Mestská knižnica Svit

Rozbor činnosti za rok 2021

1. Knižničný fond
Knižničný fond Mestskej knižnice vo Svite k 31. 12. 2021 tvorilo 30 146 knižničných
jednotiek, z toho bolo 30 109 zväzkov kníh a 37 zväzkov audiovizuálnych a elektronických
dokumentov. Zloženie fondu: 9 812 zväzkov odbornej literatúry pre dospelých, čo je 32,55 %,
11 328 zväzkov krásnej literatúry pre dospelých, čo je 37,58 % a 9 006 zväzkov literatúry pre
deti a mládež, čo je 29,87 % .
V rozpočte bolo na nákup knižničného fondu schválených 4 800 €, z uvedených financií bolo
zakúpených 421 zväzkov kníh za 4 071,65 € a 19 titulov periodík v hodnote 728,35 €.
Knižnica získala i dotáciu z Fondu na podporu umenia z Bratislavy na nákup literatúry vo
výške 1 600 €. Pracovníčky knižnice sa pri nákupe literatúry zamerali na všetky kategórie
používateľov knižnice. Zakúpili knihy z najviac žiadaných žánrov beletrie a populárnonáučné tituly odbornej literatúry pre deti, mládež a dospelých. Snahou knižnice bolo kúpiť
najnovšie knihy na trhu a tiež diela autorov vyhľadávaných používateľmi, a tým obnoviť a
zaktualizovať knižničný fond v centrálnej knižnici i v pobočke Pod Skalkou. Zároveň bol
rozpočet na nákup kníh navýšený o 2 500 € z dotácie Fondu na podporu umenia z roku 2020,
ktorej realizácia bola z dôvodu koronavírusovej pandémie posunutá na 1. štvrťrok roku 2021.
Spolu z obidvoch dotácií bol doplnený fond knižnice o 453 zväzkov kníh, z toho bolo 188
zväzkov beletrie, 62 zväzkov náučnej literatúry pre dospelých a 203 zväzkov literatúry pre
deti a mládež. Do fondu centrálnej knižnice z nich bolo zapísaných 362 titulov a do pobočky
Pod Skalkou 91 titulov.
Ďalších 26 zväzkov odbornej a krásnej literatúry pre dospelých, mládež i deti v hodnote 350 €
knižnica získala zo sponzorského daru JUDr. Evy Čabrovej, Dr. z Popradu. Od čitateľov,
obyvateľov mesta, vydavateľstiev a rôznych organizácií dostala darom 55 zväzkov kníh a 5
titulov periodík.
Celkový prírastok knižničného fondu bol 955 zväzkov kníh a 24 titulov periodík v celkovej
hodnote 9 750 €. Snahou knižnice je získať dokumenty čo najlacnejšie, využíva preto rôzne
zľavy a nakupuje u dodávateľov, poskytujúcich výhodný rabat. Z vlastných finančných
prostriedkov (bez darov, sponzorov a dotácie) zakúpila 421 titulov kníh v hodnote 4 071,65
€, skutočná hodnota kníh však bola 5 539,90 €, čo znamená úsporu 26,50 %.
Vyradených bolo 999 zväzkov opotrebovanej, duplicitnej a zastaranej literatúry v hodnote
1 116,91 €.

2. Používatelia
Knižničné služby v roku 2021 využívalo 838 používateľov, čo je o 42 menej ako minulý rok.
Zloženie: 291 detí do 15 rokov, 100 študentov, 291 dospelých v produktívnom veku, 139

seniorov a 17 kolektívnych členov (školy, knižnice a iné spolupracujúce organizácie). Príjmy
z členských poplatkov boli 754,50 €. Spolu knižnica pripravila 123 kultúrno-spoločenských
a vzdelávacích akcií pre 1 186 používateľov. Knižnicu za celý rok navštívilo 7 563
návštevníkov. Prístup k internetu využilo 226 obyvateľov a webová stránka knižnice mala za
celý rok 4 099 návštev. Z dôvodu pandemickej sitácie s ochorením Covid 19 bola knižnica
určité obdobie zatvorená a neskôr prebiehal výpožičný proces s obmedzeniami podľa
nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR. Preto porovnávanie výsledkov s predošlými
rokmi je bezpredmetné.

3. Výpožičné služby
V roku 2021 si čitatelia požičali 27 287 zväzkov kníh, z toho bolo 4 268 titulov náučnej
literatúry pre dospelých, 15 751 titulov krásnej literatúry pre dospelých, 5 938 titulov
literatúry pre deti a mládež a 1 332 periodík.
Z dôvodu koronavírusovej situácie bola knižnica i v roku 2021 v určitých obdobiach
zatvorená, prípadne pracovala v obmedzenom režime (výdaj kníh cez tzv. okienko, vstup
povolený len určitým kategóriám obyvateľov). Obmedzenia sa týkali i organizovania
hromadných podujatí. Pracovníčky knižnice robili všetko pre to, aby aj v týchto podmienkach
uspokojili čo najširší okruh používateľov. Pripravovali čitateľom žiadané knihy na základe
telefonických a e-mailových požiadaviek a obyvateľom, ktorí si knihy nemohli vyzdvihnúť
ich roznášali priamo domov.
Knižnica poskytuje používateľom všetky moderné knihovnícke služby – výpožičky
dokumentov, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií, rešeršné a
reprografické služby a medziknižničnú výpožičnú službu, a tiež elektronické služby – katalóg
na internete, vstup do vlastného čitateľského konta, samoobslužné rezervovanie
a predlžovanie výpožičnej doby dokumentov, zasielanie rezervácií, upozornení a upomienok
prostredníctvom e-mailu alebo sms správy.
Základné služby sú poskytované bezplatne, poplatky sa vyberajú len za špeciálne služby –
rezerváciu dokumentov, vyhotovenie rešerší, reprografické a medziknižničné výpožičné
služby. Za tie v roku 2021 knižnica vybrala 299,45 €. Knižnica vyberá tiež sankčné poplatky
– za upomienky, stratu preukazu a stratu dokumentu. Príjem za tieto položky bol 348,19 €.
On-line služby – vstup do elektronického výpožičného systému a vstup do elektronického
katalógu využilo 5 444 používateľov.

4. Kultúrno-vzdelávacia činnosť
Knižnica každoročne pripravuje besedy, výstavy a rôzne spoločenské a vzdelávacie podujatia,
ktorými sa snaží propagovať kvalitnú literatúru, oboznamovať čitateľov so spisovateľmi, či
inými osobnosťami spoločenského života a ich tvorbou, a propagovať knižnicu a jej služby.
Zároveň sprístupňuje diela rôznych druhov výtvarného umenia v svojej výstavnej sieni.
V roku 2021 pripravila 123 podujatí pre 1186 používateľov. Všetky podujatia knižnica
propaguje v miestnych a regionálnych médiách, na webovej i facebookovej stránke mesta
a knižnice. Bohužiaľ tak ako minulý rok z dôvodu pandemickej situácie s ochorením Covid19 sa hromadné podujatia nemohli organizovať, prípadne boli obmedzené počtom účastníkov

a mohli sa ich zúčastniť len určité kategórie obyvateľov. Z toho dôvodu sa viaceré
naplánované akcie a výstavy nemohli zrealizovať. V čase obmedzení knižnica pripravovala
on-line podujatia: rozprávania o obľúbených knihách, bibliografie nových kníh pre dospelých
i deti, literárne a výtvarné súťaže pre deti, prezentácie kníh k rôznym výročiam. Zapojili sme
sa opätovne do celoslovenských súťaží Les ukrytý v knihe a Osmijankova literárna záhrada,
aj keď sme ich museli realizovať prostredníctvom on-line. V období uvoľnenia sme pripravili
slávnostné zápisy prvákov za čitateľov knižnice, informačné výchovy pre žiakov ZŠ a deti
MŠ, počas leta Prázdninové dopoludnia a programy pre letné tábory CVČ a Rodinného
centra Ako doma. Počas nich sme s deťmi čítali knihy, v tvorivých dielňach vyrábali
mydielka, maľovali, či súťažili. Zapojili sme sa tiež do celoslovenského programu Prečítané
leto a v rámci neho sme vyhlásili i výtvarnú súťaž ilustrácií z obľúbených a prečítaných kníh.
Letné aktivity sme zorganizovali pre 226 detí. Zúčastnili sme sa podujatia Rodinného centra
pod názvom Leto ako doma a v našom stánku s knihami si dospelí i deti zdarma vybrali
knihy, ktoré ich zaujali. Podarilo sa nám tiež zorganizovať besedu so spisovateľkou detských
kníh Kristínou Baluchovou.
Z výstav sme zrealizovali: putovné výstavy Najkrajšie knihy o Slovensku a Najkrajšie
kalendáre, výstavu fotografií Fotoklubu Mamut aj s vernisážou, autorskú výstavu Petra
Adamca, výstavu prác žiakov ZUŠ pod názvom Umenie našimi očami, spojenú s prezentáciou
absolventských prác, výstavu fotografií Jána Dubeňa aj s vernisážou, výstavu výrobkov
Ľudmily Ilavskej vytvorených technikou pletenia z papiera, ktorá bola slávnostne otvorená
a autorka pre záujemcov pripravila ukážky pletenia aj s možnosťou ich vyskúšania. K výročiu
folklórneho súboru Jánošík bola zorganizovaná výstava Z Jánošíckej kapsy, sprístupnili sme
tiež putovnú výstavu Tajomný život netopierov a výstavu akademického maliara Igora
Pančuka.

5. Pobočka Pod Skalkou
Knižničný fond pobočky Pod Skalkou na konci roka 2021 tvorilo 2 529 knižničných
jednotiek. V pobočke bolo prihlásených 15 čitateľov, z toho 1 dieťa, 11 dospelých
v produktívnom veku a 3 seniori. Za celý rok 2021 ju navštívilo 403 používateľov, z toho 121
detí. Vypožičali si 1 116 knižničných jednotiek. Pracovníčka pobočky odviedla do pokladne
mestskej knižnice poplatky za registráciu v sume 25,70 €. V obidvoch knižniciach platí ten
istý čitateľský preukaz.

Tabuľková časť

2020

2021

Knižničné jednotky
Zväzky na 1 obyvateľa
Zväzky na 1 čitateľa
Prírastky – z rozpočtu
- sponzori, dary
Úbytky
Registrovaní používatelia
% čitateľov z počtu obyvateľov
Návštevnosť spolu

30 190
3,9
34,31
357
292
1 020
880
11,30
7 578

30 146
3,9
35,97
421
534
999
838
10,82
7 563

Výpožičky spolu
Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Nákup kn. fondu v € (rozpočet)
kn. fondu v € (sponzori, dotácie)

30 662
78
3 019,15
1 500,00

27 287
123
4 071,65
4 450,00

6. Interiérové vybavenie a výpočtová technika
Knižnica zakúpila nový písací stôl (náhrada za zničený písací stôl z roku 1986 – napr.
nefunkčné zásuvky) v zľavnenej cene 89,90 €. Pre pracovníčky knižnice sa kúpil počítač za
580 €. Keďže 2 pracovníčky mali len 1 spoločný počítač, ktorý je využívaný hlavne vo
výpožičnom procese, vždy bola jedna blokovaná a nemohla robiť svoju agendu – objednávky
kníh, MVS-iek, rešerše, poštu, prípravu plagátov, súťaží, scenárov a pod.

7. Plnenie rozpočtu
Na rok 2021 bol schválený rozpočet vo výške 79 204 €. V priebehu roka bol upravený na
83 654 €. Zvýšený bol o 4 450 € na nákup kníh(4 100 € financie z dotácie, 350 € od
sponzora). Skutočné čerpanie rozpočtu bolo vo výške 82 359,29 €. Príjmy z knižničnej
činnosti boli 1 402,14 €.

Rozpis príjmov
Členský poplatok - centrála
Členský poplatok - pobočka
Zaplatené stratené knihy
Upomienky
Výpožičné časopisov
Medziknižničná výpožičná služba
Strata preukazu
Rezervovanie kníh
Predaj vyradených kníh
Reprografické služby
Rešerše
Spolu knižničná činnosť
Iné príjmy – sponzori, dary
Spolu príjmy

Spracovala: Mgr. Daniela Šipošová
Vo Svite 7. 2. 2022

rok 2020

rok 2021

820,30
25,50
0,00
306,30
45,54
62,00
6,30
61,60
12,40
7,60
10,40
1 357,94
1 500,00
2 857,94

728,80
25,70
35,72
301,27
35,38
118,85
11,20
117,60
11,20
6,20
10,22
1 402,14
4 450,00
5 852,14

