zamestnanci mali k dispozícii 18 tlačiarní a 4 skenere. Poskytovateľom Internetu pre knižnicu
zostalo v roku 2007 združenie SANET.
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4.8

Múzejná činnosť

Múzejnú činnosť realizuje Literárne a hudobné múzeum – špecializovaný útvar Štátnej
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
4.8.1 Prieskum, výskum, akvizícia
Prieskum
Za účelom získavania informácií, materiálov a akvizícií, v súlade s vedeckovýskumnou, zbierkotvornou, dokumentačnou a prezentačnou činnosťou navštívili zamestnanci
múzea inštitúcie a osobnosti v Banskej Bystrici, Bratislave, Tajove, Hornej Lehote, Mýte pod
Ďumbierom, Podkoniciach, Slovenskej Ľupči, Turíčkach, Žaškove, vo Zvolene, Zvolenskej
Slatine, v Brezne, Kremnici, Martine, Prešove, Bratislave, Košiciach, Prievidzi, Krupine,
Topoľčanoch, Vysokých Tatrách, Uherskom Brode.
Výskum
Kurátori riešili 6 výskumných úloh. Výstupmi boli publikované štúdie a referáty
na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí, odborné semináre, prednášky, príspevky
v médiách, výstavy a akvizícia nových zbierok:
- Tradície výroby a uplatňovania ľudových hudobných nástrojov na Slovensku
- Stredoslovenská odbočka Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici 19621990
- Podiel kultúrnych spolkov na rozvoji kultúrno-spoločenského života v Banskej
Bystrici v rokoch 1850-1918
- Podiel osobnosti Alfonza Mojžiša na hudobnej kultúre obce Podkonice
- Tradície bábkarstva na Slovensku
- Vojenská hudobná služba na Slovensku
Akvizícia
Nové zbierkové predmety doplnili dokumentáciu osobností, inštitúcií, súborov, divadiel,
hudobných telies, podujatí a festivalov. Za pozoruhodné možno považovať akvizície osobných
predmetov Hany Gregorovej, dokumentov Osvalda Zahradníka, ľudových hudobných nástrojov
(heligónka výrobcu Ladislava Duraja zo Žaškova, aerofóny od Bartolomeja Gernáta
z Turzovky, klepáč od Tibora Koblíčka z Turíčiek), vzácnu zbierku 173 slovenských
a inonárodných hudobných nástrojov Svetozára Stračinu, 164 návrhov scén Jany Pogorielovej
– Dušovej, bábky od súčasného výrobcu Ervína Bajána z Prievidze, 6 Münzbergových bábok, 5
vzácnych scénografických archov z 20. rokov 20. stor. a rodinného bábkového divadla
od zberateľa I. Rymarenka z Bratislavy. Kúpou boli získané predmety v sume 200 000,- Sk.
Z nových akvizícií
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Akvizícia za rok 2007
Odbor
Hudba

prír. č.

ev.č.

ks

Cena

334

334

334

151 349,-

345

345

352

42 789.80,-

45

45

45

1706.20,-

15

15

15

4155,-

739

739

746

200 000,-

Literatúra
Knižnica – literárne zbierky
Knižnica - hudobné zbierky
Súčet

Akvizícia za rok 2007 podľa spôsobu nadobudnutia zbierok
Kúpa
pr.č.

Dar

Vlast. čin.

Prevod

jd.

Ks

pr.č.

jd.

Ks

pr.č.

jd.

Ks

Hudba

179

179

179

7

7

7

148

148

148

-

Literatúra

202

202

209

19

19

19

124

124

124

-

K - lit. zbierky

9

9

9

10

10

10

26

26

26

-

K - hud.
zbierky
Súčet

9

9

9

5

5

5

1

1

1

399

399

406

41

41

41

299

299

299

-

4.8.2. Správa, evidencia a ochrana zbierok
Prvostupňová evidencia zbierok
Komisia na tvorbu zbierok rokovala 10x. Všetky zbierky boli spracované v elektronickej
prvostupňovej evidencii v počte 739 prírastkových čísiel. Priebežne počas celého roka 2007
sme retrospektívne spracovávali staršie zbierky v 1. stupni evidencie elektronickým spôsobom
v systéme ESEZ v počte 848 prírastkových čísiel, spolu 1587 nových záznamov.
Celkový stav zbierkových predmetov k 31.12.2007 z hľadiska evidencie zbierok
Prírastkové čísla
Evidenčné čísla
Kusy
32 694
37 042
53 366
Kategorizácia zbierkového fondu
Zasadnutia Kategorizačnej komisie (KTK) sa uskutočnili podľa plánu 4x. Celkovo bolo
skategorizovaných 800 ks zbierkových predmetov z literatúry a hudby.
Druhostupňová evidencia zbierok
V druhostupňovej evidencii bolo elektronicky spracovaných 957 jd / 957 ks zbierkových
predmetov.
Práca v depozitároch a s fondom iných predmetov
Novozískané zbierky sme ukladali v depozitári, prideľovali im signatúry uloženia, spracovávali
súpisy uloženia, zbierkam zabezpečili napísanie evidenčného čísla. Celkom pridelených
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signatúr uloženia za uvedené obdobie: 941. Zabezpečovali sme príjem a výdaj zbierok a viedli
o tom evidenciu. Výdaj: 4452 jd / 4756 ks, príjem: 4247 jd / 4594 ks zbierok.
Podľa plánu revízií bolo zrevidovaných 13 598 ks zbierok.
Konzervátorské a fotografické práce
Zabezpečovali sme základné ošetrenie zbierkových predmetov, kontrolu vlhkomerov
a teplomerov v depozitároch, v prípade potreby
realizovali konzervátorský zásah
v expozíciách. Konzervovali sme 59 ks zbierkových predmetov. Konzervovanie historickej
Kollárovskej knižnice v počte 835 kníh sa uskutočnilo v Slovenskom národnom archíve
v Bratislave. Zamestnanci LHM zabezpečovali fotodokumentáciu zbierok (561 jd), skeny
a fotografie z podujatí a pre bádateľov (1554 ks). Pre tlač a publikácie múzeum poskytlo 420
fotografií (Ľ. Červená: Hudobná kultúra v Banskej Bystrici 1945 – 2000, M. Šípka, ed.: Tibor
Kobliček, periodiká).
Ústavná knižnica
Spracovali sme 74 kníh, zabezpečili príjem 967 kníh výdaj 1068 kníh, vyhľadávanie citácií,
portrétov, podpisov a pod. z kníh podľa potrieb zamestnancov a bádateľov (výstava
historických tlačí Konvergencie, výstavy Človečina podľa Zahradníka, Tibor Andrašovan a i.).
Dokumentačná činnosť
Zo všetkých podujatí a výstav LHM sme zhromažďovali propagačné a dokumentačné materiály
a odosielali po jednom exemplári do Muzeologického kabinetu SNM Bratislava.
Elektronicky spracovali dokumentáciu 18 podujatí. Evidovali publikačnú činnosť
zamestnancov LHM i cudzích autorov o múzeu, uskutočnené podujatia, výstavy a edičnú
činnosť LHM. Odborní zamestnanci múzea pokračovali v dokumentácii osobností, umeleckých
telies a inštitúcií, súborov a podujatí aj na evidenčných listoch osobností, inštitúcií a akcií,
prostredníctvom fotografií, audio - a videozáznamov.
Špecializované audiovizuálne pracovisko a depozitár
Doplnili sme fond videozáznamov LHM vlastnými nahrávkami súčasného literárneho
a hudobného života regiónu (47x / 84 hod.). Videozáznamy z nových javiskových premiér sme
podľa dohody odovzdávali Divadelnému ústavu v Bratislave. Podľa požiadaviek bádateľov
poskytovali fond videozáznamov a zbierkový audiovizuálny fond na prezenčné štúdium a
vykonávali konzultačné služby. Videokopírovanie sme realizovali 76x v trvaní 227 hod.,
audiodokumentáciu uskutočnili 22 x v trvaní 54 hod. Z hľadiska ochrany audiovizuálneho
zbierkového fondu sme premagnetovali 100 kusov starších magnetofónových záznamov, ktoré
vytvorilo múzeum v 70. rokoch 20. storočia a na CD digitalizovali 50 ks magnetofónových
záznamov z fondu Pavla Tonkoviča.
4.8.3. Prezentačná činnosť
Expozície
Priebežne sme zabezpečovali prevádzku a propagáciu v expozíciách múzea:
- Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove
- Pamätná izba Jozefa Murgaša v Tajove
- Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach
- Múzeum – domov múz v Banskej Bystrici
- Ľudové hudobné nástroje na Slovensku v Banskej Bystrici
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Návštevnosť v expozíciách za rok 2007
P.č. Druh:

1.
2.
3.
4.

Expozície v Tajove - PD JGT
a PI J. Murgaša
PI Pavla Tonkoviča v
Podkoniciach
Múzeum – domov múz
Ľudové hudobné nástroje na
Slovensku
SPOLU:

V roku
2006

Škols. Iné
výpr. výpr.

Jednot- Cudz. SPOLU
livci
2007

3624

3947

312

58

35

4352

100

120

80

20

30

250

4666

1900

650

283

220

3053

1057
9447

700
6667

300
1342

248
609

150
435

1398
9053

Výstavy
1) Nové bábkarske akvizície zo zbierok ŠVK - Literárneho a hudobného múzea v Banskej
Bystrici
1. 1. - 31. 1. 2007, Dom kultúry, Dubnica nad Váhom
1. 2. - 28. 2. 2007, Hornonitrianske osvetové stredisko, Prievidza
1. 3. - 15. 3. 2007, Turčianske osvetové stredisko, Martin
20. 3. - 10. 4. 2007, Valaská Belá
17. 4. - 3. 5. 2007, Dom kultúry, Partizánske
2) Priestor pre všetkých - Priestor bez bariér (výstava prác z projektu pre znevýhodnené
skupiny občanov)
6. 2. - 12. 3. 2007, Múzeum SNP, Banská Bystrica
3) Svet rozprávok (výstava bábkarskych zbierok z fondu LHM)
7. - 30. 5. 2007, Mestské kultúrne stredisko, Dolný Kubín
14. - 30. 5. 2007, Mestské kultúrne stredisko, Tvrdošín
21.- 30. 5. 2007, Mestské kultúrne stredisko, Trstená
1.-18. 6. 2007, Mestské kultúrne stredisko, Námestovo
4) Bábkarské tradície na Slovensku
23. 8. - 10. 9. 2007, Kultúrne centrum - Dom J. C. Hronského, Martin, v rámci Scénickej
žatvy
5) Čaro bábkového divadla (výstava bábkarskych zbierok z fondu LHM)
24. 9. - 30. 10. 2007, Tribečské múzeum, Topoľčany
14. 11. 2007 - 10. 1. 2008, Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš
6) Bábky a scénické návrhy Jany Pogorielovej-Dušovej
1. 9. - 30.10. 2007, Waldbauernmuseum Gutenstein, Rakúsko
7) Ďaleká cesta malého Muka za šťastím (scénická výprava bábok J. Pogorielovej),
22. 11. 2007- 11. 1. 2008, ŠVK
- Bábkarské výstavy v 13 mestách na Slovensku a 1 v Rakúsku organizačne, scenáristicky
a čiastočne aj inštalačne zabezpečila Soňa Žabková.
9) Konvergencie - Minulosť a prítomnosť nemecko-slovenských vzťahov na báze
historických fondov ŠVK-LHM,
16. 10. - 16. 11. 2007, ŠVK (výstava v spolupráci s oddelením bibliografie ŠVK)
10)Človečina podľa Zahradníka – výstava k životnému jubileu dramatika Osvalda
Zahradníka, átrium ŠVK
5. 11. - 1. 12. 2007.

____________________________ 30
Správa o činnosti v roku 2007

Slávnostná vernisáž výstavy 1. septembra 2007.
V popredí sedí riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Dr. Teodora Chmelová

Putovné výstavy:
- Časť výstavy Básnik a jeho mesto (Mikuláš Kováč) je inštalovaná v pobočkách Verejnej
knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
- Ľudo Ondrejov - 1.1.- 28.6. 2007, ZŠ Bakossova, Banská Bystrica
- Terézia Vansová - marec - august 2007, Békešská Čaba, Maďarsko
- Štefan Žáry - 1. 1.- 20. 6. 2007, ZŠ Tatranská, Banská Bystrica
- Pavol Tonkovič- 15. 2.- 28. 2. 2007, SĽUK, Kaštieľ Rusovce
- Pavol Tonkovič – 16. 7.- 3. 9. 2007, MKS, Terchová
- Ján Levoslav Bella - 3. 10. 2007-, ZŠ Tatranská, Banská Bystrica
- Ján Cikker -1. 1- 30. 5. 2007, ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica
- Tibor Andrašovan - 18. 11. - 11. 12. 2007, Kultúrny dom, Slovenská Ľupča
Vedeckovýskumná prezentácia
- Vedecký seminár Skladatelia Banskej Bystrice sa v koncepcii M. Bárdiovej uskutočnil
v rámci Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v ŠVK 26. 4. 2007. Referáty
predniesli Peter Bibza, Mária Strenáčiková, Igor Gašpar, Mária Glocková, Ľubica
Nechalová, za LHM Marianna Bárdiová a Miloslav Šípka.
- Odborný seminár v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bol zameraný na tému Muž
v múzeu. V koncepcii M. Bárdiovej sa uskutočnil v LHM 26. 9. 2007. Na seminári
predniesli referáty Zbyněk Zbyslav Stránský, Tatiana Figurová, za LHM M. Bárdiová, Z.
Troligová a Z. Čemanová.

____________________________ 31
Správa o činnosti v roku 2007

-

-

-

-

-

-

Celoslovenský odborný seminár hudobných knihovníkov IAML sa uskutočnil v ŠVK 18.19.9.2007 (odborný garant M. Bárdiová, preniesla referát Uplatnenie hudobnej muzeológie
pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní
hudobného dedičstva, na obr. pri referáte L.
Žáčiková, námestníčka ŠVK).
J. Borguľová predniesla referát na odbornom
sympóziu SNM Akvizičná činnosť múzeí na
Slovensku (Osrblie 18.9.2007) s názvom
Spôsob akvizície v ŠVK – LHM v Banskej
Bystrici.
J. Borguľová predniesla referát na vedeckej
konferencii k 100. výr. narodenia spisovateľa
Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici 19. 9. 2007 s názvom Jozef Horák a Banská Bystrica.
M. Lásková a Z. Troligová sa v dňoch 19.-20. 10. 2007 zúčastnili na odbornom seminári
Prezentácia historických osobností v SNLM v Martine, kde vystúpili s referátmi. M.
Lásková: Osobnosť Mateja Bela v lierárno-múzejnom spracovaní, Z. Troligová: Formy
prezentácie spisovateliek z pohľadu emancipácie (H. Gregorová, T. Vansová).
Okrem uvedených výstupov výskumných úloh a iných odborných výstupov kurátori múzea
publikovali odborné príspevky v médiách (viď. tabuľka) a spracovávali scenáre výstav a
podujatí.
Zamestnanci LHM poskytli v roku 2007 bádateľom konzultácie a výpožičky zbierkových
predmetov a študijných materiálov 378-x (viď. tabuľka výdaj a príjem zbierok).

Partnerská a medzinárodná spolupráca
Zahraničná spolupráca
- pri dokumentácii a akvizícii fondu Hany Gregorovej, J. G. Tajovského a ich dcéry Dagmar
Prášilovej s Taťjanou Šiškovou, vnučkou J. G. Tajovského, Praha, ČR
- odborné kontakty s doc. Miladou Pískovou zo Sliezskej univerzity v Opave
- pri rozširovaní vzájomných kontaktov a prezentácii slovenskej kultúry v Španielsku s
Juanom Carlosom Morenom, Barcelona, Španielsko
- v oblasti dokumentácie vojenskej hudby s vojenským historikom Bohumilom Peškom,
Praha, ČR.
Spolupracovali sme s inštitúciami na Slovensku so Spolkom slovenských spisovateľov,
Slovenskou akadémiou vied, Slovenským národným múzeom, Hudobnou úniou v Banskej
Bystrici, Slovenskou národnou skupinou IAML, Zväzom múzeí na Slovensku,
Stredoslovenským múzeom, Stredoslovenským osvetovým strediskom, Parkom kultúry
a oddychu, Pedagogickou fakultou UMB, Fakultou humanitných vied UMB, Štátnou operou,
Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča, Slovenskou národnou knižnicou, Bábkovým divadlom
na Rázcestí a i. pri organizovaní odborných, vedeckých a popularizačných podujatí.
Ocenenie činnosti múzea
LHM získalo výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za r. 2006 v kategórii Akcia netradičné podujatie za projekt : Priestor bez bariér (aktivity pre znevýhodnené skupiny
občanov na pôde múzea a knižnice).
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Publikačná činnosť pracovníkov LHM
Druh
Monografie, CD
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
Spolu - cudzí autori:

Rok 2006

Rok 2007

0
03
07
03
34
31
78

02
02
08
04
32
29
77

17
7
102

18
10
105

60
16
7

49
19
9

71
4
3
78

74
5
1
80

Popularizačná prezentácia
Podujatia sa uskutočnili podľa plánu činnosti (viď. tabuľka).
V rámci expozícií sme realizovali prednášky, 27 vyučovacích hodín, 19 náučných
podujatí a ďalšie popularizačné formy pre žiakov, študentov a iné skupiny návštevníkov.
Základné školy mali záujem o spisovateľov a skladateľov obdobia romantizmu, realizmu,
o osobnosť Mateja Bela, žánre populárnej a rockovej hudby, stredné školy prejavili záujem
najmä o spisovateľa Jozefa Urbana.
Prednášky, besedy, prezentácie:
21. 01. 2007 Spomienka na F. Švantnera k 95. výročia narodenia s účasťou jeho vnuka
24. 04. 2007 Spomienka na K. Jarunkovú za účasti jej dcéry k nedožitým narodeninám
14. 5. 2007
Tatranské impresie, prednáška a videoprezentácia symfonických diel Jána
Móryho, Klub dôchodcov Harmónia B. Bystrica
20. 5. 2007
Program k 100. výročiu narodenia Pavla Tonkoviča v Podkoniciach, v ktorom,
vystúpili folkolórne skupiny z Podkoníc a z okolitých obcí, súbor Partizán
a Dratvárik zo Slovenskej Ľupče
10. 7. 2007
Pocta Jánovi Mórymu, koncert BBBand Dixieland & Jazz Band z piesní zo
zbierok LHM, Grand Hotel Starý Smokovec
16. 7. 2007
Beseda so spisovateľom Ladislavom Ťažkým v LHM pre Slovákov žijúcich
v zahraničí
31. 7. 2007
Na posiedke u Gregorovcov so zahraničnými Slovákmi
18. 11. 2007 Podujatie k nedožitým 90. výročiu narodenia Tibora Andrašovana v Slovenskej
Ľupči s odhalením pamätnej tabule
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Cyklické podujatia
XI. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica sa uskutočnil v dňoch 26. - 30. marca 2007
v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov, Mestom Banská Bystrica, Verejnou
knižnicou Mikuláša Kováča, Univerzitou Mateja Bela a ostatnými kultúrnymi inštitúciami
mesta. LHM v rámci festivalu zabezpečilo okrem iných nasledovné akcie:
26. 3. 2007
Divadlo jedného herca – Milka Zimková, 2 predstavenia v D44
27. 3. 2007
Bystrická múza, súťaž v prednese poézie a prózy stredoškolákov
29. 3. 2007
Kováčova Bystrica, súťaž v literárnej tvorbe a prednese
29. 3. 2007
Burza literárnych talentov
30. 3. 2007
Prezentácia Vydavateľstva Matice slovenskej, osobitne diela V. Marčoka
Autori a ich svety
30. 3. 2007
Noc s Andersenom, rozprávková noc v knižnici

OSOBNOSTI:
26. 2. 2007 Slavomír Ondrejovič, jazykovedec a prekladateľ
27. 3. 2007 Brigita Šimonová, literárna vedkyňa, pedagogička
2. 4. 2007 Tibor Andrašovan, skladateľ a dirigent, dramaturgia a moderovanie
5. 11. 2007 Osvald Zahradník, spisovateľ,
dramatik a rozhlasový redaktor
18. 12. 2007 Ján Móry, 115. výročie narodenia,
koncert BB Band Dixieland & Jazz
Band a prezentácia nového CD zo
zbierok múzea Vám lásky sľub
skladám

Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí
sa konali v dňoch 14.- 17. 5. 2007 pod názvom Múzeá
sú tu pre vás III. s témou Muž v múzeu, počas ktorého
múzeá netradične prezentovali zbierkové predmety so
vzťahom k mužom. Zamestnanci LHM vytvorili
kostýmovaný „cisársky dvor“, aby prezentovali
vzácnu zbierku Notíciu Mateja Bela a jeho tvorcu
európskeho významu.
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Múzeum sa podieľalo na 40. ročníku súťaže žien Vansovej Lomnička 20. - 21. 4. 2007
v spolupráci s Úniou žien Slovenska a na Chalupkovom Brezne 12. -13. 10. 2007.
Projekt Otvorený priestor pre znevýhodnené skupiny občanov v grantovom
programe OPORA (Nadácia SPP), koncepcia a spracovanie projektu, realizácia podujatí,
propagácia projektu - 16 podujatí pre 240 účastníkov (tvorivé dielne, aktívne zložky terapie
v expozíciách, poznávacie exkurzie v Múzeu a ZOO v Bojniciach a na Orave).

Tvorivé dielne OZ Sanare

Slabozrakí účastníci exkurzie
Bojniciach

v

Sumár podujatí
DRUH

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

2006
Počet
účasť

2007
Počet
účasť

13
8
45

351
269
1361

28
3
27

821
103
1006

29
3
14
0

296
96
313
0

19
7
15
1

177
234
287
8

13
2
1
1
129

1112
115
32
130
4075

21
4
0
2
127

2340
194
0
155
5325

Edičná činnosť
Múzeum vydalo tri nové edičné tituly (vlastné) v náklade 850 ks a priebežne realizovalo
pozvánky, ponukové listy a iné drobné tlače k podujatiam a výstavám 10 x (náklad 565 ks).
Staršie drobné edičné tituly boli dotlačené 22 x (náklad 1650 ks).
Celkom múzeum v r. 2007 vydalo a dotlačilo 35 edičných titulov v náklade 3065 ks.
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Kluby a záujmová činnosť
Práca v kluboch seniorov a v literárnom klube Litera 2 sa uskutočňovala počas roka podľa
vlastného programu. Litera 2 vydala už svoj 15. zborník autorských prác. Zamestnanci sa
aktivizovali ako členovia porôt, prípravných výborov, celoslovenských organizácií atď.
Účasť zamestnancov na vzdelávacích a iných odborných podujatiach
19.-20. 3. 2007 Školenie: Tvorivá dramatika, Metodicko-pedagogické centrum, Banská
Bystrica (S. Žabková)
4. 4. 2007
Školenie: Tvorivá dramatika, Metodicko-pedagogické centrum, Banská
Bystrica (S. Žabková)
29. 5. 2007
Workshop pre deti: Dominikov zázračný kufor, Stredoslovenská galéria, vila
Dominika Skuteckého, účasť na tvorivom workshope (S. Žabková)
26. 6. 2007
Muzikoterapeutický workshop, Divadlo z Pasáže (S. Žabková)
6. 6. 2007
Medzinárodná konferencia: Bližšie k múzeu, Bratislava (S. Žabková)
21.-23. 11.
Knižnica pre mládež mesta Košice - účasť na odbornom seminári pre
znevýhodnených používateľov- seminár Nezábudka (S. Žabková)
25. 10. 2007
Pracovné stretnutie riaditeľov múzeí k elektronickej evidencii zbierok, VsM
Košice (M. Bárdiová)
Mimorozpočtové finančné prostriedky
- Grant Nadácie SPP v programe OPORA na aktivity pre marginalizované skupiny ľudí,
49.500,-Sk
- Matica slovenská (spolu vydanie CD Vám lásky sľub skladám) 40.000,- Sk
- Mesto Banská Bystrica (na vydanie CD Vám lásky sľub skladám) 10.000,- Sk
- Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica (na vydanie CD Vám lásky sľub skladám)
5.000,- Sk
Sponzori, donori
- Jozef Ganz, Banská Bystrica (na vydanie CD Vám lásky sľub skladám) 5.000,- Sk
- Ing. Vladimír Veverka (fotografie z prezentácie CD Vám lásky sľub skladám) v hodnote
2.000,- Sk
- Remitendy časopisov: Kamarát, Včielka, Zornička, Spitze. Celoročný odber v hodnote cca
10 000,- Sk
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4.9

Ekonomicko-správna činnosť

Ekonomický úsek
- Vykonali sme inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2006.
- Spracovávali sme mesačné, štvrťročné účtovné a finančné výkazy za rok 2007 s prílohami
k účtovným závierkam a hodnotením hospodárenia.
- Spracovali sme ročnú účtovnú závierka a hodnotiaca správa za rok 2007.
- Zabezpečili sme vyradenie majetku v zmysle Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov.
- Priebežne sme spracovávali ostatné výkazy v oblasti mzdovej, ekonomickej a majetkovej.
- Vykonali sme inventarizácia záväzkov, pohľadávok, pokladničnej hotovosti cenín
a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2007.
- Rozpísali sme schválený rozpočet na rok 2008 a vypracovali návrhy rozpočtov na prioritné
projekty na rok 2008.
Úsek správy budov a technickej prevádzky
- V rámci projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických
a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“ sme zrealizovali rekonštrukciu priestorov
prízemia objektu Lazovná č. 9 – výmenu dlažby, elektrických rozvodov a elektrických
osvetľovacích telies v pravom krídle, stavebné úpravy šatní a presklené zádverie.
- V priestoroch Univerzálnej študovne bola nainštalovaná klimatizácia.
- V rámci údržby sme uskutočnili opravu omietok stropov na prízemí objektu a schodiska
objektu Lazovná č. 9.
- Z účelových prostriedkov MK SR bola zabezpečená rekonštrukcia a modernizácia
počítačovej siete.
- Vymenili sme zastaralú telefónnu ústredňu a telefóny.
- Uskutočnili sme revíziu hasiacich prístrojov vo všetkých objektoch a výmenu časti ručných
hasiacich prístrojov z dôvodu zosúladenia s novými normami.
- S dodávateľskými firmami sme vykonali revízie elektronickej požiarnej signalizácie a
elektronického zabezpečovacieho systému a odborné prehliadky výťahov v zmysle
podpísaných servisných zmlúv.
- Priebežne sme zabezpečovali údržbu všetkých objektov v správe ŠVK
- Uskutočnili sme školenie nových zamestnancov knižnice z požiarnych predpisov, priebežne
sme kontrolovali dodržiavanie predpisov OBP a PO.

4.10 Riadiaca a kontrolná činnosť
Manažment knižnice zabezpečoval plynulé plnenie úloh knižnice v súlade s poslaním,
funkciami a plánom činnosti. Pozornosť sme venovali prezentácii činnosti knižnice na
verejnosti, realizácii činností spojených s čerpaním finančných prostriedkov z projektu
Vytvorenie siete vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie –
rekonštrukciu vstupných priestorov, realizáciu nákupu zariadení výpočtovej a reprografickej
techniky, zabezpečeniu mimorozpočtových zdrojov a vlastných príjmov knižnice.
V poslednom štvrťroku sme uskutočnili činnosti a aktivity spojené s profesijným
a procesným auditom, ktorý uskutočnila firma Centire na základe rozhodnutia Ministerstva
kultúry SR vo všetkých organizáciách riadených ministerstvom. Zúčastnili sme sa školení
k realizácii auditu, pripravovali pre firmu Centire dokumenty a podklady, pripomienkovali
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mapu procesov, vypĺňali dotazníky k auditu za všetkých pracovníkov, uskutočnili zber
početnosti a následné konzultácie a úpravy.
V roku 2007 sa uskutočnili :
- 12 porád vedenia knižnice
- 3 plenárne porady pracovníkov knižnice.
Pravidelne pracovali komisie a rady – poradné orgány riaditeľky knižnice :
- Múzejná rada
- Akvizičná komisia
- Komisia pre obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných fondov
- Komisia pre likvidáciu vyradených knižničných jednotiek
- Kategorizačná komisia LHM
- Komisia pre tvorbu zbierok LHM
- Vyraďovacia komisia pre vyraďovanie neupotrebiteľného majetku knižnice
- podľa potreby pracovali komisie vytvorené na riešenie aktuálnych odborných
problémov.
Na zabezpečenie kvality pracovných postupov, pracovno-právnych vzťahov a vzťahov medzi
knižnicou a používateľmi boli spracované interné smernice a zásady :
- Novela knižničného poriadku
- Novela organizačného poriadku a organizačnej štruktúry knižnice
- Novela pracovného poriadku
- Zásady poskytovania medziknižničnej výpožičnej služby
- Smernica o autodoprave
Plánovacie a rozborové materiály :
- Plán činnosti na rok 2008
- Správa o činnosti za rok 2006
- Štatistické výkazy
4.10.1 Kontrolná činnosť
V roku 2007 bola vnútorná kontrolná činnosť zameraná na následné kontroly a odborné
kontroly.
Následné kontroly (11) boli zamerané do oblasti ekonomicko-prevádzkových činností
a boli realizované prevažne náhodným výberom napr. : kontrola účtovných dokladov v určitom
období, kontrola kariet hmotného a nehmotného majetku, drobného majetku v nadväznosti na
účtovníctvo, aktuálnosť vnútorných predpisov vo vzťahu na príslušné právne predpisy,
výkazníctvo a predkladané materiály pre MK SR. Následnou kontrolou s náhodným výberom
prešli aj niektoré zmluvy uzatvorené s verejnými inštitúciami aj zmluvy o zahraničnej
spolupráci. V jednom prípade bola vyhotovená „správa“ a to z kontroly evidencie
a vyúčtovania cestovných príkazov v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,
nakoľko sa stále objavujú formálne nedostatky.
Odborné kontroly boli vykonané v oblastiach :
implementácia nového zákona o múzeách a galériách v podmienkach LHM
kontrola BOZP v rámci ustanovení zákona č. 152/1998 Z. z. v platnom znení
kontrola evidencie, postupov prešetrovania a náležitostí dokumentácie o sťažnostiach
a petíciách v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z.
kontrola podkladov k verejnému obstarávaniu v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní a hlavne písomné doklady k obstarávaniu tovarov, práca a služieb pri
realizácii projektu : Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie.
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V mesiacoch júl – september vykonala Správa finančnej kontroly Zvolen v knižnici
následnú finančnú kontrolu zameranú na ekonomickú oblasť. Zo záverečnej správy vzišli
niektoré nedostatky, ktoré sa následne riešili operatívnym odstránením, príkazom riaditeľky
knižnice, alebo novelami interných smerníc.
4.10.2 Partnerská a medzinárodná spolupráca
Zahraničná spolupráca
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v roku 2007 prehĺbila a rozšírila kontakty
a výmenu skúseností so zahraničnými partnermi. Vďaka spolupráci sa aktívne obohatil
knižničný fond zahraničnými dokumentmi získanými darom, výmenou alebo bezodplatným
prevodom. Spolupráca so zahraničnými partnermi – knižnicami sa rozvíjala na základe
rámcových dohôd o spolupráci a vykonávacích ročných dohôd o spolupráci :
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové – Česká republika
- 4. – 8. 6. 2007 – stáž v SVK v Hradci Králové – Mgr. D. Ničová, A. Klimová
- 11. – 13. 9. 2007 – účasť na konferencii Knihovny současnosti 2007 v Seči – Mgr. M.
Bôbová, E. Fekiačová
- 15. – 19. 10. 2007 – výmenný pobyt českej delegácie v Banskej Bystrici v rámci
Mesiaca česko-slovenskej vzájomnosti – Mgr. G. Holečková, Mgr. J. Benešová, D.
Zlatníková, R. Hladík
- 5. – 9. 11. 2007 – stáž v ŠVK v Banskej Bystrici – N. Skalická, M. Adametzová
- pokračovala výmena periodík a vlastných edičných titulov medzi knižnicami
Wojewodska biblioteka publiczna v Opole – Poľsko
- 22. – 24. 10. 2007 – pracovný pobyt pracovníkov WBP v Štátnej vedeckej knižnici
v Banskej Bystrici – Mgr. B. Iwanska, Mgr. D. Kania, Mgr. E. Heimroth, T. Zarwanski
- pokračovala výmena periodík, vlastných edičných titulov a knižničných dokumentov
v hodnote 150 $ za rok
Národná parlamentná knižnica Ukrajiny v Kyjeve, Ukrajina
- 18. – 22. 11. 2007 výmenná odborná stáže 2 pracovníkov NPK v ŠVK BB
- výmena knižničných dokumentov
- 13. 5. 2007 Digitálne premeny medeného mesta Banská Bystrica, vernisáž výstavy
umeleckých fotografií Karola Demutha a výstava kníh slovenských vydavateľstiev
v Národnej parlamentnej knižnici Ukrajiny
Centrálna univerzálna vedecká knižnica N.A. Nekrasova v Moskve, Ruská federácia
- 15.-19. 10. 2007 výmenná odborná stáž 2 pracovníkov z Centrálnej univerzálnej
vedeckej knižnice N. A. Nekrasova v Moskve v ŠVK v Banskej Bystrici
- výmena knižničných dokumentov.

Prijatie delegácie z Centrálnej univerzálnej vedeckej knižnice N. A. Nekrasova u riaditeľky knižnice Dr. Laukovej
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Pri organizovaní podujatí, činnosti špecializovaných študovní a centier sme v roku 2007
spolupracovali
- s Veľvyslanectvo USA na Slovensku
- s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku a Ruským centrum vedy a kultúry
v Bratislave
- s Veľvyslanectvom SR v Kyjeve, Ukrajina
- s Veľvyslanectvom SR v Moskve a Slovenským inštitútom v Moskve, Zväzom
spisovateľov v Moskve, Fondom– knižnicou „Russkoje zarubežie“ z Moskvy
- s Goetheho inštitútom v Mníchove
- s British Council na Slovensku
- s Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave
- s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave.
Prezentácia Štátnej vedeckej knižnice v zahraničí
- 13. 5. 2007 – Vernisáž súčasného slovenského a ukrajinského výtvarného umenia
spoločnej výstavy výtvarníčky Marianny Abramovej a PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD.
pod názvom Dialóg kultúr Slovensko – Ukrajina bola v kyjevskej galérii Lavra
zrealizovaná v spolupráci ŠVK v Banskej Bystrici s Veľvyslanectvom SR v Kyjeve,
Výborom pre kultúru mesta Kyjeva a občianskym združením Mladé talenty z Kyjeva.
- 6. – 15. 10. 2007 – ŠVK v Banskej Bystrici v koordinácii PhDr. Oľgy Laukovej ako
hlavnej koordinátorky v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Moskve, Slovenským
inštitútom v Moskve, s Centrálnou univerzálnou vedeckou knižnicou N. A. Nekrasova
v Moskve, s Literárnym informačným centrom v Bratislave, BIBIANOU Bratislava,
s OZ Vedecká hračka, Spoločnosťou priateľstva so Slovenskom v Moskve, Zväzom
spisovateľov Moskvy, Školou umení M. A. Balakireva z Moskvy a Centrom ruského
jazyka v Moskve uskutočnila prezentáciu Slovenskej republiky v stánku SR pod
záštitou pani Silvie Gašparovičovej na medzinárodnom festivale knižníc
a vydavateľstiev BibliObraz 2007 v Moskve (9.-11. 10. 2007).

Z prezentácie Slovenska na festivale BibliObraz

Spolupráca s inštitúciami na Slovensku
- 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 Centrom vedecko-technických informácií pri zabezpečovaní literatúry z deblokácie
ruského dlhu
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-

-

-

s Informačnou kanceláriou rady Európy v Bratislava pri poskytovaní knižničných
a informačných služieb Strediska európskych informácií
s Úradom priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici pri využívaní patentových spisov
a činnosti informačného centra Úradu v priestoroch knižnice
s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pri organizovaní, odborných konferencií
a seminárov, pedagogickej a výstavnej činnosti, v oblasti doplňovania knižničného fondu
s Mestom Banská Bystrica, s Akadémiou umení a Konzervatóriom J. L. Bellu,
Stredoslovenským múzeom, Štátnou galériou, Stredoslovenským osvetovým strediskom,
Parkom kultúry a oddychu, Štátnou operou, Hvezdárňou v Banskej Bystrici pri
organizovaní vzdelávacích a kultúrnych podujatí v knižnici
s Fakultou dramatických umení AU v Banskej Bystrici pri organizovaní večerov poézie
„Večerné múzy“ a predstavení v divadle D44
so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove pri
plnení úloh vedeckých knižníc v danom regióne
s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pri plnení úloh regionálneho
charakteru
s Kníhkupectvom Duma, Kníhkupectvom Paseka, s Kníhkupectvom Art Fórum,
Kníhkupectvom Albion Books, Kníhkupectvom Modul 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
so Spolkom slovenských spisovateľov v Bratislave, Hudobnou úniou v Banskej Bystrici,
Národnou skupinou IAML v Martine, Zväzom múzeí na Slovensku
so Slovenskou biblickou spoločnosťou pri prezentácii prvého slovenského ekumenického
vydania Biblie.
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5

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

5.1 Záväzné ukazovatele
5.1.1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie
Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici boli rozpisom číslo MK-821/2007-102-1132
určené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2007:
Ukazovateľ
Záväzný ukazovateľ
Bežné výdavky celkom (600)
z toho:
- mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania (610)
Orientačný ukazovateľ
- priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov

Rozpis rozpočtu na rok 2007
24 335
14 307

88

5.1.2 Rozpočtové opatrenia
V priebehu roka 2007 boli vykonané nasledovné rozpočtové opatrenia
List MK-821/2007-102/3535 zo dňa 2. 3. 2007
Účelovo určené na:
Prvok 08T0103 – podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Názov aktivity
- Ochrana tlačových a zbierkových predmetov
- Vydavateľská činnosť knižnice
- Realizácia vedeckých konferencií

1 770 000,-

300 000,170 000,220 000,-

Prvok 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí
Názov aktivity:
- Zahraničná spolupráca
- Prezentácia výstavy Terézia a výstava obrazov a fotografií
- Osobnosti kultúry regiónu
Prvok 08T0106 – Akvizícia knižničných fondov
RO č. 2/KV
List MK-821/07-102/3563 zo dňa 2. 3. 2007
Prvok 08T0106 – Akvizície zbierkových predmetov

80 000,20 000,80 000,900 000,-

200 000,-

RO č. 3
List MK – 821/2007-102/10029 zo dňa 21. 6. 2007
Podprogram 08T0105 – Bežné výdavky celkom (600)
Z toho:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie

681 000,-

505 000,-
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RO č. 4
List MK-821/2007-102/12395 zo dňa 16. 8. 2007
Prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry
Prioritný projekt: Rekonštrukcia PC siete

220 000,-

RO č. 5/KV
List MK-821/2007-102/12382 zo dňa 6.8.2007
Prvok 08T0105 –Projekt informatizácie kultúry
Prioritný projekt: Rekonštrukcia PC siete

980 000,-

RO č. 6
List MK-821/2007-102/14264 zo dňa 13. 9. 2007
Prvok 08T0104
Projekt: Prezentácia Slovenskej republiky v Moskve na festivale
BibliObraz 2007

160 000,-

Záväzný ukazovateľ
Príspevok zriaďovateľa
A. Prvok 08S0105
Z toho:
- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania
Orientačný ukazovateľ
- priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov
Záväzný ukazovateľ – Prioritné projekty
B. Prvok 08T0103
Podpora kultúrnych aktivít
C. Prvok 08T0104
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí
D. Prvok 08T0106
Akvizícia knižničných fondov
E. Prvok 08T0105
Projekt informatizácie kultúry

27 166
25 016
25 016
14 812
88
690

340
900
220
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5.1.3 Bežný transfer
Hodnotenie čerpania
Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách k 31. 12. 2007 uvádza
nasledovná tabuľka:

Ukazovateľ

50 Spotreb. nákupy
51 Služby
52 Osobné náklady
53 Dane a poplatky
54 Ostatné náklady
55 Odpisy
59 Daň z príjmov
Náklady spolu

Skutočnosť
31.12.2006
5 325
2 706
19 819
80
1 282
1 826
0
31 038

Schválený
rozpočet
2007
3 178
2 007
20 670
144
276
760
27 035

Upravený
Skutočnosť
rozpočet
31.12.2007
2007
5 460
5 460
2 677
2 677
21 262
21 262
132
132
197
197
1 660
1 660
156
156
31 544
31 544

v tis. Sk
%
plnenia
k UR.
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Spotrebované nákupy
Účtovná skupina 50
Čerpanie : energie, kancelárske potreby, čistiace potreby, pohonné hmoty pre služobné
motorové vozidlá, nákup knižničného fondu, časopisov, novín, CD, materiál pre výkon práce
odd. reprografických služieb, papier, knihársky materiál, nákup drobného hmotného majetku,
materiál pre údržbu, náhradné diely, náradie a ostatný drobný materiál potrebný pre výkon
práce.
Služby
Účtovná skupina 51
V tejto položke sa čerpali finančné prostriedky na cestovné, náklady na reprezentáciu,
telefónne poplatky, poštovné, revízie zariadení, tlačiarenské služby, nájomné za prenájom
skladov. Cestovné je čerpané vo výške 206.452,79 Sk, čo je 217,32 % zo schváleného
rozpočtu. Rozpočet bol upravený o 145 tis. Sk – Prvok 08T – Prezentácia kultúrnych aktivít
v zahraničí. Zahraničné cesty sa uskutočnili: Ukrajina – Kyjev, Česko – Hradec Králové,
Uherský Brod, Ruská federácia – Moskva. Náklady na reprezentačné účely sú čerpané
vo výške 22.202,50 Sk, z toho zo štátneho rozpočtu vo výške 6 tis. Sk.
Osobné náklady
Účtovná skupina 52
RO č. 3 z 21. 6. 2007 bol upravený rozpočet o 681 tis. Sk. Na mzdové náklady o 505 tis. Sk
a na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní o 176 tis. Sk.
Mzdové náklady
Na rok 2007 bolo v rozpočte na mzdy, platy, služobné príjmy plánované 14 307 tis. Sk
zo štátneho rozpočtu, 100 tis. Sk z vlastných príjmov na dohody o prácach mimo pracovného
pomeru a 300 tis. Sk z vlastných príjmov na odmeny. V priebehu roka boli upravené mzdy
RO č. 3 o 505 tis. Sk v súlade s nariadením vlády SR č. 238/2007 Z. z. Dohody boli upravené
o 44 tis. Sk (účelové - zdroj ŠR 43 tis Sk a VP – granty 1 tis. Sk). K 31. 12. 2007 boli
mzdové náklady čerpané vo výške 15 272 398,- Sk.
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Náklady

Schválený
Upravený
Skutočnosť
rozpočet
rozpočet
k 31.12.2007
-mzdové náklady - 14 607 000,00 15 128 000,00
15 127 697,00
zamestnanci
-mzdové náklady 100 000,00
144 000,00
144 701,00
dohody
Spolu
14 707 000,00 15 272 000,00
15 272 398,00

v Sk
% k uprav.
rozp.
100,00
100,49
100,00

Rozbor zamestnanosti
Rozpisom záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2007 bol stanovený orientačný počet
zamestnancov 88. K 31. 12. 2007 je prepočítaný stav 77 zamestnancov. Zamestnancami
na dohody je riešené vykrytie pracovnej doby v študovniach a na iných oddeleniach počas
dlhodobej PN a čerpania dovolenky a na zabezpečenie aktivít v rámci čerpania účelových
dotácií.
Čerpanie miezd k 31. 12. 2007 a porovnanie s predchádzajúcim obdobím
Ukazovateľ
mer.jed. Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12.2004
k 31.12.2005
k 31.12.2006 k 31.12.2007
Fyz.stav zamest. Osoba
86
87
85
79
Prepoč.stav
osoba
83,1
83
80,7
77
mzdy zamest.
tis. Sk
12 302
13 455
14 101
15 128
dohody OON
tis. Sk
275
121
193
144
priemerná mzda Sk
12 221,00
13 369,00
14 410,00
16 319,00
Náklady na sociálne poistenie sú schválené v rozpočte vo výške 5 163 tis. Sk, RO č. 3
navýšené o 176 tis. Sk. Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 je 5 271 tis. Sk, skutočnosť je
5 270 786,- Sk čo je čerpanie na 100,00 % k upravenému rozpočtu.
Dane a poplatky
Účtovná skupina 53
Dane a poplatky Mestu B. Bystrica za tuhý komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti.
Ostatné náklady
Účtovná skupina 54
Ostatné náklady sú čerpané na poistenie majetku, poplatky banke, koncesionárske poplatky,
členské poplatky iným organizáciám. Za neplnenie počtu ZPS bol uhradený poplatok vo výške
45 600 Sk.
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Odpisy
Účtovná skupina 55
Plán odpisov pre rok 2007 je vo výške 1 660 tis. Sk. V rozpočte boli odpisy plánované
vo výške 760 tis. Sk z dôvodu 10 % krátenia rozpočtu. K 31.12.2007 boli náklady na odpisy
vo výške 1 660 tis. Sk, ale finančne kryté len v čiastke 1 525 tis. Sk
Analýza nákladov na prevádzku budov
Vo vlastnej réžii bola zabezpečená priebežná údržba budov a technických zariadení vrátane
elektrických rozvodov - najmä postupná výmena osvetľovacích telies a oprávy elektrických
rozvodov v priestoroch skladov, obnova náterov rámov a okien vo všetkých budovách v správe
ŠVK. V rámci projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“ bola zrealizovaná rekonštrukcia
priestorov na prízemí Lazovnej 9 - výmena dlažby, elektrických rozvodov a elektrických
osvetľovacích telies v pravom krídle, stavebné úpravy šatní a presklené zádverie pri vstupe.
V priestoroch Univerzálnej študovne bola nainštalovaná klimatizácia. Práce boli financované
z projektu štrukturálnych fondov a fondu reprodukcie. V rámci údržby boli opravené omietky
stropov na prízemí objektu a schodiska.
5.1.4 Kapitálový transfer
Kapitálové výdavky a ich čerpanie
Rozpočtovým opatrením číslo 2/KV boli finančné prostriedky listom MK-821/07-102/3563
zo dňa 2. 3. 2007 pridelené na :
- Podprogram 08T0106 – Akvizície zbierkových predmetov
200 tis. Sk
a knižničných fondov.
Rozpočtovým opatrením číslo 5/KV
List MK-821/2007-102/12382 zo dňa 6.8.2007
Prvok 08T0105 –Projekt informatizácie kultúry
Prioritný projekt: Rekonštrukcia PC siete
980 tis. Sk
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov k 31. 12. 2007 (v tis. Sk)
RK
Ukazovateľ
Program
Schválený
Rozpočet 2007
rozpočet
Upravený
Čerpanie
%
719002 Akvizície zbierk. 08T0106
0
200
200 100,00
Predmetov a KF
713002

Rekonštrukcia PC 08T0105
siete

0

361

361

100,00

716

Rekonštrukcia PC 08T0105
siete

0

30

30

100,00

718002

Rekonštrukcia PC 08T0105
siete

0

589

589

100,00

Spolu

0

1 180

1 180 100,00

Z účelových prostriedkov MK SR bola zabezpečená rekonštrukcia a modernizácia počítačovej
siete.
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5.2

Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov

Hodnotenie príjmovej časti rozpočtu
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici na rok 2007 mala schválené prímy celkom vo
výške 27 035 tis. Sk, z toho zo ŠR 24 335 tis. Sk a z plnenia z vlastných príjmov 2 700 tis. Sk.
Prehľad podľa kategórií príjmov a porovnanie plnenia s r. 2006 je v nasledovnej
tabuľke:
Ukazovateľ
Skutoč. Schválený Upravený Skutočnosť
%
%
rok
rozpočet
rozpočet
čerp.
čerp.
2006
2007
2007
2007
4/3
4/2
1
2
3
4
5
6
200 Nedaňové
príjmy
3 765
2 700
3 550
3 550 100,00 131,48
v tom:
210
Príjm. z vlast.
881
662
809
809 100,00 122,21
220
Admin. a iné
2 884
2038
2 726
2 726 100,00 133,76
poplatky a plat.
230
Kapit. príj.
0
0
15
15 100,00
0
311
Granty
157
0
578
578 100,00
0
312
Transfery27 198
24 335
27 166
27 166 100,00 111,63
bežné
322
Transfery
550
0
1 180
1 180 100,00
0
kapitálové

Index

4/1
7
0,94

0,92
0,95
0
3,68
1,00

2,15

Nedaňové príjmy sú plnené z plánovaných tržieb za poskytované služby a z jednorazových
príjmov z prenájmov nebytových priestorov a z prenájmov nebytových priestorov v zmysle
uzatvorených nájomných zmlúv.
210 – Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Príjmy z prenájmov nebytových priestorov 797 tis. Sk, z prenájmu majetku 12 tis. Sk.
220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Tržby z predaja služieb – zápisné, kopírovacie práce, vstupné LHM, z kultúrnej činnosti,
rešeršné služby, služby za poplatok, ubytovacie služby vo výške 2 106 tis. Sk a za porušenie
predpisov 620 tis. Sk.
230 - Z predaja pozemkov
Odpredali sme nehnuteľnosť – časť nádvoria o výmere 8 m2 za 15 000,- Sk. p. Karolovi
Lentharovi bytom Banská Bystrica, Krížna 21.
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311 Granty
Upravený rozpočet na 578 tis. Sk a skutočnosť je 578 tis. Sk. Jedná sa o dobrovoľné finančné
príspevky od sponzorov :
British Council Bratislava
British Council Bratislava
Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava
Miestny odbor Matice slovenskej v B.B:
Nadácia SPP
Ganz Jozef B. Bystrica
Mesto B. Bystrica
Stred.vodárenská prev. Spol. B. Bystrica
Tatjana Šišková, Česká republika
Tibor Koblíček, Cinobaňa

Prehľad čerpania poskytnutých grantov:
Sponzor
British Council Bratislava
British Council Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Miestny odbor Matice slov. v B. Bystrici
Nadácia SPP Bratislava
Ganz Jozef B. Bystrica
Mesto B. Bystrica
Stred. vodárenská prev. spločnosť
B. Bystrica
Tatjana Šišková, Česká republika
Tibor Koblíček, Cinobaňa

Výstava Magic pencil
Knihy, občerstvenie
Aktivity ŠVK – Diplom
2007
Na výrobu CD J. Móry
Projekt „Otvorený
priestor“
Na vydanie CD J. Móry
Na vydanie CD J. Móry
Nákup literatúry
Prísp. pre PD J. G.
Tajovského v Tajove
Obstaranie tlače
publikácie Tibor
Koblíček

Suma
25 600,00
372 000,00
7 000,00
5 000,00
48 500,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00

Čerpanie
25 600,00
368 649,50
7 000,00
5 000,00
29013,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00

13 497,00
80 900,00

451,00
80 900,00

25 600,372 000,7 000,5 000,48 500,5 000,5 000,10 000,13 497,80 900,-

Zostatok
0
3 350,50
0
0
19 487,00
0
0
0
13 046,00
0

Grant od British Council Bratislava bol poskytnutý na nákup literatúry vo výške 362 tis. Sk
a 10 tis. Sk na občerstvenie počas aktivít na obdobie roku 2007 a 2008. Knihy boli zakúpené
v zmysle Zmluvy o poskytnutí grantu č. 03/03/2007/ELTOC do 31. 7. 2007. Zostatok
na občerstvenie bude dočerpaný v roku 2008. Realizácia grantu od Nadácie SPP Bratislava
v zmysle Darovacej zmluvy č. BB-10/2007 je rozložená na obdobie od augusta 2007
do 30. 6. 2008. Peňažný dar od pani Šiškovej bol poskytnutý pre Pamätný dom J. G.
Tajovského v Tajove.
312 Transfery v rámci verejnej správy
312001 zo štátneho rozpočtu
Jedná sa o príjem od štátu na činnosť príspevkovej organizácie. Na rok 2007 bol
zriaďovateľom MK SR schválený rozpočet vo výške 24 335 tis. Sk Tento bol v priebehu roka
upravený rozpočtovými opatreniami na 27 166 tis. Sk.
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322 Transfery v rámci verejnej správy
322001 zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky
Na akvizície zbierkových predmetov bol o 200 tis. Sk upravený rozpočet – RO č. 2/KV. Boli
zakúpené knihy, hudobné nástroje a návrhy bábok za 200 tis. Sk. Na projekt – ŠVK BB –
Rekonštrukcia PC siete bol rozpočet upravený o 980 tis. Sk – RO č. 5/KV. Výpočtová
technika bola za 361 tis. Sk a za projekt a inštaláciu bolo zaplatené 619 tis. Sk.

5.3

Hodnotenie fondov organizácie

Rezervný fond
Stav k 01.01.2007
prírastky – HV 2006
Stav k 30.06.2007
Fond reprodukcie
Stav k 01.01.2007
Tvorba:
-odpisy
-MK – KV zbierkové predmety, rekonštrukcia PC siete
Čerpanie:
-nákup zbierkových predmetov – KV
-rekonštrukcia PC siete
-zakúpenie a montáž telefónnej ústredne
-stavebné úpravy prízemia v ŠVK
-kofinancovanie projektu „Vytvorenie siete s informačným
prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc
vrátane ich modernizácie
Stav k 31.12.2007

5.4

10 058,58
466,31
10 524,89
861 047,22
2 840 162,00
1 660 162,00
1 180 000,00
2 384 085,02
200 000,00
980 000,00
199 938,00
799 999,00
204 148,02

1 317 124,20

Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo viazaných
na schválené projekty na kultúrne aktivity za rok 2007

V roku 2007 boli rozpočtovými opatreniami poskytnuté účelové dotácie vo výške 2 150 tis. Sk
na nasledovné aktivity:
Názov aktivity
Upravený
Čerpanie
% plnenia
rozpočet
08T0103 – Podpora kultúr. aktivít
690
130
100,00
Ochrana knižničného fondu
300
300
100,00
Vydavateľská činnosť knižnice
170
17
100,00
Realizácia vedeckých konferencií
220
220
100,00
08T0104 – Prezentácia kult.akt.v zahraničí
340
340
100,00
Zahraničná spolupráca
80
80
100,00
Prezentácia výstavy Terézia Vansová a výstava
20
20
100,00
obrazov
Osobnosti kultúry regiónu
80
80
100,00
Prezentácia SR v Moskve na festivale
160
160
100,00
BibliObraz 2007
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08T0106 – Akvizícia knižničných fondov
08T0105 – Projekt informatizácie kultúry
Spolu 08T

900
220
2 150

900
220
2 150

100,00
100,00
100,00

Účelové prostriedky sú čerpané v rámci harmonogramu realizácie jednotlivých kultúrnych
aktivít.

5.5

Vyhodnotenie programov

Program
08S0105
08T0103
08T0104
08T0106
08T0105
Spolu

5.6

Položka
600
630
630
630
630

Schválený
Upravený rozpočet
Čerpanie
rozpočet 2007
k 31.12.2007
k 31. 12. 2007
24 335 000
25 016 000
25 016 000
0
690 000
690 000
0
340 000
340 000
0
900 000
900 000
0
220 000
220 000
24 335 000
27 166 000
27 166 000

Zhodnotenie výsledkov kontrol

Správa finančnej kontroly Zvolen vykonala v dňoch 4. 7. 2007 -19. 9. 2007 následnú
finančnú kontrolu zameranú na poskytovanie a použitie verejných prostriedkov na financovanie
potrieb v rezorte MK SR a nakladanie s majetkom štátu za obdobie rokov 2004 až 2006.
Príkazom riaditeľky ŠVK č. 8/2007 boli prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených
následnou finančnou kontrolou Správy finančnej kontroly Zvolen. Opatrenia sa týkali:
- cestovné náhrady – dôslednejšia kontrola cestovných príkazov (dátumov, podpisov – úloha
plnená priebežne)
- ostatné osobné náklady – dohody o prácach vykonávaných mimo prac. pomer uzatvárať
najneskôr 1 deň pred začatím výkonu práce (úloha plnená priebežne)
- autoprevádzka – zosúladiť smernicu ŠVK o auto prevádzke (smernica upravená)
- zabezpečiť dôslednú kontrolu mesačného zúčtovania prevádzky SMV (úloha plnená
priebežne)
- priebežne viesť 1 denník dispečera pre všetky SMV (splnené)
- tvorba a použitie fondov – prostriedky do SF odvádzať do 15 dní po začatí každého
mesiaca (prevod vo výplatnom termíne t.j. 10. príslušného mesiaca)
- opraviť v programe Proces – mzdy položku odvodu z miezd pre tvorbu sociálneho fondu,
v dôsledku čoho bol povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie 2004-2006 prekročený
o 30 572 Sk. ŠVK poukázala vyčíslený preplatok dňa 27. 8. 2007 z účtu sociálneho fondu
na príjmový účet MK SR Bratislava (program bol upravený).
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5.7

Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie

Prehľad pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2007
Pohľadávky
Odberatelia
Poskytnuté prevádz.
Preddavky
Pohľadávky spolu

Záväzky
Krátkodobé záväzky
z toho: dodávatelia
zamestnanci
zúčtovanie s inšt. soc.
zab.
daň z príjmov
ostatné priame dane
iné záväzky
Dlhodobé záväzky
z toho: záväzky zo SF
Závazky spolu

CELKOM
297

po lehote
splatnosti
104

150
447

0
104

CELKOM

z toho:
po lehote splatnosti
dlhšej ako 1 rok
85
0
85

z toho:
po lehote splatnosti
dlhšej ako 1 rok

po lehote
splatnosti

1 820
72
917
570
155
85
21
55
55
1 875

0

0

V priloženej tabuľke vykazujeme ostatné pohľadávky po lehote splatnosti – 85 tis. Sk.
Pohľadávka je z roku 2001 evidovaná na odberateľa Milan Janovec-RTV Pod Zámkom 29, 976
13 Slovenská Ľupča za prenájom nebytových priestorov v objekte ŠVK Námestie Š. Moysesa
16, Banská Bystrica. 30.11.2004 bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie proti
povinnému. Nakoľko sa menovaný na adrese trvalého pobytu nenachádza, súdny exekútor
JUDr. Andrea Cimermanová Zvolen, správou o stave exekučného konania z 13.12.2006
upovedomil ŠVK o opätovnom vykonaní účinnosti podľa us. 34 a 35 Exekučného poriadku.
ŠVK bude o výsledku podaná informácia.
Pohľadávka do 1 roka po lehote splatnosti – Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina za
prenájom nebytových priestorov – umiestnenie trafostanice. Okresným súdom Banská Bystrica
bol dňa 28.8.2007 vydaný platobný rozkaz na zaplatenie sumy 104 129,- Sk. K 31.12.2007
pohľadávka nebola uhradená.

5.8

Hodnotenie hospodárskeho výsledku

Organizácia v hodnotenom období dosiahla náklady vo výške 31 543 924,99 Sk a výnosy
vo výške 31 543 991,39 Sk. Hospodársky výsledok je zisk 66,40 Sk.
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5.9

Podnikateľská činnosť

Štátna vedecká knižnica nemá podnikateľskú činnosť.

5.10 Program hospodárnosti
Oblasť zamestnanosti
Orientačný limit priemerného prepočítaného evidenčného stavu zamestnancov na rok 2007 je
88. Skutočný prepočítaný stav zamestnancov k 31. 12. 2007 je 77. K zníženiu stavu
zamestnancov došlo odchodom 3 zamestnanca do dôchodku a 15 zamestnanci ukončili
pracovný pomer. Na dobu určitú bolo zamestnaných 7 zamestnancov.
Oblasť prevádzkových potrieb
Finančné prostriedky štátneho rozpočtu boli čerpané priebežne a mesačne sa prehodnocovali.
K prekročeniu ročného limitu nedošlo. V zmysle Smernice pre vykonávanie finančnej kontroly,
poverení zamestnanci vykonávali priebežnú a predbežnú kontrolu za účelom dodržiavania
zásady hospodárnosti a efektívnosti ako aj zásadu dodržiavania rozpočtu.
Sociálny fond
Stav k 1. 1. 2007
Tvorba SF:
-povinný prídel
-splátky návratná soc. výpomoc
Čerpanie SF:
- príspevok na stravné lístky
- návratná sociálna výpomoc
Stav k 30.06.2007

6

92 454,89
72 351,00
50 351,00
22 000,00
79 852,00
39 852,00
46 000,00
84 953,89

PERSONÁLNE OTÁZKY

6.1

Počet zamestnancov
V knižnici pracovalo v roku 2007 v priemere 79 fyzických osôb, prepočítaných 77 plne
zamestnaných.
Do pracovného pomeru bolo prijatých 7 zamestnancov na dobu určitú. Pracovný pomer
skončilo 18 zamestnancov. Z toho do starobného dôchodku odišli 2 zamestnanci a 1 do
predčasného starobného dôchodku, 1 zamestnanec ukončil pracovný pomer uzatvorený na
dobu určitú, 10 zamestnancov skončilo pracovný pomer dohodou zo strany zamestnanca a 2
výpoveďou. V skúšobnej lehote skončili pracovný pomer 2 zamestnanci – 1 zo strany
zamestnanca a 1 zo strany zamestnávateľa. Knižnica zamestnávala 3 poberateľov starobných
dôchodkov. V rámci skráteného pracovného času boli zamestnávaní 3 zamestnanci.
V mimoevidenčnom stave na ďalšej materskej dovolenke sme evidovali 2 zamestnankyne.
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6.2

Štruktúra zamestnancov

Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2007
Členenie
Počet
Vedúci
9
Odborní zamestnanci (v tom aj vedúci)
61
Administratívni zamestnanci
6
Ostatní (robotnícke profesie)
12
Spolu
79

Z toho ženy
6
51
4
7
62

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2007
Vzdelanie
Celkom
Z toho ženy
VŠ
27
24
BC
1
0
ÚSO
41
30
SO
8
6
Z
2
2
Spolu
79
62
Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2007
Vek
Celkom
do 20 rokov
0
21 – 30 rokov
10
31 – 40 rokov
17
41 – 50 rokov
20
51 – 60 rokov
32
nad 60 rokov
0
Vekový priemer zamestnancov je 45 rokov
Priemerná mesačná mzda
Rok
2004
2005
Sk
12 221,- 13 369,-

2005
14 410,-

Z toho ženy
0
3
17
16
26
0

2007
16 319,-

Počty pracovníkov v organizačných útvaroch
Oddelenie – útvar
2004
2005
Riaditeľstvo a sekretariát
4,8
4,8
Oddelenie doplňovania a spracovania fondov 14,3
14,4
Oddelenie absenčných služieb
11,4
11,7
Oddelenie prezenčných služieb
9,1
13
Oddelenie bibliografie
6,9
7
Ekonomicko-správne oddelenie
14,4
14,9
Oddelenie informačných technológií
2
2
Oddelenie reprografických služieb
5
4,2
Literárne a hudobné múzeum
11
11
Spolu prepočítaný stav
83,1
83
Fyzický stav pracovníkov
86
87

2006
4,5
14,5
11
11,5
6,6
15,5
2
4,1
11
80,7
85

2007
4,5
12,7
10,6
10,1
7,1
15,7
2,0
3,5
10,8
77
79
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6.3

Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov

Vzdelávanie zamestnancov knižnice :
- katalogizácia v systéme Virtua vo formáte MARC 21 – 11 účastníkov – školiteľka Lýdia
Žáčiková
- výpožičky v systéme Virtua – školenie nových zamestnancov – školitelia Veronika
Ištokovičová, Mgr. Peter Majling
- preškolenie na prácu s modulom Správa seriálov – školiteľka Jana Vranová, Terézia
Durdiaková
- zaškolenie zamestnancov knižnice na prácu s intranetom
- dvojmesačný jazykový kurz angličtiny pre mierne pokročilých – 7 účastníkov – školiteľ
Mgr. Katarína Vyšná
- školenie vodičov referentských vozidiel – 10 účastníkov – školiteľ Autoškola Ján Koreň
- kvalifikáciu si zvyšovali :
- doktorandské štúdium : PhDr. Oľga Lauková, PhDr. Blanka Snopková, Mgr. Soňa
Šváčová,
- vysokoškolské štúdium : Terézia Durdiaková, Jana Vranová, Zdena Gondová, Lýdia
Zelinová, Ingrid Guzmická, Katarína Strýčeková
- odborní zamestnanci knižnice sa zúčastňovali školení, seminárov a aktívov, ktoré
organizovali iné inštitúcie a organizácie.
Vzdelávanie zamestnancov iných knižníc
- školenie k modulu Správa seriálov v systéme Virtua pre zamestnancov knižníc
participujúcich na projekte KIS3G (Ústredná knižnica SAV, Knižnica SNM, Univerzitná
knižnica v Bratislave, Knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, Slovenská knižnica
pre nevidiacich v Levoči, Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom
Mikuláši, regionálne knižnice Nitra, Levice, Stará Ľubovňa, Bardejov, Poprad, Topoľčany,
Dunajská Streda, Galanta, Nové Zámky, Komárno, Svidník) – školitelia : L. Žáčiková,
J. Vranová
- konzultácie k Správe seriálov – Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská národná
knižnica v Martine – retrospektívne spracovanie seriálov – L. Žáčiková, J. Vranová
- prezentácia modulu Správa seriálov v Parlamentnej knižnice NR SR v Bratislave – L.
Žáčiková, J. Vranová
- konzultácie ku katalogizácii v systéme Virtua vo formáte MARC 21 – pre zamestnancov
Knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku – zamestnanci oddelenia fondov
- konzultácie k spracovaniu starých a vzácnych dokumentov pre zamestnancov Knižnice
Katolíckej univerzity v Ružomberku a Štátnej vedeckej knižnice v Prešove – zamestnanci
oddelenia bibliografie
- konzultácie k modulu Výpožičky v systéme Virtua pre zamestnancov Katolíckej univerzity
v Ružomberku a Krajskej knižnice K. Kmeťku v Nitre – zamestnanci oddelenia absenčných
služieb
- školenie knihovníkov regionálnych knižníc Banskobystrického kraja – bibliografické
spracovanie monografií vo formáte MARC 21 – školiteľka L. Žáčiková.
Prax študentov vysokých škôl v knižnici
- 2. – 11. 4. 2007 – Ivana Brázdová, študentka 5. ročníka Dokumentácie kultúrneho
dedičstva, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline.
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7.

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA

V zmysle úloh určených plánom činnosti na rok 2007 a v súlade s prílohou k rozpisu
rozpočtu na rok 2007, ktorou Ministerstvo kultúry SR určilo knižnici zabezpečovať súhrn
hlavných úloh a činností sa knižnica zameriavala na plnenie nasledovných cieľov :
1. Realizácia knižnično-informačnej činnosti a bibliografickej činnosti
- zintenzívniť využívanie zahraničných databáz, do ktorých má knižnica licencovaný
prístup, aktívne vyhľadávať voľne šírené databázy a sprístupňovať ich používateľov,
- doplňovať knižnično-informačný fond a aktualizovať informačné databázy minimálne
na úrovni roku 2006,
- zabezpečiť počet aktívnych používateľov v počte 8.000,
- realizovať výpožičky vo výške 370.000,
- participovať na budovaní súborného katalógu knižníc a bibliografického systému
Slovenska,
- bibliograficky registrovať slovenské patentové spisy a technické normy,
- zabezpečovať analytický rozpis zborníkov z oblasti architektúry, urbanizmu
a ekológie,
- excerpovať vybrané tituly periodík z oblasti pedagogiky,
- pripraviť podmienky na využívanie čipových kariet ŠVK, ISIC a ITIC na
bezhotovostnú platbu za realizované služby používateľom.
Plnenie :
- vypracovali sme 3.021 rešerší z domácich aj zahraničných databáz bol v roku, čo je
o 585 viac ako v roku 2006, zintenzívnili sme využívanie licencovaných databáz
a využili sme tiež možnosť skúšobného prístupu do viacerých zahraničných databáz,
ktoré nám umožnili dodávatelia databáz,
- prírastok knižničného fondu bol 12.804, čo je 1.000 knižničných jednotiek menej ako
v roku 2006,
- k 31. 12. 2007 bolo v databáze 15.009 záznamov o používateľoch, z toho bolo 9.245
aktívnych (ktorí využili služby knižnice počas roka) a 7.724 používateľov sa v roku
2007 do knižnice zaregistrovalo alebo preregistrovalo platnosť preukazu používateľa,
- z dôvodu rekonštrukcie Lazovnej ulice a vstupných priestorov budovy knižnice bol
do knižnice sťažený prístup, čo sa odzrkadlilo predovšetkým na nižšom počte
prezenčných výpožičiek, celkove sme v roku 2007 realizovali 335.932 výpožičiek,
- priebežne sme bibliograficky spracovávali nové prírastky slovenských patentových
spisov (565) a technických noriem (594), súčasne sme retrospektívne spracovali 507
patentových spisov a 618 technických noriem, spracovali sme metodiku popisu
patentových spisov vo formáte MARC 21 v systéme Virtua,
- do celoslovenskej databázy KIS3G sme spracovali 200 analytických bibliografických
záznamov zo zborníkov a 200 záznamov o článkoch z pedagogických periodík, ktoré
excerpujeme na základe dohody so Slovenskou pedagogickou knižnicou.
- rokovali sme s dodávateľmi na prípravu využívania čipových kariet ŠVK, ISIC a ITIC
na bezhotovostnú platbu, z dôvodu vysokej finančnej náročnosti sme tento projekt
nemohli zrealizovať v roku 2007.
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2. V oblasti prevádzkovania knižnično-informačného systému Virtua :
- v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou zlúčiť databázy class03 – ŠVK B.
Bystrica s celoslovenskou databázou class01 – knižníc spolupracujúcich na projekte
KIS3G,
- spracovávať bibliografické záznamy z daných oblastí do celoslovenskej databázy
Virtua,
- koordinovať, metodicky usmerňovať a školiť pracovníkov knižníc spolupracujúcich
na projekte KIS3G v oblasti správy seriálov v celoslovenskej databáze Virtua
- rekonštruovať a modernizovať lokálnu počítačovú sieť v hlavnej budove knižnice.
Plnenie :
- z dôvodu prechodu spoločnej celoslovenskej databázy na tzv. konzorcionálnu verziu sa
zlúčenie databázy class01 a class03 presunulo na 1. polrok 2008,
- zamestnanci bibliografického oddelenia majú prístupy do celoslovenskej databázy
class01 a záznamy z analytického rozpisu zborníkov a článkov pedagogických
časopisov spracovávajú priamo v nej,
- informácie o činnostiach, ktoré sme realizovali v rámci koordinačnej a metodickej
pôsobnosti v rámci modulu správa seriálov systému Virtua sú v kapitole 4.2.2
Spracovanie knižničného fondu – Práca s periodikami a v kapitole 6.3 Aktivity na
podporu rozvoja ľudských zdrojov,
- v rámci rekonštrukcie počítačovej siete boli v hlavnej budove na Lazovnej 9 natiahnuté
káble s vyššou prenosovou rýchlosťou, v pracovniach, študovniach a priestoroch
katalógov boli osadené nové zásuvky, z projektu sme získali výkonnejšie sieťové
zariadenia.
3. Zabezpečenie a realizácia výskumnej činnosti :
- riešiť výskumnú úlohu : Bibliografický systém národného odboja a SNP – čiastkovú
úlohu : Slovenská osobnosť svetového významu – Alexander Dubček,
- pokračovať v riešení výskumnej úlohy Dejiny školských knižníc na Slovensku –
čiastkovej výskumnej úlohy : Seminárne knižnice ako súčasť výchovy a kresťanského
vzdelávania na Slovensku v 18. a 19. storočí,
- riešiť výskumnú úlohu : Dejiny knižnej kultúry – čiastkovú úlohu : Tlače 16. storočia
na území mesta Banská Bystrica
Plnenie :
- podrobné hodnotenie plnenia výskumnej činnosti je v kapitole 4.5 Vedecko-výskumná
činnosť.
4. Zabezpečenie ochrany knižničného fondu
- väzbou periodík
- preväzbou kníh
- mikrofilmovaním
- zabezpečením vhodných skladovacích podmienok a priebežnou revíziou.
Plnenie :
- v kapitole 4.2.3 Ochrana, revízie, vyraďovanie a obsahové previerky knižničného fondu
sú uvedené výsledky dosiahnuté v oblasti zabezpečenia ochrany knižničného fondu.
5. Realizácia vzdelávacích aktivít
- zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov knižnice (kurz ECDL pre všetkých odborných
zamestnancov; priebežne preškoľovať zamestnancov na knižnično-informačný systém
Virtua a pod.),
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-

zabezpečiť realizáciu aktivít so zameraním na vzdelávanie knihovníkov knižníc regiónu
a Slovenska,
- zorganizovať odborné semináre a konferencie :
- Bibliografia a digitálna knižnica – 7. ročník celoslovenského odborného seminára
s medzinárodnou účasťou
- Cirkevné knižnice – ich funkcie a význam v dejinách – vedecká konferencia
s medzinárodnou účasťou
- Podujatia v rámci Týždňa slovenských knižníc
- Obraz Veľkej Moravy v historickej kultúre – vedecká konferencia s medzinárodnou
účasťou
- podujatia v rámci Mesiaca česko-slovenskej vzájomnosti
Plnenie :
- kurz ECDL pre zamestnancov knižnice sme nerealizovali – nezískali sme na jeho
uskutočnenie finančné prostriedky z programu priorít Ministerstva kultúry,
- aktivity v rámci vzdelávania knihovníkov regiónu a Slovenska sú uvedené v kapitole
6.3 Aktivity na podporu ľudských zdrojov,
- miesto seminára Bibliografia a digitálna knižnica sme s organizačných dôvodov
uskutočnili workshop Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov a moderná
knižnica,
- vedecká konferencia Obraz Veľkej Moravy v historickej kultúre sa neuskutočnila, miest
nej sme organizovali spomienkový seminár Alexander Dubček 15 rokov po... k výročiu
tragickej smrti politika a štátnika,
- v rámci Mesiaca česko-slovenskej vzájomnosti sme na týždenný pracovný pobyt prijali
4 knihovníkov z Královohradeckého kraja v ČR, ktorým sme prezentovali slovenské
knihovníctvo a kultúru.
1. Realizácia múzejnej činnosti
- zabezpečiť akvizičnú činnosť múzea,
- elektronicky spracovávať zbierkové predmety v programovom systéme CEMUZ
- konzervovať a reštaurovať historickú knižnicu osvieteneckého kňaza z Malohontu,
Samuela Kollára z Čerenčian a ďalších vzácnych zbierkových predmetov,
- vydať CD z hudobných diel banskobystrického rodáka Jána Móryho zo zbierkového
fondu ŠVK – LHM,
- zorganizovať 11. jubilejný ročník festivalu Literárna Banská Bystrica venovaný
Mikulášovi Kováčovi,
- pripraviť kultúrne aktivity pri príležitosti významných výročí literárnych a hudobných
osobností (90. výročie narodenia T. Andrašovana, 85. výročie narodenia K. Jarunkovej
a pod.).
Plnenie :
- v rámci akvizičnej činnosti múzea sme získali 746 ks zbierok v hodnote 200.000.- Sk,
- zbierkové predmety LHM spracovávame už len elektronicky v systéme ESEZ, ktorý
podporuje Centrálnu evidenciu múzejných zbierok (CEMUZ),
- Historickú knižnicu Samuela Kollára z Čerenčian sme dali chemicky očistiť od plesní
a škodcov v Slovenskom národnom archíve v Bratislave,
- hudobné diela Jána Móryho zo zbierkového fondu LHM naštudovala kapela BB Band
Dixieland & Jazz Band pod vedením Jozefa Karvaša, CD nahrávka vyšla v decembri
2007,
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-

7.1

podrobnejšie o zorganizovaných podujatiach v rámci festivalu Literárna Banská
Bystrica a pri príležitosti významných výročí literárnych a hudobných osobností je
v kapitole 4.8 Múzejná činnosť.

Prehľad plnenia hlavných ukazovateľov

Ukazovateľ

m.j.

S 2006

P 2007

S 2007

Prírastky celkom
- z toho : knihy
periodiká
špeciálne dokumenty
Počet titulov odoberaných periodík
Bibliografické spracovanie KF
Záznamy o exemplároch
Retrospektívne ukladanie údajov
Retrospektívne ukladanie údajov
Registrovaní používatelia
Návštevníci
Výpožičky
- z toho : absenčné
prezenčné
MVS, MMVS, CVS
Edičná činnosť
- z toho : Knižničné noviny
ostatné

zv.
zv.
zv.
zv.
tit.
tit.
zv.
tit.
zv.
os.
os.
zv.
zv.
zv.
zv.
tit.
tit./čís.
tit.

13.801
8.311
2.143
3.347
1.260
9.446
13.075
15.801
20.360
7.547
155.681
393.080
144.225
245.178
3.677
13
1/4
12

12.500
7.500
1.400
3.600
1.200
9.500
12.500
15.000
20.000
8.000
160.000
370.000
140.000
226.800
3.200
10
1/4
9

12.804
8.100
1.637
3.067
1.241
9.119
12.611
15.553
21.078
7.723
126.770
335.932
140.859
192.860
2.213
14
1/2
13

%
plnenia
102,4
108,0
116,9
85,2
103,4
96,0
100,8
103,7
105,4
96,5
79,23
90,8
100,6
85,1
69,2
140,0
50,0
144,4

8.

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU
2007

8.1

Zdroje činnosti

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátna príspevková organizácia. Jej
činnosť v prevažnej miere zabezpečuje príspevok zo štátneho rozpočtu. Okrem toho získava
finančné prostriedky z vlastnej činnosti a formou sponzorských príspevkov a grantov.
Štruktúra zdrojov činnosti
Zdroj
Štátny rozpočet
Príjmy z vlastnej činnosti
Dary, granty a iné finančné príspevky
Z predaja tovarov a služieb + ostatné príjmy
Z predaja vyradeného majetku
Zdroje spolu

Suma v tis. Sk
27 166
809
578
2 976
15
31 544
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8.2

Hodnotenie a analýza dosiahnutých výsledkov

Napriek poklesu niektorých ukazovateľov (prezenčné výpožičky a návštevníci knižnice)
môžeme hodnotiť rok 2007 ako úspešný. Úlohy určené knižnici v zmysle zákona o knižniciach
a zriaďovacej listiny sme plnili priebežne.
V oblasti doplňovania a spracovania knižničných fondov bol plán splnený. Zvýšením
finančných prostriedkov na doplňovanie fondov, sme formou kúpy získali v roku 2007
knižničné jednotky vo vyššej hodnote ako formou povinného výtlačku, alebo daru. Pre rok
2008 sme mohli predplatiť viaceré elektronické databázy. Všetky novozískané dokumenty
spracovávame elektronicky v systéme Virtua. Splnili sme aj plán retrospektívneho ukladania
údajov do databázy.
Výpožičnú činnosť mierne negatívne ovplyvnili rekonštrukčné práce – rekonštrukcia
Lazovnej ulice a rekonštrukcia hlavného vstupu do knižnice. Po skončení rekonštrukčných prác
– v 4. štvrťroku výkony v tejto činnosti prudko rástli, pokles výkonov z 2. a 3. štvrťroka sa už
nepodaril celkom odstrániť.
Jazykové centrá a Hudobná študovňa a poslucháreň realizovali v uplynulom roku
mnoho zaujímavých odborných aj popularizačných podujatí. Naplno sa rozvinula činnosť
Britského centra, Nemecká študovňa získala za svoju činnosť uznanie Goetheho inštitútu –
v rámci vykonaného auditu bola hodnotená ako najlepšia na Slovensku.
V bibliograficko-informačnej činnosti pozitívne hodnotíme zvýšenie výkonov v oblasti
spracovaných a poskytnutých rešerší. Najmä využívanie zahraničných elektronických databáz.
V rámci edičnej činnosti sme vydali hodnotné tituly z oblasti personálnych bibliografií,
zborníkov zo seminárov, katalógy k významným výstavám, ktoré sme realizovali v galérii
v podkroví.
Plnili sme úlohy vyplývajúce z budovania súborného katalógu a realizácie
celoslovenského projektu KIS3G – metodicko-koordinačnú a vzdelávaciu činnosť v rámci
správy seriálov v systéme Virtua, spracovávanie analytických záznamov rozpisu zborníkov,
celoštátna registrácia slovenských patentových spisov a technických noriem.
Zorganizovali sme vedecké konferencie (Ján Mikleš – významná osobnosť dejín
slovenskej pedagogiky, Cirkevné knižnice – ich funkcie a význam v dejinách), semináre
(Alexander Dubček – 15 rokov po...) a workshop so zahraničnou účasťou, ktoré boli zo strany
odbornej verejnosti veľmi pozitívne hodnotené.
Pracovníci knižnice prezentovali výsledky svojej práce, vedecko-výskumnej
a bibliografickej činnosti príspevkami na celoslovenských aj zahraničných odborných
podujatiach.
Štátnu vedeckú knižnicu, slovenské knihovníctvo a slovenskú kultúru sme prezentovali
vo viacerých krajinách – BibliObraz v Moskve, Dialóg kultúr – Slovensko-Ukrajina v Kijeve,
výstavou Terézia Vansová v Békeškej Čabe. Kultúru, umenie iných krajín a národov sme
prezentovali verejnosti organizovaním výstav, besied, prednášok v priestoroch našej knižnice.
V galérii v podkroví, v átriu knižnice a aj v iných priestoroch knižnice sme realizovali
mnoho zaujímavých výstav prezentujúcich výtvarné umenie a knižnú kultúru. Svoje diela
vystavovali významní slovenskí aj zahraniční umelci (Miroslav Cipár, Albert Marenčín, Ján
Stupavský z Pazovy, Jurek Jednryszak z Krakowa a ďalší).
V materiálno-technickom vybavení knižnica opäť skvalitnila svoje priestory a to
rekonštrukciou vstupných priestorov – vytvorením miesta prvého kontaktu pre používateľov
a návštevníkov, priestorov šatní. Estetika historickej budovy sa zvýraznila novou dlažbou
a celkovou úpravou týchto priestorov. Rozšírili a zmodernizovali sme zariadenia reprografickej
techniky pre používateľov aj zamestnancov, prostriedky výpočtovej techniky a elektroniky. Za
účelom skvalitnenia prostredia v podkrovných priestoroch sme nainštalovali vzduchotechniku.
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V budúcom období sa zameriame najmä na kvalitné doplňovanie knižničných fondov,
stabilizáciu, prípadne zvyšovanie počtu výpožičiek a návštevníkov. V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa budeme venovať problematike holokaustu v období 2. svetovej vojny,
dejinám knižnej kultúry. V materiálno-technickom zabezpečení na prípravu dostavby
knižničných skladov, na doplnenie skenovacích zariadení, zariadení na čítanie mikrofilmov
a mikrofiší a na inštalovanie rádiofrekvenčného zabezpečenia knižničného fondu.
V múzejnej činnosti podarilo úspešne splniť všetky tri prioritné úlohy, ako aj ďalšie
stanovené úlohy z plánu činnosti. Z hľadiska zásadných múzejných úloh možno rok hodnotiť
veľmi pozitívne. Vďaka systematickej práci a zbierkotvornému programu sa podarilo do
zbierkového fondu získať viaceré vzácne fondy, dokumenty a predmety spomedzi ktorých
vyniká súbor 173 hudobných nástrojov zo Slovenska a viacerých krajín sveta z pozostalosti
skladateľa Svetozára Stračinu a súbor historických bábkarských scénografík od viacerých
zberateľov, ako aj súčasných scénografík od Jany Pogorielovej – Dušovej.
Všetci kurátori a dokumentátorka viedli prvostupňovú a druhostupňovú evidenciu
zbierok v elektronickej podobe a v decembri sa podarilo databázu preklopiť do centrálnej
evidencie na server Slovenského národného múzea v Bratislave. Tým sa aj zbierkové predmety
LHM dostávajú do celoslovenskej a postupne do medzinárodnej databázy. Treba vyzdvihnúť
precízne prvostupňové spracovanie zbierok, pri vytváraní audiovizuálnej pamäte súčasnej
kultúry regiónu a pri digitalizácii starých a ohrozených zvukových záznamov. Veľmi pozitívne
treba hodnotiť bohatú prezentačnú a výstavnú činnosť. V oblasti vedeckej prezentácie sme
realizovali 4 odborné semináre, z toho jeden metodicky zameraný pre študentov VŠ, predniesli
sme referáty na domácich konferenciách a na jednej zahraničnej akcii, publikovali sme 50
vedeckých a odborných príspevkov. Putovanie príťažlivej zbierky bábok a bábkarských
scénografík po Slovensku a vo Waldbauernmuseum v Rakúsku prinieslo vystavovateľom
vysokú návštevnosť, návštevníkom veľa radosti a poučenia a nášmu múzeu a knižnici širokú
propagáciu. Podieľali sme sa na významných celoslovenských festivaloch Literárna Banská
Bystrica, Vansovej Lomnička a Chalupkovo Brezno, pripravili sme dve významné podujatia
k storočnici Pavla Tonkoviča v Podkoniciach a k 90. výročiu narodenia Tibora Andrašovana
v Slovenskej Ľupči, ako aj dva koncerty orchestra BB Band Dixieland & Jazz Band, ktorý
naštudoval piesne Jána Móryho zo zbierok múzea v swingovom aranžmáne. V tomto
naštudovaní vydalo múzeum aj CD Vám lásky sľub skladám, ktoré znamená nekonvenčné
oživenie múzejných zbierkových predmetov v súčasnej kultúre. Pozoruhodným počinom bolo
aj vydanie knihy Tibor Kobliček. Literárny klub Litera 2 vydal už svoj 15. autorský zborník .
Pozornosť zainteresovanej a odbornej verejnosti už tretí rok pútajú aktivity pre znevýhodnené
skupiny ľudí. Ocenením výsledkov práce je udelenie Výročnej ceny časopisu Pamiatky
a múzeá za rok 2006 v kategórii Akcia – Netradičné podujatie ŠVK-Literárnemu a hudobnému
múzeu v Banskej Bystrici a autorke Mgr. Soni Žabkovej, PhD. za projekt : Priestor bez bariér
(aktivity pre znevýhodnené skupiny občanov na pôde múzea a knižnice).
V expozíciách sme pripravili vyše 50 špecializovaných prednášok a vyučovacích hodín pre
žiakov a študentov. Hoci návštevnosť v expozíciách bola vyššia ako v roku 2006, pokles
v expozícii Múzeum – domov múz možno pripísať najmä rekonštrukčným prácam v budove
ŠVK.
Múzeum
svoje
podujatia
zverejňovali
aj
na
stránke
MK
SR
http://registerkultury.gov.sk/podujatia a každý prvý piatok v mesiaci poskytovalo vstup do
expozícií pre organizované výpravy bezplatne.
V nasledujúcom období je potrebné realizovať reinštaláciu expozície v Pamätnom dome
J. G. Tajovského v Tajove a spracovať koncepciu novej expozície, pripraviť novú koncepciu
expozície Múzeum – domov múz s využitím variabilného a mobilného výstavného fundusu
a v záujme rozšírenia expozičného priestoru múzea spracovať projekt rekonštrukcie a využitia
Grossmannovho domu. V jeho renovovaných priestoroch je pre zvýšenie ochrany zbierok
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a poskytovania služieb ďalším inštitúciám možnosť v podkroví vybudovať chýbajúcu
konzervátorskú dielňu a moderné digitalizačné pracovisko a na prvých dvoch podlažiach
vytvoriť Rozprávkový dom pre deti, znevýhodnené skupiny ľudí, pre domáce a zahraničné
rodinné návštevy, v ktorom sa uplatnia nové atraktívne exponáty z bohatých zbierok múzea
a podstatne sa rozšíri kultúrna ponuka knižnice a múzea v prostredí cestovného ruchu a rozvoja
Banskej Bystrice a regiónu.

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, Fakulta
zdravotníctva, stredné školy všeobecného, odborného aj umeleckého zamerania, ústredné
orgány a organizácie štátnej správy a samosprávy, výskumné ústavy, bankové a finančné
inštitúcie a podnikateľské subjekty. Aktívnymi alebo potenciálnymi používateľmi knižničných
služieb sú zamestnanci, alebo študenti uvedených subjektov. Formou medziknižničnej
výpožičnej služby knižnica poskytuje dokumenty používateľom z celého Slovenska
a prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice aj zo zahraničia.
V roku 2007 knižnicu navštívilo 126.770 návštevníkov, ktorí využili knižničné
a informačné služby knižnice. V tom nie sú zahrnutí návštevníci, ktorí využili knižničné služby
(objednávanie dokumentov, predĺženie výpožičnej lehoty, rezerváciu dokumentov)
prostredníctvom webu a ktorí sa zúčastnili kultúrno-prezentačných podujatí. K 31. 12. 2007
bolo v databáze 15.009 záznamov o používateľoch, z toho bolo 9.245 aktívnych (ktorí využili
služby knižnice počas roka) a 7.724 používateľov sa v roku 2007 do knižnice zaregistrovalo
alebo preregistrovalo platnosť preukazu používateľa. Kolektívnymi používateľmi boli
inštitúcie, ktoré využívali cirkulačnú výpožičnú službu periodík, fond špeciálnych technických
dokumentov, medziknižničnú výpožičnú službu a rešeršné služby.
Percentuálne vyjadrenie kategórií používateľov knižnice :
- vedeckí pracovníci
0,4
- s ukončeným vysokoškolským vzdelaním
19,2
- s ukončeným stredoškolským vzdelaním
14,6
- študenti vysokých škôl
48,1
- študenti stredných škôl
16,6
- handicapovaní
0,6
- kolektívni používatelia
1,5
Uvedený prehľad dokumentuje, že najviac využívajú služby knižnice absolventi
a poslucháči vysokých škôl. Pracovníci knižnice prezentovali knižnicu, jej knižničnoinformačné fondy, poskytované služby a organizované podujatia prednáškami v rámci úvodu
do štúdia a cielenými školeniami na využívanie elektronických databáz pre študentov
jednotlivých fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici poskytuje svoje služby v zásade používateľom
od 15 rokov. Na požiadanie a so súhlasom zákonných zástupcov umožňujeme zaevidovať sa
do knižnice aj 14 ročným.
Počas celého roka mali používatelia možnosť posielať žiadanky na dokumenty,
požiadavky na rezerváciu a predlžovať výpožičnú dobu dokumentov prostredníctvom webu,
formou elektronickej pošty alebo telefonicky. Knižnica na požiadanie posielala upomienky
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o nevrátení dokumentov a rôzne oznamy na e-mailové adresy používateľov. Túto službu
využívajú predovšetkým študenti.
Výstupmi činnosti knižnice sú doplnené a spracované knižničné dokumenty, realizované
absenčné a prezenčné výpožičky, spracované rešerše, poskytnuté informačné a konzultačné
služby, spracované a vydané edičné tituly, zorganizované odborné vzdelávacie a kultúrnospoločenské podujatia, výstavy, realizácia vyučovacích hodín v knižnici.

Spracovali :
- Lýdia Žáčiková
na základe podkladov vedúcich oddelení
- Anna Martincová
Kapitolu 5 Rozpočet organizácie
Banská Bystrica 14. 2. 2008
PhDr. Oľga Lauková
riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici
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Príloha č. 1
PODUJATIA ORGANIZOVANÉ PRE VEREJNOSŤ
Konferencie, semináre
17. 1. 2007
Ján Mikleš (1911 – 1997) – významná osobnosť dejín slovenskej pedagogiky – vedecká
konferencia organizovaná v spolupráci s Katedrou pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici
28. 3. 2007
Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov a moderná knižnica – workshop
organizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc
18. – 19. 9. 2007
Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Ochrana a sprístupňovanie – 27. seminár
hudobných knihovníkov organizovaný v spolupráci s Univerzitnou knižnicou, Slovenskou
národnou knižnicou Slovenskou národnou skupinou IAML a Spolkom slovenských
knihovníkov
6. – 7. 11. 2007
Cirkevné knižnice – ich funkcie a význam v dejinách – vedecká konferencia
s medzinárodnou účasťou. Organizovaná v spolupráci s Katedrou histórie FHV UMB
v Banskej Bystrici, Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV a Centrom pre štúdium
kresťanstva
14. 11. 2007
Alexander Dubček – 15 rokov po... – spomienkový seminár k 15. výročiu úmrtia politika
a štátnika. Organizovaný v spolupráci s Ústavom politických vied SAV, Katedrou histórie FHV
UMB, Národným bibliografickým ústavom SNK a Spoločnosťou Alexandra Dubčeka
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Cyklus OSOBNOSTI
26. 2. 2007
Slavomír Ondrejovič – jazykovedec a prekladateľ
v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a Mestom Banská Bystrica
27. 3. 2007
Brigita Šimonová – univerzitná profesorka literatúry
v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela, Mestom Banská Bystrica a odbočkou Spolku
slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici
2. 4. 2007
Tibor Andrašovan – hudobný skladateľ, pedagóg a dirigent
v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a Mestom Banská Bystrica
27. 4. 2007
Josef Opletal – lesník, profesor, prvý riaditeľ Štátnych lesov v Banskej Bystrici
Lesnícky deň
v spolupráci s Mestom Banská Bystrica, Lesmi SR a Mestskými lesmi v Banskej Bystrici
8. 10. 2007
Štefan Luby – predseda Slovenskej akadémie vied
v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Hvezdárňou v Banskej Bystrici a Mestom Banská
Bystrica

18. 12. 2007
Ján Móry – hudobný skladateľ a hoteliér
v spolupráci s Maticou slovenskou a Mestom Banská Bystrica
Prednášky, besedy
25. 1. 2007
Ochrana životného prostredia – prednáška veľvyslanca USA v Bratislave p. Rodolpha Valee
5. 2. 2007
Lev a Sofia. Inscenované čítanie z korešpondencie Leva Nikolajeviča Tolstého a jeho
manželky Sofie Andrejevny Tolskej. Pôvodná literárna kompozícia Pavly Kováčovej
14. 3. 2007
Sarah Kirsch : Krídla okna. Prekladateľka Mila Haugová predstavila dielo nemeckej autorky
28. 3. 2007
Stanislaw Wyspianski : Svadba – symbolická dráma alebo konfrontácia mýtov
so skutočnosťou. Prednáška dr. Gabriely Olchowej
20. – 21. 4. 2007
40. ročník Festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička –
organizovaný v spolupráci s Úniou žien Slovenska
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17. 5. 2007
Dialóg kultúr : Stretnutie s ruskými spisovateľmi Tatianou Kuzovlevou, Jelenou Tamovcevou,
Ľudmilou Trušinou, Alexandrom Polovcom, Jefimom Passovom, Lvom Osepjanom.
Realizované v rámci Roka ruského jazyka v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry
v Bratislave, Asociáciou rusistov Slovenska a Zväzom spisovateľov Moskvy
18. 5. 2007
Kultúrne rozdiely v podnikaní – prednáška veľvyslanca USA v Bratislave p. Rodolpha Valee
19. 6. 2007
Dieťa a literatúra : beseda a čítanie s Constanze John. Realizované v spolupráci s Goethe
inštitútom v Mníchove
11. 9. 2007
Výročie tragických udalostí 11. septembra v USA – Jim Potts, Veľvyslanectvo USA
v Bratislave – prednáška a beseda
25. 10. 2007
Ekonomika USA – Anna Meceda, Veľvyslanectvo USA v Bratislave – prednáška a beseda
Prezentácie vydavateľstiev a kníh
1. 3. 2007
Ľudovít Hološka : Voľným okom – prezentácia publikácie za účasti autora
14. 3. 2007
Sarah Kirsch : Krídla okna (výber z básnickej tvorby). Nemeckú autorku predstavila
a úryvky čítala Mila Haugová. Organizované v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave
29. 3. 2007
Bill Baker : Z bludného kruhu – prezentácia knihy
v spolupráci so Združením za sociálnu reformu
30. 3. 2007
Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine a Viliam Marčok : Autori a ich svety –
prezentácia vydavateľstva a publikácie za účasti autora
13. 6. 2007
Slovak Ventures, s. r. o. v Nitre – prezentácia publikácií na vyučovanie anglického jazyka
19. 6. 2007
Literárna a kultúrna agentúra LCA a Tatra banka : beseda o súčasnej literatúre a jej čítaní
s Petrom Šulejom, Miriam Landae a Kolomanom Kertésom Bagalom. Súčasne bol ŠVK
odovzdaný dar 100 kníh
6. 12. 2007
Duch v kameni – prezentácia reprezentačnej publikácie o Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici a stretnutie so spisovateľom Andrejom Chudobom – organizovaná v spolupráci
s občianskych združením Pro Bibliothecae
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10. 12. 2007
Biblia – prezentácia prvého slovenského ekumenického prekladu – organizovaná
v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou v Banskej Bystrici

Nemecká študovňa
- interaktívne vyučovacie hodiny nemeckého jazyka – 21 x
- čítania z diel nemeckých autorov – 5x
- premietanie videofilmov – 10 x
- výstavy
INFO centrum USA
- interaktívne vyučovacie hodiny – 15 x
- diskusný klub – 11 x
- premietanie videofilmov – 14 x
Centrum ruských štúdií
- interaktívne vyučovacie hodiny ruského jazyka – 3 x
Britské centrum
- workshop pre učiteľov anglického jazyka – 3 x
- diskusný klub – 10 x
- organizovanie cambridgských skúšok anglického jazyka – 3 x (marec, jún, december)
Hudobná študovňa a poslucháreň
- hodina dirigovania s videoukážkami – 1 x
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Týždeň slovenských knižníc
22. 3. 2007
Miroslav Cipár – výber z tvorby – vernisáž výstavy – Galéria v podkroví
28. 3. 2007
Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov a moderná knižnica – workshop
Dielo Stanislawa Wyspianskeho a divadelný plagát – vernisáž výstavy – Átrium
Stanislaw Wyspianski : Svadba – symbolická dráma ako konfrontácia mýtov
so skutočnosťou – prednáška Dr. Gabriely Olchowej
30. 3. 2007
Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine – prezentácia
Viliam Marčok : Autori a ich svety – prezentácia publikácie
26. – 30. 3. 2007
Školenie používateľov knižnice na vyhľadávanie v internete a v databázach
Exkurzie do Študovne starých a vzácnych dokumentov
XI. Literárna Banská Bystrica
26. 3. 2007
Milka Zimková – Neveľo nás idze - monodráma – účinkovala študentka AU v B. Bystrici
Milka Zimková – Výber z monodrám – účinkovala autorka
27. 3. 2007
Bystrická múza – V. ročník súťaže v prednese poézie a prózy študentov stredných škôl
Prof. Brigita Šimonová – cyklus Osobnosti
28. 3. 2007
Cyklus monodrám študentov AU v B. Bystrici – 3 predstavenia
29. 3. 2007
Kováčova Bystrica – 2. ročník amatérskej umeleckej súťaže žiakov II. stupňa ZŠ
Cyklus monodrám študentov AU v B. Bystrici – 2 predstavenia
Burza literárnych talentov
Večerné múzy – poetický večer študentov AU v B. Bystrici
* Poznámka : v rámci Literárnej Banskej Bystrice sa uskutočnilo viacej podujatí v tejto správe sú uvedené len tie,
ktoré sa uskutočnili v Štátnej vedeckej knižnici

Koncerty
3. 4. 2007
Spevácky koncert žiakov ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici
4. 4. 2007
Aprílové nálady – koncert pedagógov a žiakov ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici
24. 4. 2007
Akordeón a klavír vo svete detí – koncert žiakov ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici
23. 5. 2007
Klavírny koncert žiakov ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici
5. 12. 2007
Capella istropolitana – vianočný koncert
12. 12. 2007
Vianočný koncert ženského speváckeho zboru, orchestra a sólistov Katedry hudby FHV UMB
v Banskej Bystrici
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Príloha č. 2

VÝSTAVY
Galéria v podkroví
18. 1. 2007 – 22. 1. 2007
Jurij Rost – fotografie
23. 1. – 13. 2. 2007
Letokruhy – výstav tvorby ostravského umelca a pedagóga Ondřeja Vorla
14. 2. – 28. 2. 2007
Grafika a kniha. Výber z grafickej a knižnej tvorby prof. Igora Rumanského
1. 3. – 17. 3. 2007
Voľným okom – výstava tvorby Ľudovíta Hološku a prezentácia knihy
22. 3. – 5. 4. 2007
Vrstvy Miroslava Cipára – výber z tvorby významného slovenského výtvarníka
6. 4. – 22. 4. 2007
Jendryszak – výber z grafickej tvorby prof. Jurka Jendryszaka z ASP v Krakowe
26. 4. – 15. 5. 2007
Ján Schuster – karikatúra, komiks, ilustrácia
4. 6. – 27. 6. 2007
Magic pencil – Zázračná ceruzka
V spolupráci s British Council a Slovenskou sporiteľňou
28. 6. – 23. 7. 2007
Skulpturálne zrkadlenie akademického sochára Jána Stupavského zo Starej Pazovy
V spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, pod záštitou podpredsedu Vlády SR Dušana
Čaploviča
6. 9. – 30. 9. 2007
Spoločne – výber z maliarskej a sochárskej tvorby Tibora Prísztavka a Atillu Fazekasa
z Békešskej Čaby
4. 10 – 31. 10. 2007
Juraj Šufliarsky a ZUŠ vo Zvolene
Výstava umelca – pedagóga a výber prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ vo Zvolene
8. 11. – 27. 11. 2007
Tibor Jankay
Výber z maliarskej tvorby maďarského umelca pôvodom z Békešskej Čaby
V spolupráci s Galériou Tibora Jankaya v Békešskej Čabe
12. 12. 2007 – 7. I. 2008
Hľadať kryštálové ňadro svojej lásky – koláže Alberta Marenčina
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Átrium
24. 1. – 11. 2. 2007
Slovenskí Tolstojovci – Dušan Makovický a Albert Škarvan
V spolupráci so Slovenským národným literárnym múzeom SNK v Martine
8. 3. – 27. 3. 2007
Najkrajší kalendár Slovenska 2007
15. ročník súťažnej prehliadky slovenskej kalendárovej tvorby v spolupráci s Klubom
fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov
28. 3. – 11. 4. 2007
Dielo Stanislava Wyspianskeho v divadelnom plagáte
12. 4. – 23. 4. 2007
Prvý polčas
Výstava fotografií študentov Ateliéru Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
3. 5. – 28. 5. 2007
Súčasný bulharský exlibris
V spolupráci s Veľvyslanectvom Bulharskej republiky a Bulharským kultúrnym
a informačným strediskom v Bratislave
5. 11. – 28. 11. 2007
Človečina podľa Záhradníka
Výstava tvorby slovenského dramatika pri príležitosti životného jubilea
V spolupráci s Fakultou dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Iné priestory ŠVK
15. 11. 2006 – 31. 1. 2007
Edvard Grieg – život a dielo
v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratisalve
22. 3. – 30. 5. 2007
Americký spisovatelia vo fotografiách Nancy Crampton
V spolupráci v Veľvyslanectvom USA v Bratislave
1.6. 2007 – 30. 6. 2007
Aotearoa – zem dlhého bieleho oblaku – Nový Zéland
Výstava fotografií Ing. Arch. Alexandry Berkovej
19. 9. – 20. 10. 2007
Najkrajšie knihy Slovenska
Výstava ocenených kníh v rokoch 2004, 2005 a 2006.
V spolupráci s Bibianou
16. 10. – 26. 10. 2007
Konvergencie / Die Konvergenzen
Minulosť a prítomnosť nemecko-slovenských vzťahov na báze historických fondov ŠVK
a LHM v Banskej Bystrici
16. 10. – 15. 11. 2007
Der Andere Blick – Iný pohľad
Výstav kníh v Nemeckej študovni
25. 10. – 25. 11. 2007
Heterotópia knižnica
Výstava študentských prác FVU Akadémie umení v Banskej Bystrici
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14. 11 – 30. 11. 2007
Alexander Dubček – štátnik, demokrat, Európan
Výstava v spolupráci so Spoločnosťou Alexandra Dubčeka
12. 11. – 12. 12. 2007
Maska pre planétu Zem
Výstava detských výtvarných prác
Organizovaná v spolupráci s Veolia Voda – Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť a. s. v Banskej Bystrici
18. 11. – 25. 11. 2007
Výstav kníh – dar Fondu – Knižnice „Russkoje zarubežje“
20. 11 – 20. 12. 2007
Nemecké rozprávky
Výstava nemeckých rozprávkových kníh a divadelných bábok v Nemeckej študovni
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Príloha č. 3
PREDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ, INFORMÁCIE O ŠVK
V TLAČI A INÝCH MÉDIÁCH
Prednášková a publikačná činnosti zamestnancov ŠVK
A / Zamestnanci knižnice
BÔBOVÁ, Mária
Osud knihy a jej majiteľa z Liptovského Trnovca. In Kniha ´07 : zborník o problémoch
a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2007, – s. 171 – 174.
Kniha ako svedok čias minulých. In Mladá generácia knižnično-informačných
pracovníkov a moderná knižnica : zborník príspevkov z workshopu, ktorý sa konal dňa 28.
marca 2007 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica, 2007 – CD ROM.
Helvetiká 16. stor. na území Banskej Bystrice. Príspevok prezentovaný na vedeckej
konferencii Orbis helveticorum : švajčiarske kniha a jej stredoeurópsky svet. [Zborník
v príprave]
Katalógy Kňazského seminára sv. Karola Boromejského. Príspevok prezentovaný na
vedeckej konferencii Cirkevné knižnice a ich funkcie a význam v dejinách. Banská
Bystrica, 6. – 8. 11. 2007. [Zborník v príprave]
Košické tlače vo fonde Seminárnej knižnice. Príspevok prezentovaný na vedeckej
konferencii Dejiny knižnej kultúry Košíc a okolia. [Zborník v príprave]

DOKTOROVÁ, Oľga
Zahraničná spolupráca pri získavaní literatúry. In Bulletin Slovenskej asociácie
knižníc, 2007, roč. 15, č.1, s.7-9
GARAIOVÁ, Michaela
Trnovecký farár Juraj Török – život a dielo. In Kniha ´07 : zborník o problémoch
a dejinách knižnej kultúry. Martin : Slovenská národná knižnica, 2007. s. 239 – 247.
Knižnica mojimi očami alebo Starosti a radosti bibliografie. Garaiová. In Mladá
generácia knižnično-informačných pracovníkov a moderná knižnica : zborník príspevkov
z workshopu, ktorý sa konal dňa 28. marca 2007 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2007. CD ROM
Cirkevné knižnice – ich funkcie a význam. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2007,
roč. 15, č. 4, s. 46 – 47.
LAUKOVÁ Oľga
Ján Mikleš a jeho korešpondencia. In Ján Mikleš (1911 – 1997) – významná osobnosť
dejín pedagogiky : zborník z vedeckej konferencie o živote a diele, uskutočnenej 17. 1.
2007 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Štátna vedecká
knižnica, 2007. s. 39 – 45.
Nové služby – nové úlohy (O východiskách pre činnosť odbornej komisie SAK pre
dlhodobý rozvoj). In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2007, roč. 15, č. 2, s. 27 – 28.
Sovremennaja biblioteka v jevropejskom kuľturnom prostranstve. In Russkij jazyk za
rubežom, 2007, roč. 40, č. 4, s. 103 - 105
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MAJLING, Peter
Využívanie bezdotykových čipových kariet v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici. V. medzinárodná konferencia o využívaní bezdotykových čipových kariet, Jasná
pod Chopkom 16. – 17. 5. 2007
PEPICHOVÁ, Kristína
INFO-USA – centrum aktivít pre mladých. In Mladá generácia knižnično-informačných
pracovníkov a moderná knižnica : zborník príspevkov z workshopu, ktorý sa konal dňa 28.
marca 2007 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Štátna
vedecká knižnica, 2007. CD ROM
Info USA v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. In Universitas Matthiae Belii,
2007, roč. 13, č. 4, s. 16-17
SNOPKOVÁ, Blanka
Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov a moderná knižnica. In Bulletin
Slovenskej asociácie knižníc, 2007, roč. 15, č. 2, s. 30 – 33.
Doc. PhDr. Valéria Chromeková, CSc. – personálna bibliografia. In Acta historica
Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006, roč. 9, č. 9, s. 11-24.
Mladí knižnično-informační pracovníci sa stretli v Banskej Bystrici. In Ikaros [online],
2007, roč. 11, č. 7. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4237
ŠMELKOVÁ, Katarína
Činnosť nemeckej študovne Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Referát
prednesený na seminári v Berlíne 21. – 23. 9. 2007.
ŠVÁČOVÁ, Soňa
Adam František Kollár – riaditeľ cisársko-kráľovskej Dvorskej knižnice vo Viedni. In
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2006. Brno : Združení
knihoven ČR, 2007, s. 90 – 98.
Periodická tlač a etnografia v 21. storočí. Kolokvium slovenských, českých a moravských
bibliografov 30. 09. – 02. 10. 2007, Strážnice, ČR.
Periodická tlač vo fondoch banskobystrických cirkevných knižníc. Medzinárodná vedecká
konferencia Cirkevné knižnice a ich funkcie a význam v dejinách. Banská Bystrica, 6. – 8.
11. 2007. [Zborník v príprave].
ŽÁČIKOVÁ, Lýdia
Virtua – Správa seriálov v ŠVK v Banskej Bystrici. Príspevok na seminári Virtua
a KIS3G, Slovenská národná knižnica a SAK, Martin 20. 3. 2007.
Spracovanie hudobných fondov v ŠVK v Banskej Bystrici vo formáte MARC 21
v systéme Virtua. Príspevok na seminári Hudobné dedičstvo knižníc a múzeí, Banská
Bystrica, 18. – 19. 9. 2007.
Banskobystrickú ŠVK založili v roku 1969. In My Smer Magazín, 2007, roč. 17, č. 9, s.
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Prednášková a publikačná činnosti zamestnancov LHM
BÁRDIOVÁ, Marianna
Ján Móry a bratislavské inscenácie jeho operiet v prvej polovici 20.- storočia. In Vybrané
štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. Bratislava : Veda, 2006, s. 117.
Zur Geschichte der Militärmusik (1918 – 1938). In. Alta Musica. Band 25:
Kongressbericht Oberwölz/Steiermark 2005. Tutzing : Hans Schneider, 2006. 388 s.
Problematika špecializovaných muzeológií na príklade hudobnej muzeológie. In
Muzeológia – teória – prax : Zborník príspevkov z muzeologickej konferencie 20.-21.
september 2006. Banská Štiavnica : Spoločnosť pre pamiatky, 2006. s. 91 – 107.
Múzy a múzeum. Úvodný referát na seminári (Žena v múzeu) v roku 2006. In Múzejné
semináre 2003-2007 : Zborník. Banská Bystrica : ŠVK – Literárne a hudobné múzeum
Banská Bystrica, 2007. CD.
Vojak v múzeu. Referát na seminári (Muž v múzeu) v roku 2007. In Múzejné semináre
2003-2007 : Zborník. Banská Bystrica : ŠVK – Literárne a hudobné múzeum Banská
Bystrica, 2007. CD.
Muž v múzeu – Vladimír Červený. Referát na seminári (Muž v múzeu) v roku 2007. In
Múzejné semináre 2003-2007 : Zborník. Banská Bystrica : ŠVK – Literárne a hudobné
múzeum Banská Bystrica, 2007. CD.
Ako láska k operám môže prekonať aj vojenské peripetie. In Bystrický Permon, 2007, roč.
5, č. 4, s. 9.
Keď si Bystrica vojakov bránila. In Bystrický Permon, 2007, roč. 5, č.3, s. 9.
Tagore Album. Referát na odbornom seminári Skladatelia Banskej Bystrice. ŠVK Banská
Bystrica, 26.7.2007.
Uplatnenie hudobnej muzeológie pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní hudobného
dedičstva. Referát na seminári hudobných knihovníkov IAML. ŠVK Banská Bystrica, 18.
9. 2007.
BORGUĽOVÁ, Jana
Učiteľ Jozef Šebo – zakladateľ Pamätného domu Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa
Murgaša v Tajove. In Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnosť učitelů) :
Zborník materiálov z odbornej konferencie Múzea Komenského v Přerove 7. – 8. 11.
2006. Přerov : Muzeum Komenského, 2007. 332 s. – s. 288 – 292.
Fenomén: vzácna kniha. [Bibliofília Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici – Ján
Hollý: Selanky, ilustrácie Emil Makovický]. In Slovenské národné noviny, 2007, roč. 18
(22), č. 2, s. 12.
Obrazový archív Mikuláša Kováča v zbierkach Literárneho a hudobného múzea v Banskej
Bystrici. In Knižnica, 2007, roč. 8, č. 5, s. 54 – 57.
Spomienka na Mikuláša Kováča. In Enviromagazín, 2007, roč. 12, mimoriadne číslo, s.
29.
Jediná a jedinečná : [Klára Jarunková]. In Knižná revue, 2007, roč. 17, č. 11, s. 1.
Nebyť listom vo vetre. [Učiteľ Jozef Šebo]. In Učiteľské noviny, r. 55, č. 8/2007, s. 16.
Autor molových tónov : [Dramatik Osvald Zahradník]. In Učiteľské noviny, 2007, roč. 56,
č. 7, s.16.
Spôsob akvizície v ŠVK – LHM v prípade poetky Zlaty Solivajsovej. In Múzejné
semináre 2003-2007 : Zborník. Banská Bystrica : ŠVK – Literárne a hudobné múzeum,
2007. CD.
Jediná a jedinečná – Klára Jarunková. In Múzejné semináre 2003-2007 : Zborník. Banská
Bystrica: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, 2007. CD.
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Od súkromných zberateľov do zbierkového fondu Literárneho a hudobného múzea
v Banskej Bystrici. In Múzejné semináre 2003-2007 : Zborník. Banská Bystrica : ŠVK –
Literárne a hudobné múzeum, 2007. CD.
Literárna Banská Bystrica. In Literárny týždenník, 2007, roč. 20, č. 15-16, s. 2.
Mária Terézia a partizáni. In Učiteľské noviny, 2007, roč. 55, č. 7, s. 16.
Pamiatke Mikuláša Kováča. In Učiteľské noviny, 2007, roč. 55, č. 7, s.15.
Odznelo na členskom zhromaždení SSS. In Literárny týždenník, 2007, roč. 20, č. 35–36, s.
10.
Jubileum Osvalda Zahradníka. In Literárny týždenník, 2007, roč. 20, č. 39-40, s.2.
V centre (ne)pozornosti: Terézia Vansová. In Literárny týždenník, 2007, roč. 20, č. 19-20,
s. 2.
Literárna Banská Bystrica. In Knižná revue, 2007, roč. 1., č. 10, s. 2.

ČEMANOVÁ, Zuzana
Umenie jedného života [Alfonz Mojžiš]. In Učiteľské noviny, 2007, roč. 55, č. 5, s. 16.
Život a práca Alfonza Mojžiša a jeho zásluha na kultúrno-spoločenskom a osvetovom
rozvoji obce Podkonice a okolia. In Múzejné semináre 2003-2007 : Zborník. Banská
Bystrica : ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, 2007. CD.
100 rokov Pavla Tonkoviča. In Ľupčianske zvesti, 2007, roč. 9, č. 6, s. 6.
LÁSKOVÁ, Mária
Osobnosť Mateja Bela v literárno-múzejnom spracovaní. Referát na metodickom seminári
Práca s deťmi a mládežou v literárnych múzeách. SNK – Slovenské národné literárne
múzeum v Martine, 11. 10. 2007
ŠÍPKA, Miloš
Školstvo v oblasti ľudových hudobných nástrojov. In Ľudové hudobné nástroje. Bratislava
: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2007. s. 47-57.
Fascinácia dejinami. In: Slovenské národné noviny, 2007, roč. 18, č. 2, s. 12.
Prímenia a iné posmešky dedín a miest na Slovensku I. In Slovenská národopis, 2007, roč.
55, č. 2, s. 249-250.
Sto rokov od narodenia Pavla Tonkoviča. In Slovenské národné noviny, 2007, roč. 18, č.
3, s. 5.
Národná súťaž husliarov 15.-16. novembra Banská Bystrica. In Hudobný život, 2007, roč.
39, č. 1-2, s. 4-5.
Husliari súťažili. In Remeslo Umenie Dizajn, 2007, roč. 8, č. 1, s. 5.
Svetozár Stračina. Gramoedícia ľudovej hudobnej kultúry. Referát, seminár: Skladatelia
Banskej Bystrice, 26.4.2007.
Tibor Kobliček. In Majster Kobliček z Turíčiek. Bulletin koncertu pri príležitosti
životného jubilea. Lučenec, 2007, nestr.

-

TROLIGOVÁ, Zlata
Špecializované vyučovacie hodiny v múzeu so zameraním na osobnosť Jozefa Urbana. In
Stredné Slovensko 11. Spoločenské vedy : Zborník múzeí Banskobystrického
samosprávneho kraja. Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum, 2007, s. 181-186.
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Zachované maľované divadelné opony na Slovensku so zreteľom na predoponu z Tajova
„Nad Tatrou sa blýska“ zo zbierok LHM a jej záchranu. Referát na seminári v roku 2003.
In Múzejné semináre 2003-2007 : Zborník. Banská Bystrica : ŠVK – Literárne a hudobné
múzeum, 2007. CD.
Špecializované vyučovacie hodiny v múzeu so zameraním na osobnosť Jozefa Urbana.
Referát na seminár (Muž v múzeu) v roku 2007. In Múzejné semináre 2003-2007 :
Zborník. Banská Bystrica : ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, 2007. CD.
Škraboška satiry na utrápenej tvári. (Ján Chalupka) In Verejná správa, 2007, roč. 62, č.
20, s. 26-27.
Písala aj konala smelo a otvorene (Hana Gregorová) In Verejná správa, 2007, roč. 62, č.
18, s. 26-27.
Niektoré udalosti spred sto rokov vo svetle dobovej tlače. In Bystrický Permon, 2007, roč.
5, č. 2, s. 9.
V Tajove odhalili pamätnú tabuľu. In Slovenské národné noviny, 2007, roč. 18(22), č. 1415, s. 2.
Podnetný víkend s krajanmi. In Ľudové noviny (MR), 2007, roč. 51, č. 13, s. 5.
Pár hodín s Františkom Švantnerom. In Slovenské národné noviny, 2007, roč. 18 (22), č. 4,
s. 2.
Spisovateľ František Švantner by si zaspomínal... In My –banskobystrické noviny, 2007,
roč. 17, č. 4, s. 4.
Špecializované vyučovacie hodiny v múzeu so zameraním na osobnosť Jozefa Urbana.
Referát na metodickom seminári Práca s deťmi a mládežou v literárnych múzeách. SNK –
Slovenské národné literárne múzeum v Martine, 11. 10. 2007.

ŽABKOVÁ, Soňa
Výskum bábkarských tradícií v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici
a výstavné prezentácie z výskumu. In Stredné Slovensko 11. Spoločenské vedy : Zborník
múzeí Banskobystrického samosprávneho kraja. Banská Bystrica : Stredoslovenské
múzeum, 2007. s. 167 – 170.
Práca so znevýhodnenými skupinami návštevníkov v Štátnej vedeckej knižnici –
Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. In Stredné Slovensko 11. Spoločenské
vedy : Zborník múzeí Banskobystrického samosprávneho kraja. Banská Bystrica :
Stredoslovenské múzeum, 2007. s. 171-180.
Knižnice v ústrety znevýhodneným používateľom. In Knižnica, 2006, roč. 7, č. 11-12, s.
3-5.
Priestor pre všetkých (projekt pre hendikepovaných návštevníkov ŠVK-LHM v Banskej
Bystrici. In Knižnica, 2006, r. 7, č. 11-12, s. 22-28.
O 7. ročníku seminára knihovníkov v Banskej Bystrici. In Národná osveta, 2007, roč. 17,
č. 4, s. 9-10.
Múzeá sú tu pre Vás (III: ročník prezentácie múzeí Banskobystrického samosprávneho
kraja). In Národná osveta, 2007, roč. 17, č. 5, s. 22-23.
S ľudovou piesňou v srdci (100. výročie narodenia Pavla Tonkoviča). In Tradícia
a súčasnosť – príloha Národnej osvety, 2007, roč. 6, č. 1-2, s.6-9.
Priestor bez bariér. In Pamiatky a múzeá, 2007, roč. 56, č. 3, s. 65.
Literárne randevú v Banskej Bystrici. In Knižnica, 2007, roč. 8, č. 6, s. 46-49.
Po roku opäť v Bojniciach (projekt SPP). In Priezor, 2007, roč. 37, č. 5, s. 29.
Priestor pre všetkých (projekt SPP). In Stránka Nadácie SPP- www.nadaciaspp.sk.
Prekonali bariéry (výstava v Múzeu SNP). In My –banskobystrické noviny, 2007, roč. 17,
č.7, s. 30.
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OZ Sanare na výlete v Prahe. In Delfín zvolenský, 2007, roč. 2, č. 3, s. 6.
Spoznávame pamiatky oravského regiónu (projekt SPP). In Delfín zvolenský, 2007, roč. 2,
č. 4, s. 8.
Mladí knižnično-informační pracovníci a moderná knižnica. In Národná osveta, 2007, roč.
17, č. 4, s. 9-10.

Príspevky o knižnici v tlači od iných autorov
-

-

-

-

-

-

Nová, zaujímavá a potrebná kniha. – Prezentácia personálnej bibliografie Alexander
Dubček v slovenskej a českej tlači. In Spravodajca Spoločnosti Alexandra Dubčeka, 2007,
roč. 4, č. 4, s. 17.
Predstavili novú knihu o Dubčekovi / Bono. – Prezentácia personálnej bibliografie
Alexander Dubček v slovenskej a českej tlači. Dostupné na
http://dnes.atlas.sk/showbiz/146063/predstavili-novu-knihu-o-dubcekovi. [Citované 18. 1.
2008]
Knižnice SAK na medzinárodnej konferencii o švajčiarskej knihe / K. F. In Bulletin
Slovenskej asociácie knižníc, 2007, roč. 15, č. 2, s. 52 – 54.
Listujte len v rukavičkách / Erika Krčová. In Plus jeden deň, 2007, roč. 2, č. 74, s. 9. In:
Plus jeden deň [online]. – Dostupné aj na World Wide Web:
http://www.plus1den.sk/2007/03/29/slovensko/listujte-len-v-rukavickach.html. [Citované
26. 3. 2007]
Spomienkový seminár v Ban. Bystrici / (-ta). In Spravodajca Spoločnosti Alexandra
Dubčeka, 2007, roč. 4, č. 4, s. 6.
V banskobystrickej knižnici bude seminár o Dubčekovi / SITA. In Sme (13. 11. 2007).–
Dostupné aj na http://www.sme.sk/c/3584248/V-banskobystrickej-kniznici-bude-seminaro-Dubcekovi.html. - [Citované 18. 1. 2008]
V banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici vystavuje ruský fotograf Jurij Rost / /TASR/
In My Smer Magazín, 2007, roč. 17, č. 3, s.12. – http://www.sme.sk [online] citované [22.
1. 2007]
Obohacujúci týždeň s kolegami aneb návšteva SVK v Hradci Králové / /Z. Troligová/. In
U nás, 2006, roč. 16, č. 4, s. 5 – http:// unas.svkhk.cz [online] citované [24. 1. 2007]
Veľvyslanec USA navštívil Bystricu / /vrb/ In My Smer Magazín, 2007, roč. 17, č. 4, s. 2.
– http://www. Mynoviny.sk [online] citované [1. 2. 2007]
Prekonali bariéry / /stef/. In My Smer Magazín, 2007, roč. 17, č.7, s. 30
http://www.mynoviny.sk/ [online] citované [26. 2. 2007]
Listujte len v rukavičkách / /Erika Krčová/. In http://www.plus1den.sk/[online] citované
[26. 3. 2007]
Župný dom v Banskej Bystrici / /Jozef Ďuriančík/. In Bystrický permon, 2007, roč. 5., č.1,
s. 1,3
Do vzácnych dokumentov nahliadnete v banskobystrickej knižnici budúci týždeň /
/TASR/ In http://www.sme.sk/online] citované [26. 3. 2007]
Ocenili najkrajšie kalendáre Slovenska 2007 / /stef/. In My Smer Magazín, 2007, roč. 17,
č. 10, s. 5. – http://www.mynoviny.sk/ [online] citované [20. 3. 2007]
V Galérií v podkroví tvorba J. Schustera /SITA/. In http://www.sme.sk[online] citované

[26. 4. 2007]
-

Banskobystrické Britské centrum je jedným z piatich na Slovensku – Kúsok Británie v
meste pod Urpínom / /Ivana Učníková/. In My Smer magazín Bystrické noviny, 2007, roč.
17, č. 19 s. 11. – http://www.mynoviny.sk/[online] citované [17. 5. 2007]
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Otvorili výstavu Jána Schustera / /stef/. In- http://www.mynoviny.sk/[online] citované

[9. 5. 2007]
-

-

Puškin nie je doma / /H. Bálintová/.In Universitas Matthiae Belii, 2007, roč. 13, č. 4, s. 910. – http://www.umb.sk[online] citované [17. 5. 2007]
Zaujímavé podujatia v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici /Katarína
Jackulíková/. In Universitas Matthiae Belii, 2007, roč. 13, č. 4, s.11. –
http://www.umb.sk[online] citované [17. 5. 2007]
Slavomír Ondrejovič – jazykovedec a prekladateľ v B. Bystrici / /EČ/. In Universitas
Matthiae Belii, 2007, roč. 13, č. 4, s.12. – http://www.umb.sk/[online] citované [17. 5.

2007]
-

Workshop pre mladých knihovníkov / /Mgr. Lucia Nižníková/. In Bibliotheca
Universitatis, 2007, roč. 2 č. 4, s. 17-18. – http://www.library.umb.sk/ [online] citované

[31. 5. 2007]
-

-

V Galérií ŠVK výstava britských ilustrátorov detských kníh / /SITA/. –
http://www.24hod.sk/[online] citované [26.6. 2007]
Najlepší britskí ilustrátori detských kníh sa prezentujú v Banskej Bystrici / /TASR/. –
http://knihy.sme.sk/[online] citované [26.6. 2007]
Pracovné rokovanie s riaditeľkou ŠVK v Banskej Bystrici. In Universitas Matthiae Belii,
2007, roč. 13, č. 5, s. 3. – http://www.umb.sk/ [onlin] citované [26. 6. 2007]
Kultúrne rozdiely v podnikaní / /Viktória Dolinská/. In Universitas Matthiae Belii, 2007,
roč. 13, č. 5, s. 18-19. – http://www.umb.sk/ [onlin] citované [26. 6. 2007]
100 kníh Tatra banky pre Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici / /L.C.A./. –
http://www.lca.sk/[online] citované [16. 7. 2007]
V Štátnej vedeckej knižnici bude expozičná miestnosť / /Štefánia Štefančíková/. In
Banskobystrické noviny, 2007, roč. 17, č. 40, s. 8
Sólo pre vedu a osobnosti / /V. Šmihula/. – In http://www.sav.sk/ [online] citované [30.
10. 2007]
Heterotópia knižnica / /Tlačová správa/. In http://www.fvu.aku.sk/ [online] citované
[30.10. 2007]
Študenti umenia odhaľujú knižnicu ako „heterotópiu“ / /pt, nr, mt/ /SITA/. In
http://kultura.sme.sk/[online] citované [29.10. 2007]
Heterotópia knižnica / /kis/. In http://www.kisbb.sk/[online] citované [29. 10. 2007]
Mladá generácia knižnično-informačných pracovníkov a moderná knižnica / /Ivana
Novotná/. In U nás, 2007, roč. 17, č. 2, s. 38-39. – http://unas.svkhk.cz/ [online] citované
[24. 10. 2007]
Cirkevné knižnice – ich funkcie a význam v dejinách / /umb/. In: http://www.fhv.umb.sk
[online] citované [5. 11. 2007]
List z Moskvy / /Etela Farkašová/. In Literárny (dvoj)týždenník, 2007, roč. 20, č. 37-38, s.
15.
15. výročie tragického úmrtia Alexandra Dubčeka / (zdroj: weboviny.sk). In
http://www.aktuality.sk [online] citované [12. 11. 2007]
Dubček bol symbolom demokracie a sociálnej spravodlivosti / /SITA/. In
http://hlohovecko.sk/ [online] citované [12. 11. 2007]
Sprístupnili výstavu Maska pre planétu Zem / /TASR/. In http://ekolist.cz/[online]
citované [14. 11. 2007]
Výstava v knižnici / /Katarína Rusnáková/. In http://www.mynoviny.sk/[online] citované
[14. 11. 2007]
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V banskobystrickej knižnici bude spomienkový seminár o Dubčekovi / /SITA/. In
http://www.sme.sk[online] citované [14. 11. 2007]
Rusko-francúzsko-slovenský dialóg kultúry so študentmi EKŠaSJ / /Helena Bálintová/. In
Spravodajca Univerzity Mateja Bella, 2007, roč. 14, č. 2, s 21.- http://www.umb.sk/,
Konštruktívne a dynamické partnerstvo, Interview s veľvyslankyňou Ukrajiny v SR Innou
Ohnivec. In Informačný bulletin SR-UKR, 2007, č. 1, s. 2-4.
19 nojabra 2007 g. v Gosudarstvennoj naučnoj biblioteke g. Banska Bystrica (Slovakia)
sostojalis prezentacija Biblioteki-fonda Russkoje Zarubežie v otkrytie knižnoj vystavky.
In Novinky. Izdateľstvo Russkij puť [on line]. [cit. 26. 11. 2007], s. 3 – 4. – http//www.rpnet.ru/news.php
V Banskej Bystrili predstavili prvý ekumenický preklad biblie na Slovensku / ECAV/. In
www.ecav.sk Dostupný na World Wide Web:
Autogramiáda v Banskej Bystrici / Anna Gudzová/. In http://www.mynoviny.sk [online]
citované [17.12. 2007]
Divadielko z kufra [o výstave bábok zo zbierok LHM v Martine]. In Nový život Turca,
2007, roč. 16, č. 10.
Svet bábok. [o výstave bábok zo zbierok LHM v Martine]. In Plus jeden deň, 2007, roč. 2,
č. 56, s. 15.
Týždeň knižníc spojený s Literárnou Banskou Bystricou. In My-Banskobystrické noviny,
2007, roč. 17, č. 12, s. 3.
V próze života potrebujeme hľadať poéziu / (Š.Š.). [Literárna Banská Bystrica]. In Smer
Magazín, 2007, roč.16, č. 16, s. 29.
Študentov inšpirovala Bystrická múza. [Literárna Banská Bystrica]. In MyBanskobystrické noviny, 2007, roč. 17, č. 13, s. 5.
Festival Vansovej Lomnička oslavoval. In My-Banskobystrické noviny, 2007, roč. 17, č.
16, s. 4.
Medzinárodný deň múzeí. In My-Banskobystrické noviny, 2007, roč., č.19, s. 4.
Slavomír Ondrejovič – jazykovedec a prekladateľ v Banskej Bystrici. In Universitas
Mathiae Belii, 2007, roč. 13, č.4, s. 12.
Múzeá mali svoj deň. In My-Banskobystrické noviny, 2007, roč.17, č. 20, s. 12
Svet rozprávok. [o výstave bábok zo zbierok LHM v MKS v Dolnom Kubíne]. In Žilinský
večerník – Žurnál, 2007, roč. 16, č. 20.
Úcta Tiborovi Andrašovanovi. [o podujatí v cykle Osobnosti v ŠVK BB] / Kovačovič, I.
In Slovenské národné noviny, 2007, roč. 18, č.10, s.12.
Literárne a hudobné múzeum. [profil] / Červená, Ľ. In Hudobná kultúra v Banskej Bystrici
1945 – 2000. Banská Bystrica : UMB, 2007. s. 31-34.
Hudobná veda a publicistika. Edičné a prezentačné aktivity. [citované publikácie, edičné
a iné aktivity LHM BB] / Červená, Ľ. In Hudobná kultúra v Banskej Bystrici 1945 – 2000.
Banská Bystrica : UMB, 2007, s. 168 -185.
Marianna Bárdiová. [profil]. / Červená, Ľ. In Hudobná kultúra v Banskej Bystrici 1945 –
2000. Banská Bystrica : UMB, 2007, s. 171 – 173.
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Popularizácia knižnice a múzea v rozhlase a televízii
-

-

-

Doktorová, Oľga – STV- Regionálne vysielanie- Rozhovor o výstave Čarovná ceruzka. 7.
6. 2007
Doktorová, Oľga – Golos Rosii – rozhovor- Pozvánka na podujatia SR v rámci festivalu
BibliObraz 2007 v Moskve, red. Irina Čajko. 10. 10. 2007
Doktorová, Oľga – Rozhovor pre maďarský učiteľský magazín Köynevelés o prezentácii
slovenských kníh a podujatí na festivale Bibliobraz 2007, red. Szabolcs Szunyogh. 11. 10.
2007
Doktorová, Oľga – STV – Regionálne vysielanie o účasti na festivale Bibliobraz 2007
v Moskve. 13. 11. 2007
Doktorová, Oľga – Rozhovor pre SR –Rádio Regina o podujatiach na festivale BibliObraz
2007 v Moskve. 13. 11. 2007
Lauková, Oľga : Rozvojové aktivity ŠVK – rozhovor pre rádio Lumen – 13. 11. 2007
Lauková, Oľga : Ukončenie rekonštrukčných prác – vstupné priestory – rozhovor pre pre
regionálne vysielanie Slovenského rozhlasu – 13. 11. 2007
Lauková, Oľga : prezentácia publikácie Duch v kameni – rozhovor pre STV – regionálne
spravodajstvo – 13. 11. 2007
/Ján Zaťko, Veronika Ďurovčíková/ Vernisáž výstavy Voľným okom. 1.3.2007, vysielanie
Rádia Regina BB
/TASR, SITA/ Najkrajšie kalendáre Slovenska. Vysielanie Slovenského rozhlasu, relácia
Včera doma, 5. 3.2007.
/Kristína Pepichová/ Informácia o službách v Info USA. Vysielanie Rádia Lumen,
Banská Bystrica
Informácia o vernisáži výstavy Jána Schustera, 26.4. 2007, vysielanie Rádia Regina
vysielanie Slovenského rozhlasu, relácia Včera doma, 5.6.2007, 6.02 hod. – o výstave
Magic Pencil
Bárdiová, Marianna. Storočnica Pavla Tonkoviča a expozície LHM. In SRO, stanica
Devín, relácia Rezonancie, 13.1.2007.
Bárdiová, Marianna. Medzinárodný deň múzeí. Rozhovor s J. Mikovínyovou. In Rádio
Regina B. Bystrica, 17.5.2007.
Bárdiová, Marianna. Múzeá sú tu pre vás III. Reportáž z happeningu múzeí na Námestí
SNP v Banské Bystrici. In STV, relácia Regionálne vysielanie, 17.5.2007 (red. V.
Škarbová).
Bárdiová, Marianna. Múzeá sú tu pre vás III. Reportáž z happeningu múzeí na Námestí
SNP v Banské Bystrici. In TA3, 17.5.2007 (red. Dušička)
Bárdiová, Marianna. Viliam Figuš-Bystrý. SRO, stanica Devín, relácia Solárium, 6.7.2007
(red. Pavol Gábriš).
Bárdiová, Marianna. Odborný seminár Muž v múzeu. Informácia. In AZTV Banská
Bystrica, 26.9.2007
Borguľová, Jana. Slovenská emigrantská literatúra. SRO, Rádio Regina, 10. 1. 2007.
Borguľová, Jana. Slovenská emigrantská literatúra. SRO, Rádio Devín, 13. 1. 2007.
Borguľová, Jana. Literárna Banská Bystrica 2007. SRO, Rádio Regina, 21. 3. 2007.
Borguľová, Jana. Literárna Banská Bystrica 2007. Rádio LUMEN, 25. 3. 2007.
Borguľová, Jana. Literárna Banská Bystrica 2007. Rádio ONE, 22.3.2007.
Borguľová, Jana. Literárna Banská Bystrica 2007. Rádio VIVA, 30. 3. 2007
Borguľová, Jana. Literárna Banská Bystrica 2007. SRO, Rádio Regina, 1. 4. 2004.
Borguľová, Jana. Spisovatelia-bojovníci za mier. Rádio LUMEN, 1. 3. 2007.
Borguľová, Jana. Vansovej Lomnička. SRO, Rádio Regina, 23. 4. 2007.
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Borguľová, Jana. Letný kurz slovenského jazyka pre zahraničných Slovákov, STV, štúdio
Banská Bystrica, 10. 7. 2007.
Borguľová, Jana. Hana Ponická a Lukavica. STV, štúdio Banská Bystrica, 16. 11. 2007.
Borguľová, Jana. Výstava LHM o Osvaldovi Zahradníkovi. STV, štúdio Banská Bystrica,
6.11. 2007.
Šípka, Miloš: Historický kalendár, Rádio REGINA vždy pondelok – piatok 2007, 249
príspevkov.
Žabková, Soňa. Tvorivé dielne pre znevýhodnené skupiny v ŠVK-LHM. SRO Bratislava,
relácia Dotyky, 16. 1. 2007.
Žabková, Soňa. Projekty s hendikepovanými, akcie LHM. Rádio Lumen, 19. 2.2007.
Žabková, Soňa. Projekty v ŠVK-LHM, práca s hendikepovanými, výstava Priestor pre
všetkých. Rádio Lumen, relácia Carmel, 4. 3.2007.
Žabková, Soňa. Prezentácia múzeí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Rádio
Lumen, 17.5.2007.
Žabková, Soňa. Múzejná prezentácia Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici.
AZ TV, 17. 5. 2007.
Žabková, Soňa. Na Scénickej žatve v Martine je sprístupnená výstava bábok. Televízia
JOJ, 28.8.2007 (správy).
Žabková, Soňa. Hroby významných osobností na evanjelickom cintoríne v Banskej
Bystrici. AZ TV- šot, 31.10. 2007.
Žabková, Soňa. Tvorivé dielne LHM pre znevýhodnené skupiny občanov. AZ TV- šot,
6.12. 2007.
Žabková, Soňa. Aktivity pre znevýhodnené skupiny občanov. SRO – rádio Regina,
relácia: Popoludnie s Reginou, 20.12.2007.
Žabková, Soňa. Projekty Literárneho a hudobného múzea pre znevýhodnené skupiny
občanov. SRO-rádio Regina, relácia: Dotyky, 30.12.2007.
Pozvánka na výstavu Priestor bez bariér . In Rádio Regina Banská Bystrica, 10.20.2.2007.
Pozvánka na podujatie v cykle Osobnosti – Slavomír Ondrejovič. In Rádio Lumen,
26.2.2007.
Ďurovčíková, V.: rozhovor so Slavomírom Ondrejovičom v rámci cyklu Osobnosti
v ŠVK. In Rádio Regina Banská Bystrica, 26.2.2007.
Aktivity pre zrakovo postihnutých návštevníkov ŠVK-Literárneho a hudobného múzea
v Banskej Bystrici. In Rádio Regina Banská Bystrica, 28.3.2007.
Rozhovor s Osvaldom Zahradníkom [aj o výstave LHM Človečina podľa Zahradníka
v ŠVK BB]. In Slovenský rozhlas, 6.11.2007.
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Príloha č. 4
Účasť pracovníkov na vzdelávacích a iných odborných podujatiach
v roku 2007
A/Zahraničné pracovné cesty
Dátum
Podujatie
11. – 15. 5. Ukrajina – Dialóg kultúr Slovensko – Ukrajina
4. – 8. 6.
12. 6.

1. – 29. 7.
11. – 13. 9.

Česko – Hradec Králové- SVK – výmenný pracovný
pobyt
Poľsko – Krakow – Jagiellonska knižnica – pracovná
návšteva organizovaná KP SSK

Nemecko – Jazykový kurz nemčiny v Schwäbisch Hall
Česko – konferencia Knihovny současnosti 2007 - Seč

Nemecko – seminár Ďalšie vzdelávanie pracovníkov
nemeckých študovní v Berlíne
30. 9.–2. 10 Česko – Strážnica na Morave – Kolokvium
slovenských, českých a moravských bibliografov
6. – 15. 10. Rusko – Medzinárodný festiva BibliObraz v Moskve
19. - 23. 9.

4. – 9. 11.

Poľsko – Workshop pracovníkov Info centier USA
v Krakove

B/ Odborné a vzdelávacie podujatia
Dátum
Podujatie
16. - 17. 1. Školenie v Goetheho inštitúte v Bratislave
17. - 18. 1. Školenie k súbornému katalógu periodík – Univerzitná
knižnica v Bratislave
6. - 7. 2.
EBSCO DAY – školenie k databázam – CVTI
v Bratislave
14. 2.
Zasadnutie národnej skupiny IAML – Bratislava
19. 2.
20. 2.
12. 3.
19. - 20. 3.

Zasadnutie výboru KP SSK vo Zvolene
Zasadnutie správnej rady SAK
Zasadnutie pracovnej skupiny pre výpožičky a MVS
v systéme Virtua
Školenie : Tvorivá dramatika – metodicko pedagogické centrum v Banskej Bystrici

Účastník
PhDr. O. Lauková,
PhDr. O. Doktorová
A. Klimová, Mgr. D.
Ničová
Mgr. S. Šváčová,
Mgr. M. Bôbová,
Mgr. K. Vyšná, Mgr.
M. Meleková, Z.
Turčanová, Mgr. P.
Majling, Z. Gondová
Mgr. K. Šmelková
Mgr. M. Bôbová, E.
Fekiačová
Mgr. K. Šmelková
Mgr. Šváčová
PhDr. O. Lauková,
PhDr. O. Doktorová,
PaedDr. J. Uhel,
ArtD.
Mgr. Z. Luptáková

Účastník
Mgr. K. Šmelková
J. Vranová
Mgr. K. Vyšná
PhDr. M. Bárdiová,
PhD.
L. Žáčiková
PhDr. O. Lauková
Mgr. P. Majling
Mgr. S. Žabková
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20. 3.

Seminár Virtua a KIS3G, Valné zhromaždenie SAK,
Slovenská národná knižnica v Martine

27. - 29. 3.

Školenie pracovníkov britských centier – British
Council v Bratislave
Školenie : Tvorivá dramatika – metodicko pedagogické centrum v Banskej Bystrici
Vedecká konferencia Orbis Helveticorum – Švajčiarska
kniha a jej stredoeurópsky svet – Smolenice
Nové nemecké a americké knižnice / prednášky
a výstava – Univerzitná knižnica v Bratislave
Dni regionálnej bibliografie – Slovenská národná
knižnica v Martine
Dni slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie –
Slovenská národná knižnica v Martine
V. medzinárodná konferencia o využívaní
bezdotykových čipových kariet – Jasná pod Chopkom
Inovačné trendy v edukačnej teórii a praxi - vedecká
konferencia PF Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici
Medzinárodná konferencia : Bližšie k múzeu
v Bratislave
Digitálne referenčné služby – Slovenská národná
knižnica v Martine
Súborný katalóg periodík – Univerzitná knižnica
v Bratislave
Zasadnutie národnej komisie pre služby – Krajská
knižnica v Trnave
Koordinačná rada SNK pre bibliografickú činnosť –
Slovenská národná knižnica v Martine
Seminár ku katalogizácii vo formáte MARC21
v systéme Virtua – Slovenská národná knižnica
v Martine

4. 4.
24. 4.
30. 4.
15. 5.
15. 5.
16. - 17. 5.
23. 5.

6. 6.
14. 6.
20. 6.
20. - 21. 6
28. 6.
27. 9.

13.–15. 11.
20. 11.

21.–23. 11.
27. 11.
28. 11.
29. 11.
11.-12. 12.

Dejiny knižnej kultúry Košíc a okolia – seminár –
Košice
Porada pracovnej skupiny pre výpožičky v systéme
Virtua projektu KIS3G – Slovenská národná knižnica
v Martine
Seminár : Služby pre znevýhodnených používateľov –
Knižnica pre mládež mesta Košíc
Celoslovenská porada riaditeľov a metodikov knižníc
Koordinačná rada SNK pre bibliografickú činnosť v SR
/ zasadnutie – Slovenská národná knižnica v Martine
Seminár Čipová karta študenta a zamestnanca – EMtest
v Bratislave
Školenie pracovníkov INFO USA – Veľvyslanectvo
USA v Bratislave

PhDr. O. Lauková, L.
Žáčiková, Mgr. A.
Kmeťová
Mgr. E. Legíňová, H.
Čikkeleová
Mgr. S. Žabková
Mgr. Bôbová
Mgr. S. Šváčová
PhDr. B. Snopková,
Mgr. M. Garaiová
Mgr. M. Bôbová
Mgr. P. Majling
Mgr. S. Šváčová

Mgr. S. Žabková
Mgr. K. Vyšná, Z.
Turčanová
J. Vranová
Mgr. P. Majling
PhDr. B. Snopková
L. Žáčiková, E.
Kamzíková, J.
Vranová, PhDr. B.
Snopková
Mgr. M. Bôbová
Mgr. P. Majling

Mgr. S.
L. Žáčiková
PhDr. B. Snopková
Mgr. P. Majling
Mgr. Z. Luptáková
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