Mestská knižnica Svit

Súhrnný rozbor činnosti za rok 2010

1. Knižničný fond
Knižničný fond Mestskej knižnice vo Svite k 31. 12. 2010 tvorilo 33 032 knižničných
jednotiek, z toho 32 293 kníh a 739 audiovizuálnych a elektronických dokumentov. Zloženie
knižničného fondu: 30,97 % odbornej literatúry pre dospelých, 38,16 % krásnej literatúry pre
dospelých a 30,87 % literatúry pre deti a mládež.
Na nákup knižničného fondu bolo v rozpočte schválených 3 647 €, skutočne bolo
vyčerpaných 3 661,98 €. Prekročenie rozpočtu v tejto položke o 14,98 € bolo spôsobené
chybou pri prepočte faktúr za časopisy. Knižnica celkom zakúpila 497 zväzkov kníh za
3 147,99 € a 18 titulov periodík za 513,99 €. Nákup kníh bol realizovaný u predajcov
poskytujúcich zľavy, celkovo bolo oproti skutočným cenám kníh ušetrených 1 775,58 €.
Knižnica získala i grant z Ministerstva kultúry SR na nákup odbornej literatúry vo výške
1 500 €. Za túto sumu zakúpila 138 zväzkov kníh do náučného oddelenia. Od čitateľov,
spisovateľov a rôznych vydavateľstiev a organizácií získala darom 37 zväzkov publikácií a 9
titulov periodík. Celkový prírastok knižničného fondu bol 672 zväzkov kníh a 16 titulov
periodík v sume 4 647,99 €, čo bolo o 17 zväzkov viac ako v minulom roku.
Vyradených bolo 447 zväzkov opotrebovanej a zastaralej literatúry v hodnote 408,17 € a 3
uhradené knihy v hodnote 10,66 €, za ktoré čitatelia v zmysle výpožičného poriadku zaplatili
22,19 €.
2. Používatelia
Knižničné služby v roku 2010 využívalo 1 499 používateľov, čo je o 125 viac ako v roku
2009. Zloženie čitateľov: 545 detí do 15 rokov, 273 študentov, 160 dôchodcov, 493 dospelých
v produktívnom veku a 28 kolektívnych členov (knižnice, školy a pod.). Čitatelia platili
rovnaké členské poplatky ako v predchádzajúcom roku. Príjmy z členských poplatkov boli
971,54 €. Napriek vyššiemu počtu používateľov boli členské poplatky nižšie o 34,68 € oproti
roku 2009, čo je spôsobené tým, že nárast počtu používateľov bol v kategórii detí, ktorých
registračný poplatok je najnižší zo všetkých kategórií čitateľov.
Knižnicu navštívilo 14 413 osôb, vrátane účastníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí, čo je o
2 046 viac ako v roku 2009. Priestory knižnice navštívi za 1 výpožičný deň priemerne 60
používateľov.
3. Výpožičky a služby
V roku 2010 knižnica požičala 40 162 dokumentov, z toho 13 301 zväzkov náučnej literatúry
pre dospelých, 16 183 zväzkov krásnej literatúry pre dospelých a 9 877 knižničných jednotiek
pre deti a mládež. Keďže sa v novom zakúpenom knižnično-informačnom programe Clavius
spúšťali jednotlivé moduly postupne, porovnanie výpožičiek s rokom 2009 nie je možné. Vo
využívaní verejného internetu, ktorý získala knižnica z eurofondov nastal pokles o 257
používateľov a 403 hodín a to z dôvodu zatvorenia knižnice v mesiaci februári počas lepenia

novej podlahoviny v náučnom oddelení. Na 8 prístupových miestach verejného internetu sa za
celý rok vystriedalo 3 713 používateľov a pracovali spolu 4 702 hodín.
Základné výpožičné služby sú podľa knižničného zákona poskytované bezplatne, poplatky sú
účtované len za špeciálne služby – medziknižničné výpožičné služby, rešerše, rezervácie,
reprografické služby. Za ne knižnica vybrala 267,50 €, oproti roku 2009 o 28,89 € menej.
Pokles bol zaznamenaný najmä v medziknižničnej výpožičnej službe, ktorá nemusela byť
využívaná z dôvodu získania grantu na nákup odborných publikácií, čo knižnici umožnilo
doplniť a skvalitniť fond náučnej literatúry a tým uspokojovať požiadavky čitateľov
z vlastného fondu.
Za sankčné poplatky – upomienky, stratu preukazu a stratené knihy knižnica získala 811,82 €,
čo je o 138,49 € menej ako v roku 2009. Minimálny nárast o 3,96 € bol v poplatkoch za stratu
preukazu. Výrazný pokles bol v poplatkoch za upomienky o 126,04 € a menej čitatelia
zaplatili i za stratené knihy o 16,41 €. Táto skutočnosť je pre knižnicu potešiteľná, pretože
znamená, že čitatelia disciplinovanejšie dodržiavajú výpožičný poriadok.

4. Kultúrno-vzdelávacia činnosť
Knižnica každoročne pripravuje rôzne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, ktorými
sa snaží čitateľov oboznamovať s kvalitnou literatúrou, spisovateľmi a ich tvorbou a zároveň
sprístupňovať a využívať informácie, a tiež propagovať knižnicu a jej služby. V roku 2010
uskutočnila 135 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2 279 používateľov. Oproti minulého roku
to bol nárast o 34 podujatí a 674 používateľov.
Knižnica opakovane pripravila obľúbené podujatia: cyklus literárnych besied v rámci 6.
ročníka celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom, podujatia na propagáciu kníh a podporu
čítania - medzinárodnú akciu Noc s Andersenom a celoslovenskú súťaž Do knižnice,
celoslovenské podujatie Hľadá sa Dobšinský, ktoré sa organizuje pri príležitosti Dňa ľudovej
rozprávky, či detský čitateľský maratón Čítajme si, ktorého výsledky boli zapísané do
slovenskej knihy rekordov. V marci – mesiaci knihy sme uskutočnili slávnostné zápisy
prváčikov za čitateľov knižnice, vyhodnotenie najlepších čitateľov i výstavy a hovorené
bibliografie pre deti základných škôl. V knižnici sme privítali na besede Gabrielu Futovú,
najpopulárnejšiu spisovateľku pre deti a mládež, študenti strednej odbornej školy besedovali
s režišérkou Oľgou Janíkovou a spisovateľmi Ireneyom Balážom, Pavlom Janíkom a Erikom
Ondrejičkom. Realizovali sme výstavy výtvarných prác žiakov základných škôl, špeciálnej
základnej školy, výtvarných krúžkov CVČ i putovnú výstavu z Českej republiky Biblia včera,
dnes a zajtra.

5. Pobočka Pod Skalkou
Knižničný fond pobočky Pod Skalkou tvorí 2 349 zväzkov. Keďže knižnica kupuje jednotlivé
tituly len v jednom exemplári, aktualizácia fondu na pobočke je zabezpečovaná
prostredníctvom cirkulácie výmenných súborov. To znamená, že časť novších titulov je
zapožičaná do pobočky, staršie tituly sa z pobočky vracajú do hlavnej knižnice.
Služby v pobočke využívalo 41 čitateľov, z toho 15 detí. Za rok 2010 ju navštívilo 360
používateľov, z toho bolo 212 detí. Vypožičali si 984 knižničných jednotiek. Oproti roku
2009 nastal nárast v počte čitateľov o 3, v počte používateľov o 45 a v počte výpožičiek o 107
knižničných jednotiek.
Pracovníčka pobočky odviedla do pokladne mestskej knižnice 35,86 €. V obidvoch
knižniciach platí ten istý čitateľský preukaz.

Tabuľková časť

2009

2010

Knižničné jednotky
Zväzky na 1 obyvateľa
Zväzky na 1 čitateľa
Prírastky – z rozpočtu
- sponzori, dary
Úbytky
Registrovaní používatelia
% čitateľov z počtu obyvateľov
Návštevnosť spolu
Výpožičky spolu
Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Nákup knižničného fondu v €

32 810
4,4
23,9
478
177
356
1 374
18,3
12 367
34 172
101
4 610,22

33 032
4,4
22,04
497
175
450
1 499
19,8
14 413
40 162
135
4 647,99

6. Plnenie rozpočtu
Na rok 2010 bol schválený rozpočet vo výške 46 203 €. V priebehu roka bol upravený na
46 267 €, zvýšený bol o 64 € na platby za preventívne prehliadky a 1 500 € bolo získaných
zo schválenej dotácie Ministerstva kultúry SR.
Celkové náklady na činnosť knižnice boli 44 849,63 €, plnenie na 93,9 %. Celkové príjmy
boli 3 550,86 €, z toho príjmy z knižničnej činnosti 2 050,86 € a dotácie na nákup kníh
1 500 €.

Rozpis príjmov
Členský poplatok
Z toho pobočka Pod Skalkou
Zaplatené stratené knihy
Upomienky
Výpožičné za časopisy
Medziknižničná výpožičná služba
Strata preukazu
Rezervovanie kníh
Predaj vyradených kníh
Reprografické služby
Rešerše
Spolu knižničná činnosť
Iné príjmy – sponzori, dary
Spolu príjmy
Spracovala: Daniela Šipošová
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rok 2009
1 006,22
36,86
38,60
874,09
108,76
101,26
37,62
51,60
16,50
8,66
9,61
2 252,92
2 660,00
4 912,92

rok 2010
971,54
35,86
22,19
748,05
90,52
64,74
41,58
56,20
21,00
20,65
14,39
2 050,86
1 500,00
3 550,86

