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Zápisnica z vyhodnotenia činnosti a výkonov regionálnych knižníc
Prešovského kraja za rok 2015, zo dňa 19. mája 2016

Prítomní:
-riaditelia knižníc Prešovského kraja, metodici, zamestnanci knižníc
Hostia:
PhDr. Ján Molnár, sekcia kultúrneho dedičstva MK SR
Mgr. Dominika Kalianková, sekcia kultúrneho dedičstva MK SR
Mgr. Veronika Fitzeková, tlačová hovorkyňa PSK
Mgr. Beáta Majorošová – odbor kultúry PSK

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie činnosti a výkonov regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho kraja za rok 
2015
3. Vystúpenie hostí
4. Diskusia
5. Záver

1. Otvorenie
Riaditeľka knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, Mgr. Marta Skalková, privítala 

prítomných na Vyhodnotení činnosti, podmienok a výkonov verejných regionálnych knižníc 
Prešovského kraja za rok 2015.

Pripomenula súčasný stav v zbere a vyhodnocovaní štatistických údajov a to, že štátnym 
štatistickým zisťovaním pre Ročný výkaz o knižnici KULT 10-01 za rok 2015 bolo poverené 
Národné osvetové centrum v Bratislave na MK SR a knižnice tieto údaje nemôžu použiť.

Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove ako regionálny knižnica s krajskou metodickou 
pôsobnosťou na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom – Prešovským samosprávnym 
krajom zo dňa 1. apríla 2002, časť I., bod 3, písmeno i) „spracúva štatistiku o verejných 
knižniciach“ a v súlade so Zákonom o knižniciach č. 126/2015 zo 6. mája 2015, platného od 1. júla 
2015, §9, bod 5, písmeno e) a bod 7, písmeno d), spracovala Vyhodnotenie činnosti, podmienok a 
výkonov verejných regionálnych knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za rok 2015 na základe 
Rozborov činnosti jednotlivých regionálnych knižníc PSK za rok 2015 a na základe vlastného 
duálneho zisťovania knižničných ukazovateľov regionálnych knižníc PK za rok 2015.

2. Vyhodnotenie činnosti knižníc Prešovského kraja za rok 2015
Mgr. Marta Skalková, riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove predstavila 

prezentáciu výsledkov činnosti, podmienok a výkonov verejných regionálnych knižníc Prešovského
kraja za rok 2015 aj s komentárom k vybraným knižnično-informačným ukazovateľom.

V prezentácii zvýraznila niekoľko základných ukazovateľov. V porovnaní s 
predchádzajúcimi rokmi konštatovala, že kvalitný nákup KF, ktorý bol v RK v roku 2012 dotovaný 
zriaďovateľom za účelom nákupu nových kníh, sa prejavil na zvýšenom počte výpožičiek a 
návštevníkov knižníc za rok 2012. Z toho vyplýva, že výrazná finančná podpora zriaďovateľa 
knižníc, napriek veľkému úsiliu a snahám knižníc získať financie aj z iných zdrojov, je 
nenahraditeľnou finančnou injekciou pre knižnice v nákupe nových kníh.

Riaditeľka KPOH poukázala na nízke rozpočty na činnosť knižníc, mzdy a vyzdvihla počet 
podujatí a projektov knižníc na podporu čítania a komunitných aktivít a pozitívny ohlas v médiách.



3. Vystúpenie hostí
Na Vyhodnotení činnosti, podmienok a výkonov verejných regionálnych knižníc PSK za rok

2015 vystúpil PhDr. Ján Molnár z MK SR, zo Sekcie kultúrneho dedičstva. Oboznámil prítomných 
s aktuálnym zákonom o knižniciach č. 126/2015, ktorý je platný od 1.7. 2015. Pripomenul aj práce 
na úprave Vyhlášky MK SR o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii 
knižničného fondu v knižniciach v nadväznosti na aktuálny knižničný zákon.

Pán PhDr. Molnár potvrdil administratívne, technické, koordinačné problémy so zberom 
štatistických údajov, ktoré je nutné a potrebné už v súčasnej dobe riešiť, aby štatistické údaje boli 
verifikované, reálne a skutočne odrážali podmienky činnosti a výkonov všetkých typov knižníc.

Za Prešovský samosprávny kraj vystúpila hovorkyňa PSK p. Mgr. Veronika Fitzeková, ktorá
pozitívne vyzdvihla činnosť a aktivity regionálnych knižníc kraja a povzbudila prítomných k ich 
ďalšej činnosti. PSK je stále otvorený riešeniu problémov, je však potrebné diskutovať a hľadať 
spoločné závery.

Na vyhodnotení činnosti, podmienok a výkonov verejných regionálnych knižníc PSK 
vystúpila za odbor kultúry PSK Mgr. Beáta Majorošová a potvrdila slová hovorkyne PSK p. Mgr. V.
Fitzekovej. Knižnice sú jedinou kultúrnou inštitúciou spomedzi ostatných kultúrnych inštitúcií v 
pôsobnosti PSK, ktoré pracujú samostatne a hľadajú reálne možnosti ďalšieho rozvoja.

4.Diskusia
V diskusii sa vyjadrili prítomní riaditelia aj metodici verejných regionálnych knižníc, že 

realizácia, priebeh a spôsob zberu štatistických údajov za rok 2015 o knižniciach bola zle 
koordinovaná, metodické pokyny k niektorým knižničným ukazovateľom sa počas zberu priebežne 
menili, elektronická databáza pracovala pomaly, systém padol a bol na niekoľko dní nefunkčný, 
jedinečné linky k elektronickému vyplňovaniu Ročného výkazu KULT 10-01 neboli doručené na 
mailové adresy a ďalšie iné nedostatky.

V diskusii sa prebrali niektoré aktuálne problémy knižníc ako mzdy odborných pracovníkov 
knižníc, financie na nákup nových kníh, zavádzanie rodinných preukazov, modernizácia 
knižničných priestorov, nové formy práce s čitateľom a pod.

5.Záver
V závere p. riaditeľka Knižnice P.O.H. v Prešove poďakovala prítomným za účasť, diskusiu 

a príspevky. Popriala všetkým, napriek problémom, chuť a srdce naďalej pracovať a rozvíjať knižnú
kultúru.

V Prešove, 20.5.2016
Zapísala: Mgr. Anna Zboranová,
metodička KPOH, Prešov



Zápisnica z rozborov činnosti  a hospodárenia regionálnych knižníc
Žilinského samosprávneho kraja, Žilina 24.5.2016

Prítomní: podľa  prezenčnej  listiny  -  zástupcovia  Odboru  kultúry  a cestovného  ruchu  Úradu
Žilinského samosprávneho kraja a zástupcovia  regionálnych knižníc a Krajskej knižnice v Žiline

Program: 
1. Otvorenie
2. Rozbory  činnosti  a hospodárenia  regionálnych  knižníc  ŽSK  za  rok  2015  –

Mgr. B.Sobolová, krajská metodička
3. Porovnanie  dosiahnutých  ukazovateľov  regionálnych  knižníc  Žilinského  kraja  so

schválenými štandardami – Mgr. K. Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline
4. Knižný veľtrh Bibliotéka, Pedagogicka 2016 – organizačné zabezpečenie podujatia 
5. Rôzne

  

K bodu 1: 
P.  riaditeľka  Krajskej  knižnice  v Žiline  Mgr.  K.  Šušoliaková  privítala  prítomných  zástupcov
zriaďovateľa  Žilinského  samosprávneho  kraja   a  zástupcov  regionálnych  knižníc  Žilinského
samosprávneho kraja

K bodu 2:
 Mgr. B. Sobolová prostredníctvom PP prezentácie zoznámila prítomných  s výsledkami práce a s
dosiahnutými štatistickými ukazovateľmi regionálnych knižníc ŽSK a Krajskej  knižnice v Žiline
v roku 2015.  Dosiahnuté výsledky porovnala s rokom 2014, ale aj  s obdobím rokov 2009-2013
sumárne za celý kraj a vybrané štatistické ukazovatele aj za každú knižnicu osobitne.

Kysucká knižnica v Čadci
Po  rekonštrukcii  budovy  knižnice  v predchádzajúcich  rokoch  bola  zrealizovaná  rekonštrukcia
vonkajšej  kanalizácie  knižnice,  na  ktorú  knižnica  dostala  kapitálové  finančné  prostriedky  od
zriaďovateľa  ŽSK vo  výške  17 293 €.  V sledovanom roku  knižnica  vynaložila   prostriedky na
nákup knižného fondu v oveľa vyššom objeme ako v predchádzajúcom roku, a to 19 856 €, čo je
o 8 369 € viac ako v roku 2014. Z rozpočtových prostriedkov na nákup KF vyčlenila 12 348 € a
7 508 € získala   z grantu MK SR. Kysucká knižnica v Čadci sa spomínaným objemom finančných
prostriedkov na nákup KF  zaradila na 1. miesto medzi regionálnymi knižnicami v Žilinskom kraji.
Prostriedky na nákup KF boli využité vo veľkej miere na nákup kníh, keďže  knižnica znížila počet
odoberaných titulov periodík zo 120 titulov na 83 titulov (- 37). Nákup knižničného fondu bol vyšší
vo  všetkých  regionálnych  knižniciach,  a  to  aj  vďaka  osobitnej  dotácii  zriaďovateľa  Žilinského
samosprávneho kraja, ktorý každej regionálnej knižnici schválil osobitnú dotáciu v sume 3 500 €,
ktorá bola určená na nákup kníh  slovenských autorov.  Základné knižničné ukazovatele – počet
používateľov a počet výpožičiek sa v Kysuckej knižnici udržali na približne rovnakej úrovni ako
v predchádzajúcom roku. Do knižnice sa v roku 2015 prihlásilo 5 631 používateľov, čo je 22,85 %
z počtu  obyvateľov.  Týmto  percentom  sa  knižnica  radí  k  slovenským  knižniciam  s najvyšším
percentom používateľov z počtu obyvateľov. V Kysuckej knižnici je zapísaných takmer 75 % detí
z celkového  počtu  školopovinných  detí  v meste  Čadca,  čo  je  najviac  z regionálnych  knižníc
v Žilinskom kraji. V sledovanom roku knižnica zrealizovala 265 914 výpožičiek, čo je o 7 050 viac
ako v predchádzajúcom roku. V sledovanom období knižnica zrealizovala 580 podujatí, čo je viac o



100 podujatí oproti predchádzajúcemu roku.

Oravská knižnica A.Habovštiaka Dolný Kubín

Oravská knižnica A.H. v Dolnom Kubíne po rekonštrukcii pôvodnej budovy a po ukončení stavby
novej budovy, pracovala v pôvodnom režime. Rekonštruovala však 3. nadzemné podlažie budovy
knižnice – kancelárske priestory, na ktoré dostala od zriaďovateľa kapitálové prostriedky v sume
7 451 €. Všetky základné knižničné ukazovatele boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie,
pretože boli porovnávané s rokom 2014, kedy boli služby knižnice z dôvodu realizácie prestavby
a prístavby obmedzené. Nákup knižničného fondu bol v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi  na
dobrej úrovni, keď do knižnice pribudlo kúpou             1 568 kníh v sume 13 752 €, čo je o 5 436 €
viac  ako  v roku  2014.   Knižnica  zrealizovala  248 340  výpožičiek,  čo bolo  viac  o 28 190.  Na
jedného  ZVKČ  to  bolo  18 714,  čo  je  viac  ako  odporúča  štandard  o 3 714  výpožičiek,  na  1
obyvateľa  bolo  zrealizovaných  12,80 výpožičiek,  čo je  na  úrovni  odporúčaného  štandardu.  V
sledovanom roku bolo do knižnice zaregistrovaných 3 281 používateľov. Je to o 100 používateľov
viac  ako  v  predchádzajúcom  roku  a  tento  počet  používateľov  predstavuje  16,89  %  z  počtu
obyvateľov mesta.  Z počtu používateľov knižnice deti  tvoria 28 % a študenti 21 %. Pracovníci
knižnice v sledovanom roku zrealizovali  951 podujatí,  čo je  opäť  viac o  110 podujatí.  Počtom
podujatí na 1000 obyvateľov, t.j. 49 podujatí, sa  knižnica radí medzi najlepšie  na Slovensku.

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého Liptovský Mikuláš

V  sledovanom  roku,  počas  letných  mesiacov,  bola  prevádzka  knižnice  prerušená  z  dôvodu
rekonštrukcie podláh knižnice. Vzhľadom k obmedzeným podmienkam v priebehu  leta niektoré
knižničné ukazovatele v  porovnaní  s  predchádzajúcim rokom mierne  poklesli.  Knižnica v  roku
2015 zrealizovala  280 062  výpožičiek  (-  2  311)  a  zaregistrovala  3  448 používateľov  (-  106).
Znížením počtu používateľov pokleslo aj percento používateľov z počtu obyvateľov na 10,92, čo je
4 %-a  pod odporúčanými štandardami. Knižnica má pomerne vysoký podiel  detí  na celkovom
počte  používateľov  (38,37  %)  a  tiež  pomerne  vysoký  podiel  detských  používateľov  z  počtu
školopovinných detí v meste L.  Mikuláš (48,51  %). Z dôvodu rekonštrukcie podláh poklesol aj
počet návštevníkov knižnice, a to o 15 411 (- 20,3 %).  Výpožičky liptovskej knižnice sú však stále
na vysokej úrovni a v prepočte na 1 ZVKČ je to až 20 004 výpožičiek, čo je o 4 004 výpožičiek
viac  ako  odporúčajú  štandardy.   Prostriedky  na  nákup  KF  boli  o  2 232  €  vyššie  ako  v
predchádzajúcom roku a dosiahli výšku 13 455 €. V prepočte na 1 obyvateľa je to však len 0,43 €,
čo je po Turčianskej knižnici druhá najnižšia hodnota medzi regionálnymi knižnicami. Knižnica
zrealizovala 490 podujatí, čo predstavuje 16 podujatí na 1000 obyvateľov

Turčianska knižnica v Martine

Všetky  knižničné  ukazovatele,  okrem  návštevníkov,  mali  v  Turčianskej  knižnici  vzostupnú
tendenciu.  Počet  používateľov  stúpol  o  211  a  dosiahol  stav  5 755,  čo  je  10,31  %  z  počtu
obyvateľov. Z celkového počtu používateľov až 41,60 % tvoria  deti do 15 rokov (v Tučianskej
knižnici je zapísaných až  52,80 % deti z celkového počtu školopovinných detí v meste Martin).
Celkový počet fyzických návštevníkov za rok 2015 sa v knižnici znížil o 13 727 (- 9,5  %) a v
sledovanom roku knižnicu navštívilo 130 859 návštevníkov. Obzvlášť sa znížil počet návštevníkov
internetu, ktorí poklesol o 4 097 (- 33 %). Pracovníci knižnice zorganizovali 646 podujatí, čo je 12
podujatí  na  1000  obyvateľov.  Na  nákup  KF  bolo  použitých  22 109  €,  čo  je  viac  o 6 278  €
v porovnaní s predchádzajúcim rokom, no v prepočte na počet obyvateľov je táto suma veľmi nízka



- len 0,40 € na 1 obyvateľa. Na nákup KF  knižnica získala 12 777 € z mimorozpočtových zdrojov,
čo je najviac v Žilinskom kraji. Od rôznych darcov knižnica  získala  až 2 475  kníh a tento počet
darovaných kníh je vyšší ako počet kníh získaných kúpou.

Krajská knižnica v Žiline

Fond Krajskej knižnice v Žiline sa znížil o 13 569 KJ, vzhľadom k tomu, že počas revízie knižného
fondu došlo k väčšiemu vyraďovaniu neaktuálnej  a opotrebovanej  literatúry.  Kúpou do knižnice
pribudlo 4 500 kníh, darom 2 107. Nákup KF bol takmer na úrovni r. 2014, keď bol len o 1 183 €
vyšší ako  roku 2014, hoci aj krajská knižnica dostala spomínanú účelovú dotáciu od zriaďovateľa
vo výške 3 500 € na nákup slovenskej literatúry. V krajskej knižnici bol zaznamenaný  úbytok počtu
používateľov  (- 736, -5,73 %). V roku 2015 sa preto  percento používateľov z počtu obyvateľov
znížilo z 15,79 % na 14,90 %.  Počet výpožičiek bol len o 7 028 nižší ako v predchádzajúcom roku
a najvyšší pokles krajská knižnica zaznamenala v počte výpožičiek periodík (- 11 683, - 6,7 %). V
krajskej knižnici vzrástli výpožičky špeciálnych dokumentov  (+ 2 304, + 14,3  % ), keďže sa vo
väčšej miere začali požičiavať spoločenské hry, a to nielen prezenčne, ale aj absenčne.   Knižnica
zrealizovala 776 podujatí, čo je 10 podujatí na 100 obyvateľov.

V priebehu analýz jednotlivých  knižníc bola pozornosť venovaná aj regionálnym bibliografickým
pracoviskám.  P.  Sobolová  zdôraznila,  že  regionálne  bibliografické  pracoviská   knižníc   budujú
jedinečné  databázy  a  zhromažďujú  dôležité  regionálne  informácie  o danom  regióne.  Záujem
o informácie  a databázy,  ktoré  tieto  pracoviská  budujú,  pretrváva  a  predpokladáme,  že   v
budúcnosti bude záujem o regionálne informácie aj naďalej rásť. Najlepšie vybudovanú regionálnu
databázu  s najvyšším  počtom  záznamov  má  Liptovská  knižnica  G.F.B.   -   54 596  záznamov,
Kysucká  knižnica  48 386  záznamov,  Krajská  knižnica  v  Žiline  23 552  záznamov,  Turčianska
knižnica  20 227  záznamov a Oravská  knižnica  A.H.  19 383  záznamov.  V priebehu sledovaného
obdobia  najmenej  záznamov  pribudlo  do  regionálnej  databázy  Oravskej  knižnice,  a to  231
záznamov, do databázy Turčianskej  knižnice pribudlo 890 záznamov, Krajskej  knižnice v Žiline
1 683 záznamov,  Kysuckej  knižnice  1  950  záznamov a do  databázy Liptovskej  knižnice  G.F.B.
pribudlo  2 421  záznamov  článkov.  Podľa  informácií,  ktoré  zazneli  na  krajskej  bibliografickej
porade vo februári 2016,  pracovníčky regionálnych oddelení  sú v mnohých prípadoch poverované
ďalšími knižničnými úlohami  a aktivitami, ktoré ukrajujú z ich pracovného času potrebného na
základnú bibliograficko-informačnú činnosť /monitoring tlače, budovanie regionálneho knižničného
fondu,  budovanie   databáz  článkov,  osobností,  udalostí  a pod.,  taktiež  budovanie  menných
a korporatívnych autorít,  oprava a dopĺňanie prekonvertovaných záznamov, rešeršovanie, edičná
a publikačná činnosť a p./
P. Sobolová zdôraznila, že je potrebné okrem spomínaných činností  venovať sa aj retrospektínemu
spracovaniu článkov starších ročníkov regionálnych periodík, ktoré sa v archívoch regionálnych
knižníc  uchovávajú a tiež treba intenzívnejšie pristúpiť k spracovaniu špeciálnych tlačí /fotografie,
pozvánky, plagáty, drobné tlače/, ktoré regionálne oddelenia zhromažďujú. Retrospektívne články v
súčasnej dobe spracuvávajú len dve regionálne pracoviská. Podľa možnosti by bolo potrebné tieto
pracoviská posilniť, a to hlavne v knižniciach, kde sa bibliografickej práci venuje len 1 pracovník
(Kysucká knižnica, Oravská knižnica A.H. a Turčianska knižnica). Dôležité je, aby sa pracovníci
týchto oddelení maximálne sústredili na vysokú úroveň  a kvalitu regionálnych databáz a tiež na
zachytenie maximálneho množstva informácií o danom regióne, ktoré sa nachádzajú nielen v tlači,
ale aj v online zdrojoch. V každom regióne je nezastupiteľná aj publikačná a vydavateľská činnosť
regionálnych pracovísk.



Ekonomické ukazovatele

Transfery na činnosť knižníc z rozpočtu ŽSK za celý kraj boli len o 8 237 € nižšie ako v roku
2014. Zvýšené transfery zaznamenala Liptovská knižnica G.F.B. (+ 19 421 €), Oravská knižnica
A.H. (+ 12 674) a Turčianska knižnica  (+ 1 712 €), nižšie transfery oproti r. 2014 dostala  Kysucká
knižnica  (-  16 725  €)  a  krajská  knižnica  (-  14 034  €  ).  V  sledovanom  roku  získali  knižnice
mimorozpočtové zdroje v celkovej sume 158 654 € (granty a sponzorské príspevky) a tiež výnosy
z poplatkov za knižničné činnosti v celkovej sume za kraj 110 274 €, čo je však o 3 994 € (- 3,5
%) menej ako v predchádzajúcom roku. Príjmy z knižničných činností v ostatných rokoch klesajú
vo všetkých knižniciach.  Za ostatných  5 rokov  (2011-2015) príjmy najviac poklesli   Kysuckej
knižnici (- 8 327 €), krajskej knižnici (- 8 015 €), Liptovskej knižnici G.F.B. (- 2002 €) a  Oravskej
knižnic A.H.  (  -  1 752 €).  Príjmy sa zvýšili  len v Turčianskej  knižnici  (+ 4 341 €).  Dôvodom
poklesu príjmov z knižničnej činnosti  je znižujúci sa  počet používateľov, ale aj nižšie tržby za
upomienky,  keďže knižnižno-informačný system upozorňuje  v  predstihu na povinnosť  vrátenia,
resp. predĺženia výpožičiek na konte používateľa.
Počet zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti  za ostatných 7 rokov tiež poklesol vo
všetkých regionálnych knižniciach, a to spolu o 11,37 zamestnancov v prepočítanom stave, čo je
pokles o 10,5  %. Osobné náklady regionálnych knižníc v sledovanom roku vzrástli  o 4,97 %,
keďže v priebehu r. 2015 došlo k valorizácii platov zamestnancov knižníc. 
Priemerné mzdy pracovníkov knižníc bez robotníckych profesií v roku 2015 vzrástli a dosiahli
tieto hodnoty: Krajská knižnica 661 €, Oravská knižnica A. H. 644 €, Kysucká knižnica 635 €,
Turčianska knižnica 624 € a Liptovská knižnica G.F.B. 610 €. 

K bodu 3:
Riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Mgr. Katarína Šušoliaková prostredníctvom PP prezentácie
oboznámila  prítomných  s  plnením  štandardov  regionálnych  knižníc  Žilinského  samosprávneho
kraja v roku 2015. Odporúčaný štandard  v počte kníh získaných kúpou bol v Kysuckej knižnici
splnený na 63,4%, v Oravskej knižnici A.H. na 53,81 %,   Krajskej knižnici v Žiline na 42,65 %,
v Liptovskej knižnici G.F.B. na 28,63 % a v Turčianskej knižnici len na 25,51 %. Pri  finančných
prostriedkoch určených na nákup KF bol štandard splnený na: 53,71 % v Kysuckej knižnici,
47,19 % v Oravskej knižnici A. H., 40,3 % v krajskej knižnici, na 28,4  % v Liptovskej knižnici
G.F.B. a  na 28,3 %  v Turčianskej knižnici. 
V počte výpožičiek na 1 obyvateľa odporúčaný štandard splnili  všetky knižnice,  podobne aj v
počte výpožičiek na 1 zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti bol štandard splnený
a vo väčšine knižníc  aj vysoko prekročený.
V počte odoberaných titulov periodík štandard splnila len Krajská knižnica v Žiline a Oravská
knižnica A.H. Kysucká knižnica v sledovanom roku znížila počet odoberaných titulov periodík zo
120 na 83 (- 37 titulov) a tiež Turčianska knižnica z 86 na 69 (- 17 titulov). V počte počítačov s
internetom pre verejnosť  štandard splnili všetky knižnice a v  počte študijných miest štandard
nesplnila  o  1  študijné  miesto len  Oravská  knižnica  A.  H.  Štandard  týkajúci  sa  percenta
používateľov z počtu obyvateľov splnila Kysucká knižnica v Čadci (22,85 %) a Krajská knižnica
v Žiline  (14,90  %),  štandard  nesplnila  Oravská knižnica  (16,89  %),  Liptovská  knižnica  G.F.B.
(10,92 %) a Turčianska knižnica (10,31 %).

K bodu 4: 
Program predbežného technicko-organizačného zabezpečenia knižného veľtrhu Bibliotéka 2016 aj



s návrhom konkrétnych dátumov účasti pracovníkov na veľtrhu  bol zaslaný osobitným mailom do
jednotlivých regionálnych knižníc.

K bodu 5: 
Rôzne
V rámci  diskusie  p.  riaditeľka  Turčianskej  knižnice  Mgr.  Katarína  Vandlíková  informovala
o projekte  „Knižnica  ústretová  študentom“,  ktorý  Turčianska  knižnica  realizovala  v roku  2015
a ktorý  bol  podporený  z  grantového  programu  MK  SR.   Prostredníctvom  projektu  knižnica
zabezpečila  sedacie  vaky, wifi  pripojenie  a tablety,  a tým zlepšila  služby,  ktoré  sú  poskytované
študentom.  Zároveň  projektom   rozvinula  spoluprácu  s pedagógmi  stredných  škôl.  Odborní
pracovníci knižnice v rámci projektu spracovali 8 zaujímavých tém z oblati informačnej výchovy
/informačné  pramene,  citovanie,  kritický  prístup  k hodnoteniu  informácií,  písanie  životopisu
a motivačného  listu,  tvorba  prezentácií/,  ale  prednášky  boli  zamerané  aj  na  tréning  pamäti,
organizovanie  voľného  času  a mimoškolskej  práce  študentov  a i.  Aj  napriek  tomu,  že  témy
prednášok  boli  zaujímavé,  projekt  nebol  zo  strany  pedagógov  stredných  škôl  prijatý  až  s
takým nadšením, ako knihovníci očakávali. Na negatívny prístup ku knižnici zo strany pedagógov
stredných  škôl  zareagovala  aj  p.  riaditeľka  Liptovskej  knižnice  G.F.B.  p.  Feriančeková,  keďže
pravidelne  spolupracujú  so strednými školami pri organizácii podujatia Maturita v knižnici a tiež
majú rovnaké skúsenosti s nezáujmom zo strany stredných škôl.
P.  Mgr.  Michaela  Matúšková  informovala  prítomných  o novej  aktivite  krajskej  knižnice,  a to
o vzniku klubu spoločenských hier. Informovala prítomných o obchodnej spoločnosti Albi, ktorá
krajskej  knižnici poskytla  53  ks  kvalitných  spoločenských  hier  za  symbolickú  cenu.  Krajská
knižnica požičiava tieto hry nielen prezenčne, ale aj absenčne. Zo strany používateľov je o túto
aktivitu veľký záujem. 
K. Šušoliaková informovala  prítomných o možnosti  personálneho posilnenia knižníc na základe
spolupráce s úradmi prác  (ÚPSVaR) v jednotlivých regiónoch. Základný prehľad schém ÚPSVaR
poslala krajská knižnica jednotlivým regionálnym knižniciam osobitným mailom. 

Po skončení rozborov program pokračoval prezentáciou knižnično-informačného systému  Tritius
zástupcami spoločnosti Lanius.

V Žiline 24. 5. 2016
Zapísala: B. Sobolová
Overila: K. Šušoliaková


