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ÚVOD

Najväčšou knižnicou ponúkajúcou služby širokej  verejnosti  v meste Trnava ale zároveň i v celom 
samosprávnom kraji je Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (ďalej len „knižnica“). Knižnica, ktorá je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC - Trnavského samosprávneho kraja, je jedinou mestskou knižnicou 
pre  obyvateľov mesta  Trnava a zároveň regionálnou resp.  okresnou pre  okresy  Trnava,  Piešťany 
a Hlohovec  a svoju  krajskú  funkciu  si  plní  koordináciou  krajskej  bibliografickej,  metodickej 
a štatistickej činnosti.
Jej  činnosť  aj  v roku  2010  vychádzala  z úloh  stanovených  plánom  knižnice  na  príslušný  rok. 
Z dlhodobejšieho hľadiska sú úlohy plánované a plnené v zmysle  Koncepcie rozvoja Knižnice Juraja 
Fándlyho v Trnave 2007 –2013.
Knižnica svoje služby realizuje na oddeleniach jednak v hlavnej budove v centre mesta na Rázusovej 
ulici, jednak na detašovaných pracoviskách, ktorými sú Hudobné oddelenie v Dome hudby na Ul. M. 
Schneidra-Trnavského a  pobočky, zriadené v rôznych najľudnatejších častiach mesta – v priestoroch 
základných škôl na Prednádraží, na Linčianskej a časti Vodáreň na Atómovej ulici.
V číselných ukazovateľoch bola činnosť knižnice v uplynulom roku takáto: 
Zaregistrovali  sme  18  878  čitateľov,  ktorým  sme  požičali 447  822  knižničných  dokumentov, 
navštívilo nás 238 702 návštevníkov, kúpili sme 4134 nových kníh,
odoberali sme 260 titulov (308 exemplárov) novín a časopisov; iným knižniciam sme prepožičali 874 
titulov v rámci medziknižničnej výpožičnej služby, pre používateľov sme na objednávku vypracovali 
408  rešerší.  Pre  širokú  verejnosť  sme  pripravili  viac  ako  700  podujatí  -  besedy  a stretnutia  s 
tvorcami kníh, stretnutia záujmových skupín, hodiny informačnej výchovy pre deti a stredoškolákov, 
hodiny informačnej gramotnosti pre seniorov, tvorivé dielne pre deti a ich rodičov, exkurzie a veľa 
ďalších aktivít na podporu čítania.
Okrem kvalitných služieb pre verejnosť je naším zámerom aj  udržiavanie  odbornej  úrovne našej 
inštitúcie, výchova kvalitných odborníkov, knihovníkov.  Usporiadali sme dva celoslovenské 
semináre s medzinárodnou účasťou. V júni to bol seminár s názvom Komunitná knižnica. 
Vymieňali sme si skúsenosti s odborníkmi - knihovníkmi nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia – 
Čiech  a Nemecka.  Hlavnou  témou  bola  problematika  tzv.  „komunitného  ponímania  funkcie 
knižníc“, ktoré vychádza z myšlienky, že knižnica je spoločenským centrom a nie je len obyčajnou 
požičovňou kníh, ale spĺňa a svoje spoločenské poslanie. Prezentáciou a prednáškami prispeli aj dve 
naše  odborné  pracovníčky,  čím  dokázali  odbornú  pripravenosť  a fundovanosť   Knižnice  Juraja 
Fándlyho v Trnave aj kompetentnosť aj v takejto problematike.
Na jeseň, 3. až 5. októbra 2010      sa na pôde našej knižnice uskutočnil seminár s     názvom Kolokvium   
slovenských , českých a     moravských bibliografov. Bolo to stretnutie odborníkov v oblasti bibliografie,   
vzájomná vedecká  rozprava,  výmena skúseností,  prezentácia  výsledkov  práce  českej,  moravskej  a 
slovenskej bibliografie. Kolokvium sa uskutočňuje sa každoročne, striedavo na slovenskej a     českej,   
resp. moravskej strane, v     rámci Mesiaca    českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Hlavnou témou 
tohto kolokvia boli významné osobnosti v regiónoch v kontexte bibliografického spracovania.  Do 
programu prispela aj  naša knižnica odbornou prednáškou na tému Bibliografická činnosť KJF v 
Trnave.
Do povedomia  verejnosti  sa  už  isto  dostal  náš  klub Fórum humoristov,  ktorý  pri  knižnici 
vznikol v roku 2009. Je to otvorené združenie milovníkov písaného a kresleného humoru. Priatelia 
humoru sa  v knižnici  stretávajú  viac  –  menej  pravidelne,  prezentujú svoju  tvorbu,  alebo  tvorbu 
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rôznych  osobností  tvoriacich  humor.  Tieto  stretnutia  humoristov  sa  tešia  čoraz  väčšej  obľube 
verejnosti. Mimoriadnym úspechom tohto klubu je jeho účinkovanie na celoslovenskej prehliadke 
humoru a satiry Kremnické gagy v auguste 2010 so svojím vlastným programom Trnavské rodinné 
balenie.
Knižnicu navštívilo počas roka mnoho spisovateľov, ilustrátorov, tvorcov kníh. Za všetkých možno za 
vlaňajšok  spomenúť  napríklad  spisovateľa  Jána  Navrátila,  dobrého  priateľa  našich  detských 
čitateľov,  autora  úvodníkov  nášho  knižničného  časopisu  pre  deti  Čaruška.  Pri  príležitosti  jeho 
životného jubilea sme vydali výberovú personálnu bibliografiu Ján Navrátil a venovali sme mu jedno 
celé číslo spomínaného časopisu Čaruška. Jubileum oslavoval napríklad aj ilustrátor,  akademický 
maliar Miroslav Cipár, čo sme si tiež pripomenuli na podujatí našej knižnice. Pán Cipár sa nám 
odvďačil úžasným darom: venoval našej knižnici vlastnoručné ex libris,  a to zvlášť 
pre knihy detské a zvlášť na knihy pre dospelých.
Trvalú pozornosť venujeme aj propagovaniu autorov z nášho regiónu. Verejnosti sa na pôde našej 
knižnice predstavili so svojou tvorbou už desiatky autorov z Trnavy a okolia. Významnou súčasťou 
našej práce je aj edičná a vydavateľská činnosť. Vlani sme vydali dva naše tradičné časopisy - Čaruška 
pre mladých čitateľov, Knižničný spravodajca pre verejné knižnice TTSK, a ďalšie štyri edičné tituly  
-  Ján Navrátil  :  výberová personálna bibliografia,  Humor_zasináč.sk :  zborník Fóra humoristov 
2010, Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2010 a publikáciu Katolícka moderna.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je jednou z najstarších a najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií 
na území Trnavy. Svojím poslaním, ako regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou však presahuje 
územie  tohto  mesta.  Naším  cieľom je  budovať  na  tradíciách  tejto  inštitúcie  a svojou  činnosťou 
a aktivitami prispievať k bohatému kultúrnemu životu v meste, v regióne a v samosprávnom kraji.
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1. Riadenie a organizácia
1.1.Personálna vybavenosť
V knižnici v roku 2010 pracovalo v priemere 38 fyzických osôb, čo na prepočítaný stav  bolo 37,1 
osôb.  1  pracovníčka  bola  na  rodičovskej  dovolenke.  Pracovný  pomer   v roku  2010 rozviazali  2 
pracovníci z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.
S úradom práce sociálnych vecí a rodiny má knižnica uzatvorené 3 zmluvy na chránené pracoviská. 
Z toho 1 sme vytvorili v roku 2010 na registratúrne pracovisko. Spolu zamestnávame 3 zdravotne 
postihnutých  pracovníkov,  z toho 1 je  nevidiaci.  Vďaka  dobre  vypracovaným žiadostiam sa  nám 
podarilo získať na chránené pracoviská príspevok v celkovej výške 7 248,52 EUR.
V roku 2010 v mesiaci júl sme vypracovali žiadosť aj na pracovného asistenta. ÚPSVaR nám schválil 
pracovného  asistenta  k nevidiacemu  pracovníkovi  a  refunduje  nám mzdu  a  odvody  pracovného 
asistenta  v mesačnej výške 419,71 EUR do konca roka je to suma 1678,80.
V spolupráci s ÚPSVaR sme aj v roku 2010 zamestnávali mladých absolventov škôl, v priemere  6, 
ktorí  sú u nás vykonávali  absolventskú prax.  Absolventi  vykonávajú  pomocné práce v pobočkách 
knižnice ako aj hlavnej budove ako pomocný dozor v študovni a pri verejnom internete. Tento rok 
sme zamestnali aj absolventa na robotnícke povolanie – stolára.

1.2 Koncepčná, plánovacia a organizačná činnosť
Činnosť knižnice sa riadila  plánom na rok 2010.  Činnosť jednotlivých útvarov a oddelení riadili 
príslušní vedúci pracovníci. Kontrola úloh a aktuálne pracovné  problémy sa riešili na operatívnych 
poradách  útvarov.  Vedúca  útvaru  výpožičných  služieb  zvolala  počas  rok  13  pracovných  porád, 
ostatné vedúce podľa aktuálnej potreby. Porady vedenia, gremiálne porady sa konali spravidla každý 
druhý mesiac, celkom 6- krát. Priebežne sme sa venovali aj kontrole plnenia plánu. Jedna porada sa 
konala na pobočke Prednádražie a dve na pobočke Tulipán.

1.2.2 Poradné orgány riaditeľky 
V zmysle organizačného poriadku aj v tomto roku pracovali poradné orgány riaditeľky, t.j. redakčné 
rady a komisie:
Redakčná rada pre detský časopis  Čaruška.   1.  tohtoročné číslo časopisu Čaruška bolo venované 
životnému  jubileu  spisovateľa  Jána  Navrátila,  priateľa  našich  detí  a  „krstného  otca“  Čarušky. 
Zároveň sme propagovali program pre deti v rámci Prázdninového superklubu 2010. Číslo vyšlo aj 
v tlačenej podobe, v obmedzenom počte. Poslúžilo ako propagácia knižnice a jej edičnej činnosti pre 
účastníkov  celoslovenského  seminára  Komunitná  knižnica.  2.  číslo  Čarušky  je  v elektronickej 
podobe. Tlačou bolo vydaných iba 20 ks na prezenčné štúdium v oddelení pre deti, na pobočkách 
a do archívu.

Redakčná rada webovskej  stránky knižnice.  Členovia komunikovali e-mailom i osobne. riadne 
zasadnutia sa uskutočnili štyri krát

Redakčná rada pre časopis Knižničný spravodajca. Zasadala 2x
Komisie: akvizičná a vyraďovacia, likvidačná, škodová
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1.2.3 Interné smernice, príkazy riaditeľky, koncepčné analytické a informačné 
materiály
• Interné smernica 

č. 1  Podmienky a postup prenechania majetku samosprávneho kraja v správe Knižnice  
Juraja Fándlyho v Trnave formou  mimoriadnych nájomných zmlúv .
č. 2     Výška finančnej náhrady za knihy a iné dokumenty
č. 3     Prijímanie, evidovanie a vybavovanie sťažností v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 
č. 4     Smernica BOZP:1. zoznam prác zakázaných ženám; 2. poskytovanie  osobných 
           ochranných pracovných prostriedkov
č. 5     Zásady vymáhania nevrátených výpožičiek
č. 6     Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov fyzických osôb v informačnom systéme 
           KJF v Trnave 
č.7      Štatút redakčnej rady Knižničného spravodajcu
Doplnok č. 1 k smernici 3/2009knižničný  a výpožičný poriadok Knižnice Juraja Fándlyho v  

     Trnave. (cenník)
     Doplnok č. 2 k smernici knižničný  a výpožičný poriadok Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.   
     (cenník)

• Príkazy riaditeľky 
č. 1  Akvizičná komisia
č. 2  Komisia pre previerku  BOZP A PO  
č. 3  Vykonanie čiastkovej revízie knižničného fondu KJF v Trnave pobočka Vodáreň
č. 4 Dokladová a fyzická inventarizácia majetku 

• Správa o činnosti KJF v Trnave za rok 2009 / vypr. L. Koleková a kol.
• Plán práce na rok 2010 / vypr. L. Koleková a kol. 

1.2.4 Organizačné zmeny
Od 1. mája 2010 je upravený výpožičný čas oddelenia pre nevidiacich: každý deň od 9.00 do 16.00 
hod.
V útvare výpožičných služieb nastali personálne zmeny v hudobnom oddelení. Po odchode Viliama 
Kováča do dôchodku sa zachovalo pracovné miesto v chránenej dielni. Od januára nastúpila Jana 
Viktoriusová na polovičný pracovný úväzok. 
Ako asistent u nevidiaceho pracovníka pracuje na čiastočný úväzok Veronika Jedličková. 

1.3 Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov
Organizácia  umožňuje  zamestnancom  účasť  na  vzdelávacích  podujatiach,  niektorí  pôsobia 
v odborných komisiách a pracovných skupinách.

Členstvo v odborných a pracovných komisiách:
- Národná komisia pre služby pri SNK v Martine, B. Jakubáčová
- Členka redakčnej rady Bulletinu SAK. B. Jakubáčová
- Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť v SR, Mgr. Z. Mesárošová

                                          Správa o činnosti Knižnice Juraja Fándlyho v roku 2010                                              6



- Metodická rada pri OKS SNK, J. Brliťová
- Pracovná skupina pre informačné techcnológie pri SNK, J. Brliťová
- Pracovná skupina pre prácu v KIS VIRTUA, B. Jakubáčová, Mgr. Z. Mesárošová, J. Brliťová
- Pracovná skupina pre prácu s deťmi pri SNK, V. Chorvatovičová
- Pracovná skupina na údržbu informačného portálu InfoLib. J. Brliťová

Účasť na vzdelávacích a odborných podujatiach:
- Zasadnutie redakčnej rady Bulletinu SAK. Bratislava, CVTI. 27. 1. 2010. B. Jakubáčová
- Excel  –  školenie. Trnava,  KJF  v Trnave.  Marec  2011.  B.  Jakubáčová,  V.  Chorvatovičová,  A. 

Beňová, B. Porubská
- Nájdime knižnice. Informačný seminár na tému marketing knižníc. Martin. SNK. 9. 3. 2010.  B. 

Jakubáčová, J. Brliťová, Mgr. D. Kráľová 
- Kremnické gagy 2010.  Rokovanie o účasti. Kremnica, Knižnica Jána Kollára v Kremnici. 5. 5. 

2010. B. Jakubáčová, Mgr. L. Koleková
- Zvládanie stresu pri práci s používateľmi. Seminár. Trnava, KJF v Trnave, 3. a 10. 5. 2010.  Všetci 

pracovníci v službách 
- INFÓRUM 2010. Medzinárodná konferencia o informačných technológiách a ich využití. Praha, 

VŠE. 24. – 27. 5. 2010.  B. Jakubáčová
- Zasadnutie  Národnej  komisie  pre  služby. Liptovský  Mikuláš,  Akademická  knižnica  Akadémie 

ozbrojených síl. 1. – 2. 6. 2010.  B. Jakubáčová
- Metodický seminár Bratislavské bibliografické dni. UK Bratislava, 7.-8.6. 2010. Mgr.Z. Mesárošová 

H. Stolariková
- Zasadnutie  pracovnej  skupiny  KIS  Virtua  –  katalogizácia. SNK Martin,  10.6.  2010.  Mgr.  Z. 

Mesárošová
- Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť SR. SNK Martin, 16.6. 2010. Mgr. Z. Mesárošová
- Zasadnutie redakčnej rady Bulletinu SAK. Bratislava, CVTI. 17. 6. 2010. B. Jakubáčová
- Čítajme si  s Osmijankom. Výlet  s víťazným kolektívom zo Zelenča.  Bratislava.  21. 6.  2010. V. 

Chorvatovičová
- Komunitná knižnica. Celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou. Trnava, KJF v Trnave. 

22. – 23. 6. 2010. Vedúci pracovníci ÚVS a pracovníci pobočiek
- Trnafské  rodinné  balenie. Program FH na  Kremnických  gagoch.  Kremnica,  26.  8.  2010.  B. 

Jakubáčová, A. Beňová a členovia FH
- Kolokvium  českých,  moravských  a slovenských  bibliografov. Trnava,  3.  –5.  10.  2010.  B. 

Jakubáčová, Mgr. Z. Mesárošová, Mgr. L. Koleková, , Mgr. D. Kráľová
- KatWork – CVTI SR, Bratislava, 14.10. 2010. Mgr. Z. Mesárošová
- Metodická  návšteva  k  budovaniu  databázy  regionálnych  osobností  a  udalostí  –  KKKK,  Nitra, 

20.10. 2010. Mgr. Z. Mesárošová, Mgr. E. Dolníková, J. Brliťová
- Čítanie  ako  zážitok. Seminár  detských  knihovníkov.  Piešťany,  20.  –  21.  10.  2010.  V. 

Chorvatovičová, T. Kozmálová, P. Mikušová, H. Horváthová
- Bibliotéka 2010. Bratislava, 4. a 5. 11. 2010. B. Jakubáčová, V. Chorvatovičová, B. Porubská
- Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť SR: SNK Martin, 24.11. 2010. Mgr. Z. Mesárošová 
- Knižničný marketing bez peňazí. Seminár. Martin, 30. 11. 2010. B. Jakubáčová
- Organizácia  práce  v anglických  verejných  knižniciach. Prednáška:  Mgr.  Miriam  Rajterová. 

Trnava, 2. 12. 2011. Členovia KP SSK.
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1.4 Získavanie finančných prostriedkov z grantov a iných zdrojov

- Doplňovanie knižničného fondu Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Žiadosť do 
grantového systému MK SR 2010. Vypracovala: Mgr. Z. Mesárošová. Dotácia pridelená vo výške 
10 000 €.

- Katolícka moderna. Žiadosť o dotáciu mesta Trnava na rok 2010. Vypracovala B. 
Jakubáčová. Dotácia pridelená vo výške 500 €.

- Komunitná  knižnica  IV.  Celoslovenský  seminár  s medzinárodnou  účasťou. 
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2010 – SAK v projekte Partnerstvo. 
Vypracovala: B. Jakubáčová. Dotácia pridelená vo výške 200 €.

- Fórum humoristov.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2010 – MK 
SR. Vypracovala: B. Jakubáčová. Dotácia pridelená vo výške 1 000 €.

- Kultúrne poukazy.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2010 – MK 
SR. Vypracovala Jana Brliťová. Dotácia vo výške 580 €. 

- Zvládanie stresu pri práci s používateľmi.  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu 
projektu v roku 2010 – MK SR. Vypracovala Mgr. Darina Kráľová. Dotácia vo výške 700 €.

1.5 Kontrolná činnosť
1.5.1 Vnútroknižničná kontrola
Vnútorná kontrola bola zameraná na finančné riadenie podľa zákona č. 502/2001 Z.Z. Kontrola 
pokladne a cenín sa vykonávala raz štvrťročne. V oblasti BOZP a PO má organizácia vypracované 
všetky  zákonom stanovené  dokumenty.  Kontrola  plnenia  úloh z tejto  oblasti  sa  uskutočňuje  raz 
mesačne. Máme zavedený bezpečnostný denník.  Kontrola plánovaných úloh a činnosti organizácie 
sa vyhodnocuje prostredníctvom  gremiálnych porád vedenia  – raz za 2 mesiace,  a operatívnych 
porád – podľa potreby.
Vedúca útvaru výpožičných služieb urobila aj kontroly pracovísk v hlavnej budove i na pobočkách 
a hudobnom oddelení, zamerané na dodržiavanie pracovného poriadku.

1.5.2 Externá kontrola 
V dňoch  26.1  –  27.1.  2010 vykonali  zamestnanci  útvaru  hlavného  kontrolóra  TTSK  následnú 
finančnú kontrolu v zmysle zákona NR SR č. 502/2001. Kontrolná skupina skonštatovala, že neboli 
zistené nedostatky, ani porušenia všeobecne záväzných predpisov.
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2. KNIŽNIČNÝ FOND
2.2 Akvizícia
Z dôvodov krátenia rozpočtu (svetová ekonomická kríza) nákup knižničného fondu nebol realizovaný 
v plánovanom  množstve.  Pokračovali  sme  však  v dobrej  spolupráci  s knižným  veľkoobchodom 
Pemic,  kde nám poskytujú zľavu na nákup dokumentov.  Získavanie nových, čitateľmi žiadaných 
titulov sme realizovali aj v  iných distribučných agentúrach (Ikar, Sprinton, Ivan Lazík). Fond sme 
dopĺňali aj darmi od rôznych  inštitúcií, vydavateľstiev a individuálnych darcov. 
Priemerná cena 1 nakúpeného dokumentu v roku 2010 bola 7,84 € (236,25 Sk).

Prírastok  KF:       
plán 2010: 5 000 kn. j.
skutočnosť: 4 134 kn. j. 
z toho: 

náučná literatúra: 1 694 kn.j.
beletria: 1 538 kn.j.
náučná  literatúra  pre deti:    159 kn.j.
beletria pre deti:    665 kn.j.
hudobniny:      53 kn.j.
AV+ED:      25 kn.j. (20 DVD, CD, zvukové knihy, 5 ED)

Spôsob nadobudnutia:
kúpou: 2 857 kn.j.
darom:    622 kn.j.
náhrady:    655 kn.j. 

Úbytok KF: 
 plán 2010: 14 000 kn. j.
 skutočnosť: 13 244 kn. j.

V rámci úbytku 2010 sme spracovali odpis nenájdených dokumentov po revízii v oddelení beletria a 
vyradenie zostatkového fondu v pobočke Modranka.

2. 3 Evidencia a katalogizácia
Všetky   druhy   dokumentov  vrátane   periodík  sme  evidovali  v KIS  VIRTUA.  Dokumenty  sme 
knihovnícky spracovávali vo formáte MARC 21 podľa platných noriem a pravidiel. Priebežne sme 
spracovávali  dary  a náhrady  z jednotlivých  oddelení.  Zaevidované  dokumenty  sme  označovali 
čiarovým  kódom.  Zúčastnili  sme  sa  testovania  novej  verzie  KIS  VIRTUA  aj  s vyhotovením 
pripomienok k tejto verzii pre SNK v Martine. 
V systéme  Virtua  sme  pokračovali  v  budovaní  článkovej  regionálnej  databázy.  Analyticky  sme 
spracovávali regionálne periodické a neperiodické dokumenty (okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany) 
– 2 304 záznamov (pribudlo o 760 záznamov viac ako v  r. 2009), do databázy regionálnych autorít 
bolo spracovaných 72 osobností, 3 korporácie. Opravených a aktualizovaných bolo 250 záznamov. 
Bolo  spracovaných  36  regionálnych  drobných  tlačí. Vyriešili  sme  zastupovanie  pri  spracovaní 
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dokumentov v tejto databáze. Nové dokumenty sme priebežne odovzdávali do výpožičných oddelení 
centrálnej knižnice a na všetky pobočky. Ukončili sme budovanie lístkových katalógov na pobočkách 
a generálneho  katalógu  v  KJF.  Spätne  sme  kódovali  brožúry,  skriptá,  leporelá  z  pobočiek   a  z 
oddelení  odbornej  a mládežníckej  literatúry.  Súčasne  sme  opravovali  a dopĺňali  údaje  na 
bibliografických záznamoch týchto dokumentov v KIS VIRTUA.
Zo skladu povinného výtlačku sme zabezpečili výdaj 799 dokumentov (pokles o165 dokumentov). Do 
študovne sme zo skladu PV preradili 9 titulov (podľa výberu pracovníčok študovne). Zo študovne sme 
prebrali staršie ročníky periodík, ktoré sme po zmene lokácie abecedne uložili na regáloch v sklade 
PV. Začiatkom roka sme dohľadávali publikácie v oddelení beletria po vykonanej revízii v r. 2009 
(bolo  nájdených 325 knižničných jednotiek), následne sme nenájdené knižničné jednotky vyradili z 
databázy.
Zo zoznamov úbytkov sme vyradili 10 606  knižničných jednotiek v prírastkových zoznamoch (viac 
o 6  694 kn.  j.  ako v r.  2009).  V rámci  polročnej  absolventskej  praxe v  knižnici  sa  tejto činnosti 
venovali aj dvaja absolventi z ÚPSVaR. 

2.4 Ochrana a revízia 
Začiatkom roka sme dohľadávali publikácie v oddelení beletria po vykonanej revízii v r. 2009 (bolo 
nájdených  325  knižničných  jednotiek),  následne  sme  nenájdené  knižničné  jednotky  vyradili  z 
databázy.
Pokračovali  sme v opravách starších poškodených kníh,  každý nový dokument  sme kontrolovali, 
defektné dokumenty boli reklamované u dodávateľa, dokumenty sme balili do ochrannej fólie.   
28.6. – 23.7. 2010 sme uskutočnili  revíziu knižničného fondu na pobočke Vodáreň (Zátvor) .  
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3. VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY A POUŽÍVATELIA

Ukazovateľ mer. j. plán skutočnos
ť 

% plnenia
Výpožičky
Celkom kn. j. 500 000 447 822 89,6
Knihy kn. j. 319 607
v tom: odborná lit. pre dosp. kn. j. 123 410
           krásna lit. pre dosp. kn. j. 116 500
           odborná lit. pre deti kn. j. 24 056
           krásna lit. pre deti kn. j. 55 641
Periodiká kn. j. 115 159
Špeciálne dokumenty kn. j. 13 056
Z celk. počtu výpožičiek prezenčné kn. j. 118 725
Čitatelia a používatelia
Registrovaní používatelia osoba 13 000 18 878 145,2
     Z toho do 15 rokov osoba  4 000 4 155 103,9
Návštevníci  celkom návšteva 200 000 238 702 119,4
Z toho: -  virtuálni návštevníci návšteva 62 842
            -  wifi návštevníci návšteva 906

Ak porovnávame výsledky s rokom 2009, knižnica je vo výborných zelených číslach. Dosiahli sme o 6 
571 výpožičiek viac ako v roku 2009. 
Pokles vo výpožičkách v ÚVS má iba pobočka Tulipán (-3 557). Pobočka pracuje výborne, na škole 
má veľmi dobré zázemie, dobré partnerské vzťahy. Služby knižnice sú využívané pri projektovom 
vyučovaní žiakmi tejto školy. Vzhľadom na lokalitu pobočky po predchádzajúcich skúsenostiach však 
v záujme návratnosti  kníh  obmedzujeme počet  výpožičiek  na 1-2  knihy.  Z rovnakých dôvodov je 
obmedzené požičiavanie periodík absenčne.  Závažným faktorom je však rekonštrukcia školy , kde 
pobočka sídli.  Zostali tu iba 4 triedy. Je predpoklad, že v januári sa rekonštrukcia ukončí a opäť 
bude pobočku navštevovať viac čitateľov.
Výpožičky kníh v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli  spolu o 6 713, najviac beletria pre 
dospelých.  

Pokles vo výpožičkách periodík sme znížili zo 9 923 (v roku 2009) na 3 557. V priebehu polroka sme 
urobili  určité  opatrenia:  objednali  sme  najčítanejšie  časopisy  vo  dvoch  exemplároch  (Vlasta, 
Slovenka,  Život),  zároveň sa uskutočnila  výmena regálov v súlade s požiadavkami  čitateľov,  ktorí 
chceli mať priamy prístup i k starším číslam časopisov a novín.  V treťom štvrťroku sme však museli 
z dôvodu finančných reštrikcií tieto duplikáty zrušiť.
Registrujeme spolu 18 878 čitateľov. To sú čitatelia, ktorí majú platný čitateľský preukaz v roku 
2010 (VIRTUA)  a registrovaní  čitatelia  v klasickej  evidencii  na  pobočkách, v hudobnom oddelení 
a oddelení pre nevidiacich. V porovnaní s rokom 2009 je to o 1 420 viac. Mierny pokles má pobočka 
Tulipán (-54) a pobočka Vodáreň (-76). 
Z celkového  počtu  čitateľov  je  4  155  detí  do  15  rokov,  čo  predstavuje  82,3%  zo  všetkých 
školopovinných detí mesta Trnava. Oproti roku 2009 je zaregistrovaných o 99 detí menej. Pokles 
tvoria  práve pobočky Tulipán a Vodáreň.
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Počet návštevníkov  knižnice sa zvýšil vysokým číslom iba v položke virtuálni návštevníci (o 18 851), 
čo je nárast o 42,9%.) Súvisí to s využívaním KIS VIRTUA, rozšírený prístup ku katalógom knižnice 
aj  z pobočiek  a hudobného  oddelenia.  Ďalším  dôvodom  je,  že  na  našej  webovskej  stránke  je 
sprístupnený on-line katalóg i individuálny prístup čitateľa k svojmu kontu. Používatelia využívajú 
našu stránku aj  na objednávku rešerše,  MVS,  kontrolu  svojho  konta  a  prolongovanie  výpožičky. 
Tento fakt sa prejavil na všetkých pracoviskách tým, že poklesli fyzické návštevy používateľov (spolu 
– 84 355). 
Na druhej strane je potešiteľné, že podľa celoslovenskej štatistiky zo všetkých knižníc, ktoré pracujú 
v KIS VIRTUA, naša knižnica dosiahla najvyšší počet aktívnych čitateľov (10 914) (t.j. čitatelia, ktorí 
v roku 2010 uskutočnili aspoň jednu výpožičku, vrátenie, predĺženie, rezerváciu.
V 1. polroku knižnica pripojila svoje pobočky (Prednádražie, Vodáreň, Tulipán) i hudobné oddelenie 
na internet,  prostredníctvom ktorého je možné podávať aktuálne informácie o knižničnom fonde 
v celej knižnici. 
Oddelenie  pre  nevidiacich  realizovalo  3  040  výpožičiek,  čo  je  o 336  výpožičiek  viac  ako 
v predchádzajúcom hodnotenom období. Predstavuje to 747 pásov, 15 963 magnetofónových kaziet 
a 444 CD. Registruje 133 používateľov, čo je o 16 menej ako v  minulom roku. Poštou sme poslali 
268 zásielok, osobne si prišlo požičať 361 zásielok.
Počas roka 2010 využilo v knižnici prístup na internet 9 317 návštevníkov. V januári (4. – 20. 1. 
2010) bola porucha verejného internetu. Od 16. februára až do novembra nebol z ekonomických 
dôvodov  k dispozícii  v oddelení  pre  deti  počítač  na  internet.  Takže  oproti  840  návštevníkom 
z predchádzajúceho roku bolo v tomto roku na internete iba 75 detských návštevníkov.
Wifi pripojenie na internet v čitárni využilo 906 návštevníkov. Služba je prístupná od marca 2009. 
O túto službu je stále väčší záujem, najmä z radov vysokoškolákov.
V roku 2010 sa uskutočnilo 4 874 rezervácií, čo je o 1 462 viac. 
V druhom polroku sme začali s návrhmi na súdne vymáhanie nevrátených výpožičiek. Boli podané 
tri návrhy.

Knižnično-informačný systém VIRTUA
V 1. polroku boli časté výpadky, resp. spomalenie systému VIRTUA. Z týchto dôvodov bola knižnica 
zatvorená spolu 4 a pol dňa. Počas ďalšej odstávky od 17. – 21. 6. (3 dni) sa zrealizovali úpravy 
v SNK  Martin.  Momentálne  je  pripojenie  i rýchlosť  v poriadku.  Postupne  sa  riešia  jednotlivé 
problémy a otázky (riaditeľské upomienky,  statusy,  požičiavanie  periodík,  nejednotné narátavanie 
poplatkov za prekročenie výpožičnej doby ..).  Zistilo sa, že počas roka sa negenerovali riaditeľské 
upomienky  korektne.  K náprave  prišlo  až  v závere  roka.  Pozitívom je,  že  sa  podarilo  sfunkčniť 
službu čitateľom:  elektronická pripomienka o blížiacom sa  konci  výpožičnej  doby.  Zlepšil  sa tak 
obrat fondu, čo však môže znamenať naopak zníženie sankčných poplatkov.
V júni sme začali v oddelení beletrie s absenčným požičiavaním časopisov elektronicky.

Knižnično-výpožičný systém RAPID
V oddeleniach  pre  dospelých  sú  výpožičky  a dlžníci  v tomto  systéme  vysporiadané.  Dlhodobo 
vypožičané a nevrátené knihy boli nahradené náhradami. Takisto v archíve boli skartované výdajky 
kníh  z Rapidu,  ponechané  boli  len  tie,  u ktorých  sú  ešte  podlžnosti  a sú  prenesené  do 
VIRTUA.V oddelení  pre  deti  zostalo  však 103 čitateľov s 286 knihami.  Doriešiť  a ukončiť  prácu 
v RAPIDE je nutné v priebehu januára. 
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Estetizácia priestorov
21.  4.  2010  sa  v čitárni  uskutočnila  výmena  regálov.  Tieto  regály  boli  vymenené  v súlade 
s požiadavkami  našich  čitateľov,  ktorí  chceli  mať  prístup  i k starším  číslam  časopisov  a novín. 
Nakoľko staré regály takúto možnosť nemali a do skladu naši čitatelia tiež prístup nemajú, bolo to 
riešenie,  ktoré  sme  všetci  privítali.  V druhom  polroku  sa  z dôvodu  havarijného  stavu  schodov 
v beletrii  pristúpilo k ich výmene.  Zároveň sa  miestnosť  vymaľovala,  vymenila podlahová krytina 
a vymenili sa regály na knihy. 
Na pobočke Tulipán sa v letných mesiacoch priestory rozšírili o jednu celú miestnosť. Získali sme 
veľkorysé priestory, ktoré sme využili na vstup a detskú časť fondu. Je tu vytvorený útulný kútik 
s pódiom pre konanie besied a iných kolektívnych podujatí.
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4. REFERENČNÉ SLUŽBY
Garantom  bibliografickej,  dokumentačnej  a informačnej  činnosti  knižnice  je  útvar  referenčných 
služieb, ktorý zodpovedá za prevádzku študovní a učebne vrátane budovania a ochrany ich fondov, 
propaguje a sprístupňovanie regionálny knižničný fond.

4.1. Referenčné služby
Pracovníci útvaru poskytujú konzultačné a rešeršné služby a podávajú faktografické a bibliografické 
informácie. Útvar organizuje informačnú výchovu používateľov zameranú na informácie o fondoch, 
o regionálnych  informáciách,  o   informačných  zdrojoch  a možnostiach  našej  knižnice  a knižníc 
všeobecne. 
Knižnica je tiež kontaktným informačným miestom Úradu priemyselného vlastníctva 
SR a Partnerskou knižnicou Národnej rady SR. Na tomto pracovisku  sa prevádzkuje tiež 
verejný bezplatný internet a sú prístupné i zahraničné informačné databázy EBSCO.
5 používateľov pracovalo s databázami EBSCO a zároveň im boli poskytnuté konzultácie.
Opätovne sme úspešne zrealizovali program počítačovej gramotnosti pre seniorov. Tento 
cyklus  sa  teší  značnej  obľube,  o čom  svedčí  aj  počet  uskutočnených  školení.  V rámci  Týždňa 
slovenských knižníc 2010 Mestská televízia Trnava poskytla priestor na spropagovanie uvedeného 
cyklu školení. V jesenných mesiacoch sa tohto cyklu zúčastnili aj členovia Ligy proti reumatizmu 
a členovia Klubu kardiakov.
Ďalšie školenia boli venované inej  znevýhodnenej kategórii používateľov – mamičkám na 
MD,  nezamestnaným  a strednej  vekovej  kategórii.  Školenia  boli  zamerané  na  vyhľadávanie 
pracovných ponúk, na vyhľadávanie rôznych informácií z internetu, na elektronickú komunikáciu, 
ap. 
Priebežne  sa  odpovedá  na  otázky  čitateľov  v rámci  webovej  služby  –  Spýtajte  sa  knižnice  (38 
zodpovedaných on – line otázok).
Významná  je  tiež  rešeršná  činnosť.  Oproti  vlaňajšku  sa  naďalej  významne  zvýšil  záujem 
o vypracovanie rešerší – ich celkový počet 408, počet záznamov 15 243.
Ďalšie referenčné služby: Poskytli sme 5144 biliografických a faktografických informácií.
Medziknižničná výpožičná služba (MVS) zaznamenáva pokračujúci výrazný nárast už od júla 
2009,  odkedy  je  on-line  katalóg  knižnice  súčasťou  knižnično-informačného  systému  VIRTUA. 
Celkový počet 1045 žiadaniek, z toho je 37 žiadaniek na medzinárodnú MVS. 

4.2. Regionálne služby
Z regionálneho  fondu  r.  2010  sa  prezenčne  vypožičalo  5991  kníh,  9252  periodík,  z toho  1066 
výpožičiek regionálnych dokumentov. Celkový počet prezenčných výpožičiek 15 450.
Študovne  navštívilo  3476  čitateľov,  z toho  231  študovalo  regionálne  dokumenty.  Jednorazových 
čitateľov bolo 51. Poskytlo sa 104 regionálnych adresných informácií (ARI) a 115 kópií. Na webovej 
stránke  knižnice   sa  spropagovali  osobnosti  trnavského  regiónu formou  Kalendária  výročí 
osobností na rok 2010, bolo spracovaných 12 medailónov vybraných osobností na každý mesiac 
v roku  (na  webe  a v priestoroch  knižnice).  Webovská  stránka  v sekcii  Regionálne  informácie  sa 
aktualizuje raz mesačne.
Pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine bol vypracovaný zoznam kníh a časopisov z regionálneho 
fondu, ktoré sú určené na digitalizáciu. 
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V rámci  Roka  kresťanskej  kultúry  v  mesiacoch  júl  -  september  prebiehala  vedomostná  súťaž 
o Jurajovi  Fándlym na  webovej  stránke  našej  knižnice.  Pripravili  sme sprievodný  text  a súťažné 
otázky. Víťazi boli odmenení knihami.

Konkrétne čísla o činnosti útvaru referenčných služieb:
Prezenčné rok 2010 rok 2009 rozdiel
Knihy 5 370 5 902 -532
knihy regionálne 621 753 -132
knihy spolu 5 991 6 655 -664
Periodiká 8 807 9 426 -619
periodiká regionálne 445 722 -277
periodiká spolu 9 252 10 148 -896
Iné 207 125 +82
regionálne dok. spolu 1 066 1 475 -409
výpožičky spolu 15 450 16 928 -1 478

Informačná činnosť rok 2010 rok 2009 Rozdiel
Bibliografické 4 843 3 354 +1 489
Faktografické 301 318 -17
Informácie spolu 5 144 3 672 +1 472
Rešerše 408 297 +111
počet záznamov 15 243 10 813 +4 430

Návštevníci rok 2010 rok 2009 Rozdiel
čitatelia ŠT 2 776 3 411 -635
Regionálne pracovisko 231 259 -28
Neregistrovaní 418 542 -124
jednorazová služba 51 79 -28
Verejný internet 9 317 11 266 -1 949
Návštevníci URS 12 793 15 557 -2 764

MVS rok 2010 rok 2009 Rozdiel
Objednané 1 045 706 +339
Realizované 874 579 +295
MMVS 37 36 +1

Podujatia rok 2010 rok 2009 Rozdiel
Celkom za knižnicu 628 629 -1
-    Útvar ref. služieb 65 48 +17
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5. KOORDINAČNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ
5.1 Koordinácia bibliografickej činnosti
Uskutočnili sme krajskú poradu bibliografických pracovníkov TTSK a BSK v KJF v Trnave (29.3. 
2010).  Zmena  miesta  bola  uskutočnená  z  dôvodu  dlhodobej  práceneschopnosti  bibliografky 
v Záhorskej knižnici v Senici.  V minulom roku bola vytvorená krajská pracovná skupina s cieľom 
jednotne  budovať  regionálne  databázy  (články,  DT,  a iné)  a centrálne  riešiť  konkrétne  pracovné 
problémy v KIS VIRTUA).  Druhé pracovné stretnutie (workshop) tejto skupiny sme zorganizovali 
31.5. 2010 v našej knižnici. V dňoch 3.-5.10. 2010 sme realizovali medzinárodné odborné podujatie 
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov s prezentáciou príspevku Bibliografická 
činnosť  v Knižnici  Juraja Fándlyho v  Trnave.  Zostavili  sme  Evidenčný  súpis  plánovaných 
bibliografických prác a databáz na rok 2011za regionálne knižnice TTSK pre SNK – NBÚ v Martine. 
Poskytli sme 2 odborné konzultácie na základe požiadaviek pracovníčok  Záhorskej knižnice v Senici 
(vypĺňanie polí, zápis exemplárov) a ÚRS v KJF (tvorba personálnej bibliografie). 

5.2 Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam
Knižnica  Juraja  Fándlyho  v  Trnave  plní  funkciu  krajskej  a  regionálnej  knižnice,  v rámci  ktorej 
poskytuje  metodické,  poradenské  a konzultačné  služby  trom  regionálnym  knižniciam  na  území 
Trnavského samosprávneho kraja – Záhorská knižnica v Senici, Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej 
Strede  a Galantská  knižnica,  ďalej  mestským a obecným verejným knižniciam,  knižniciam iných 
typov. Spolu v Trnavskom samosprávnom kraji pôsobí 245 verejných knižníc.
Metodickú a poradenskú činnosť sme v roku 2010 vykonávali pre 3 regionálne knižnice Trnavského 
samosprávneho kraja a 91 obecných a 2 mestské knižnice v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany. 
V roku 2010 sa zlúčila Obecná knižnica v Maduniciach so školskou knižnicou.
Metodicko-inštruktážne  návštevy  sa  vykonávali  v súlade  s plánom  činnosti  na  rok  2010  a  na 
požiadanie  zriaďovateľov  alebo  knihovníkov.  Podľa  plánu  sa  navštívili  knižnice,  kde  nebola 
uskutočnená  MIN  v predchádzajúcom  roku  alebo  rokoch.  V tomto  roku  sa  uskutočnilo  menej 
metodických návštev z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov, z tohto dôvodu sa uskutočnilo viac 
telefonických, mailových a osobných konzultácií.
Metodika  v  obecných  verejných  knižniciach  bola  zameraná  na  revízie  knižničného  fondu, 
doplňovanie  knižničného  fondu,  grantový  program  MK  SR  a  plnenie  štandardov  pre  verejné 
knižnice.  Každá návšteva  bola  spojená aj  s konzultáciou so zriaďovateľom knižnice  na obecnom 
úrade. 
Metodicko-inštruktážne návštevy: plán na rok 2010: 50 + zápisnice

      skutočnosť k 31. 12. 2010: 28 + zápisnice (56 %)
Konzultácie: plán na rok 2010: 180

skutočnosť k 31. 12. 2010: 233 (129 %)

Vzdelávanie: zaškolení  boli  4  noví  knihovníci  obecných  knižníc:  Obecná  knižnica  Pečeňady, 
Obecná knižnica v Malženiciach (2 pracovníci), Obecná knižnica v Sasinkove. 
Počas  metodických  návštev  sa  uskutočnilo  zaškolenie  pracovníkov  k vykonaniu  revízie  v 12 
knižniciach a k plneniu štandardov v 23 knižniciach. 
Nové priestory: Obecná knižnica Malženice – nové priestory a nábytok
Rekonštrukcie: Obecná  knižnica  v Pečeňadoch (kompletná  rekonštrukcia  a nábytok),  Obecná 
knižnica v Siladiciach (rekonštrukcia), Obecná knižnica Madunice, Obecná knižnica Sasinkovo
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Zlúčenie Obecnej knižnice v Maduniciach so školskou knižnicou – konzultácie s OU 
Madunice, odborná pomoc pri zlúčení knižníc

5.3 Prieskumová a rozborová činnosť
Regionálna štatistika: 
Spracovanie  výkazov  o činnosti  knižníc  okresov  Trnava,  Piešťany  a  Hlohovec  za  rok  2009  (94 
výkazov + sumáre podľa typu knižníc + komentáre k sumárom + 21 urgencií obecných úradov
Ročný výkaz o činnosti knižnice za rok 2009 za KJF v Trnave

Krajská štatistika: 
Spracovanie  9  výkazov:  sumáre  za  obecné  knižnice  profesionalizované  v  TTSK,  obecné 
neprofesionalizované knižnice v TTSK, za mestské knižnice TTSK, za regionálne knižnice TTSK a 
sumár za všetky verejné knižnice TTSK.
Aktualizácia zoznamu spravodajských jednotiek za okres TT, PIE, Hl pre SNK
Aktualizácia zoznamu spravodajských jednotiek za TTSK 

                                          Správa o činnosti Knižnice Juraja Fándlyho v roku 2010                                              17



6.  EDIČNÁ A  PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ
Publikácie vydávala knižnica v súlade s edičným plánom. Okrem plánovaných edičných titulov sme 
spracovali propagačné materiály menšieho rozsahu, najmä plagáty na propagáciu v hlavnej budove 
i v satelitných pracoviskách.
Vydali sme odporúčajúcu bibliografiu k podujatiu vo forme knižnej záložky: 

- Farebné  šťastie  Miroslava  Cipára.  Stretnutie  detí  s jubilujúcim  ilustrátorom  Miroslavom 
Cipárom

- Zarecituj si básničku. Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Ondrejom Nagajom
- Maličká básnička. Stretnutie detí s jubilujúcim autorom Jánom Navrátilom

Propagačné a programové záložky:
- Týždeň slovenských knižníc 2010
- Záložka do kalendára. Podujatia február - marec 
- Záložka do kalendára. Podujatia apríl – jún
- Prázdninový superklub 2010
- Juraj Fándly – spisovateľ, kňaz a ľudomil. Vedomostná súťaž od 19 do 99 rokov
- Fond regionálnej literatúry
- Karel Čapek 1890 – 1938. Citáty a výroky Karla Čapka
- Pozvánka. Podujatia október – november

V nadväznosti na zmeny v cenníku a kontaktných adresách sme aktualizovali skladačky: Informácie 
pre používateľov služieb a Pravidlá hry pre deti.

 Prezentácie 
- Celoslovenský snem Kráľov detských čitateľov 2009. Prezentácia pre pracovnú skupinu pre 

prácu s deťmi pri SNK. Vypracovala  B. Jakubáčová.
- Komunitné aktivity Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Prezentácia na seminár Komunitná 

knižnica IV. Vypracovala  B. Jakubáčová.
- Bibliografická  činnosť  KJF  v Trnave.  Prezentácia  na  Kolokviu  českých,  moravských 

a slovenských bibliografov. Vypracovala Zuzana Mesárošová.
- Obecná  knižnica  a jej  komunita.  Prezentácia  na seminár  Komunitná  knižnica  IV  (Power 

Point). Vypracovala Mgr. D. Kráľová.

Činnosť  knižnice  sme  propagovali  v celoštátnych  a  regionálnych  printových  a  elektronických 
médiách: Slovenský rozhlas,   Knižná revue, MTT, MY – Trnavské noviny,  Trnavský hlas,  Trnava 
dnes, Novinky z radnice, Národná osveta, www.infolib.sk,  www.trnava.sk a pod.
Veľkú  pozornosť  sme  venovali   našej  webovej  stránke  www.kniznicatrnava.sk  –  pravidelné 
uverejňovanie informácií o pripravovaných podujatiach, fotodokumentácia z podujatí, upútavky na 
výročia regionálnych osobnosti  a kalendár výročí
Informácie o našej činnosti sa objavili aj na stránkach našich spoluorganizátorov a partnerov.
Pracovníci  prispievali  do  regionálnych  periodík,  ale  i do  odborných  celoslovenských  periodík  – 
Knižnica, Bulletin SAK a pod.

Vyhodnotenie edičného plánu v prílohe č. 3.
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7. ELEKTRONIZÁCIA A INTERNET
7.1 Implementácia do knižničného systému Virtua
V druhom  roku  používania  knižnično-informačného  systému  Virtua  sa  situácia  vo  všetkých 
oblastiach stabilizovala. Po výmene serverov bol systém v druhom polroku stabilný a odstávky boli 
spôsobené tretími komponentmi – SANET. Zlepšil sa prístup k dátam, čím sa zrýchlila doba zápisu 
výpožičiek, vytvorenia formulára čitateľa, doba vzdialeného prístupu do čitateľského konta a ostatné 
knižničné procesy. Po výmene servera sa nám podarilo dosiahnuť, že systémový administrátor v SNK 
nastavil potvrdenie o výpožičke podľa našich požiadaviek – kompletný 16-miestny čiarový kód.
V tomto roku sme začali so zasielaním pripomienok elektronickou poštou – upozornenia čitateľovi, 
že sa blíži koniec výpožičnej doby. Vygenerovaných a odoslaných bolo 19683 pripomienok.
Riaditeľskú  upomienku posielame klasickou  poštou  a  u  čitateľov,  ktorí  majú  uprednostnenú e-
mailovú adresu elektronicky. Elektronickou poštou bolo odoslaných 297 upomienok a poštou 351, 
čo bolo vzhľadom na počet výpožičiek málo. Hľadali sme príčiny a zistili sme, že niektoré nastavenia 
v systéme nie sú v súlade s našimi požiadavkami. Po konkretizovaní a nájdení spoločných znakov sa 
podarilo  definovať,  ktoré  parametre  výpožičiek  nie  sú  nastavené  podľa  nášho  knižničného 
a výpožičného poriadku. Oprava sa uskutočnila v začiatkom decembra. 
Vo  výstupe  upomienok  sa  podarilo  zadefinovať  do  upomienky  celý  čiarkový  kód  exemplára,  čo 
značne uľahčuje prácu v oddeleniach služieb.
Štyri  konzultácie  poskytnuté  pracovníkom  Záhorskej  a  Galantskej  knižnice  -  výpožičný  proces 
a nastavenia parametrov v systéme Virtua.
Materiálová podpora pre knižničný systém znamenala zabezpečenie: čiarkových kódov na čitateľské 
preukazy,  čiarkových  kódov  na  knižničné  dokumenty,  laminovacie  fólie  –  preukaz,  tonery  do 
tlačiarní a zabezpečenie servisu

7.2   www.kniznicatrnava.sk
Na  webovú  stránku  sú  pravidelne  pridávané  informácie  o činnosti  knižnice,  pripravovaných 
podujatiach,  reportáže  z uskutočnených  podujatí.  Zverejnili  sme  anglickú  jazykovú  verziu 
Knižničného  a výpožičného  poriadku.  V sekcii  O knižnici  je  vytvorená  stránka  Napísali  o nás  – 
obsahuje bibliografický popis 51 článkov z roku 2010.
Domovskú stránku knižnice navštívilo 62 842 virtuálnych návštevníkov, z toho 56 001 vstúpilo do 
on-line katalógu a 8087 navštívilo a využilo podstránku Predĺženie výpožičnej  doby. Ako vstupnú 
stránku  použilo  skin on-line  katalógu  27 419  virtuálnych  návštevníkov.  V skutočnosti  našu 
domovskú stránku navštívilo 65 374 návštevníkov, ale 2 523 sa zdržalo menej ako 30 sekúnd.
Na sociálnej sieti Facebook sme vytvorili profil knižnice, kde pravidelne informujeme o aktivitách 
knižnice. Ku koncu roka mala knižnica 222 priaznivcov.

7.3 Internetizácia pobočiek 
V januri 2010 sa podarilo vybaviť všetky pobočky výpočtovou technikou, takže od toho času majú 
pracovníčky  pobočiek  zabezpečený  prístup  na  internet  aj  do  katalógu  knižničného  fondu  našej 
knižnice.  Skvalitnila  sa  tak  informačná  činnosť,  lebo  čitateľ  sa  priamo  na  pobočke  dozvie,  či 
požadovaný dokument nájde v našej knižnici a pracovník mu ho môže rezervovať v mieste výskytu 
bez ďalších krokov. 
Všetkým  pobočkám  bola  zriadená  e-mailová  adresa,  čím  sa  zlepšila  komunikácia  s čitateľmi  aj 
s hlavnou budovou.  
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Na  pobočke  Tulipán  a  Prednádražie  si  pracovníčky  za  pomoci  účastníkov  absolventskej  praxe 
označili  kompletný knižničný fond čiarkovými kódmi (cca 47 000 KJ)a  v septembri s kódovaním 
začala aj posledná pobočka Vodáreň.  
Po krátkych problémoch s T-COM (rovnaké prístupové kódy pre dve organizácie) sa v máji pripojilo 
na internet aj hudobné oddelenie na Schneidrovej ulici v Trnave.

7. 4 Verejný internet a WiFi 
Počas roka 2010 využilo v knižnici prístup na internet 9 317 návštevníkov. V januári (4. – 20. 1. 
2010)  bola  porucha  verejného  internetu.  Od  16.  februára  až  do  novembra  nebol  k dispozícii 
v oddelení pre deti počítač na internet. Takže oproti 840 návštevníkom z predchádzajúceho roku 
bolo  v tomto  roku  na  internete  iba  75  detských  návštevníkov.  Deti  si  tak  v knižnici  nemohli 
vyhľadávať  informácie  na  internete,  ani  zapojiť  do  súťaží  a ankiet,  ktoré  sú  vyhlásené  len 
elektronicky (napr. Do knižnice, Moja naj kniha, Noc s Andersenom...).
Wifi pripojenie na internet v čitárni využilo 906 návštevníkov. Služba je prístupná od marca 2009. 
O túto službu je stále väčší záujem, najmä z radov vysokoškolákov.

7. 5 Údržba techniky 
Technické vybavenie je ku koncu polroku maximálne využité, v rezerve nemáme ani jeden počítač, 
v oddelení pre deti chýbal počítač na prístup do internetu. V priebehu polroka sa poškodili 3 osobné 
počítače, oprava dvoch z nich je už nerentabilná. 
Servis  technických  zariadení  sa  zabezpečoval  zmluvou  s firmou  Deltanet,  ktorá  okrem  údržby 
hardvéru monitoruje a spravuje aj internetový server.
Na útvare referenčných služieb sa vymenil jeden počítač a doplnil počítač pre spracovanie databázy 
regionálnych osobností. V oddelení odbornej literatúry sa vymenil pokazený monitor za nový. 
Zabezpečila sa ekologická likvidácia elektronických zariadení vyradených v roku 2009.
Bezpečnostná brána EMS v oddelení odbornej literatúry začala bezdôvodne vysielať hlasový alarm. 
Počas prázdninového obdobia pracovníci dodávateľskej firmy skúmali a testovali príčinu, porucha 
bola odstránená až 25. septembra.

7. 6 Ukončenie knižničného systému Rapid Library
V oddeleniach  pre  dospelých  sú  výpožičky  a dlžníci  v tomto  systéme  vysporiadané.  Dlhodobo 
vypožičané a nevrátené knihy boli nahradené náhradami. Takisto v archíve boli skartované výdajky 
kníh  z Rapidu,  ponechané  boli  len  tie,  u ktorých  sú  ešte  podlžnosti  a sú  prenesené  do 
VIRTUA.V oddelení pre deti zostalo však 103 čitateľov s 286 knihami. Ukončenie prác v RAPIDE je 
naplánované na 1. štvrťrok 2011. 
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8. VZDELÁVACIE A  KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA   
     PRE VEREJNOSŤ

Ako každý rok aj v tomto roku najvýznamnejšou propagačnou akciou voči verejnosti bol  Týždeň 
slovenských knižníc v KJF v Trnave. Knižnica sa svojou činnosťou spropagovala nielen na 
svojej pôde, ale i v regionálnej tlači, regionálnych i celoslovenských médiách. Samozrejme, že sme 
program i fotografické reportáže propagovali aj na webových stránkach KJF, Infolib, SAK. Záznam 
z otvorenia  a prezentácie  knižky  Čo  Dante  nevidel  a záznam  z Noci  s Andersenom  na  pobočke 
Tulipán odvysielala Mestská televízia Trnava.
Reportáže z podujatí sa objavili v MY-Trnavské noviny, Trnavsko, Trnavský hlas.
Knižnica pripravila pre svojich čitateľov a návštevníkov pestrý program. Počas TSK sa uskutočnilo 
35 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1 516 účastníkov.
Určené  boli  deťom,  študentom,  dospelým,   seniorom,  odsúdeným  vo  väznici,  ale  i  deťom, 
hospitalizovaným v trnavskej Fakultnej nemocnici. Nechýbali sme ani pri prekonávaní slovenského 
rekordu  Čítajme si..., do ktorého sa zapojilo v našej knižnici a na pobočkách spolu 624 detí. Náš 
rekord sme určite prekonali.
Noc s Andersenom si u nás získava čoraz viac priaznivcov.  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave bola 
prvou slovenskou knižnicou, ktorá sa do medzinárodného projektu zapojila. Bolo to už v druhom 
ročníku, teda v roku 2002. Odvtedy každým rokom rozširujeme spacie miesta – aj na pobočky. Tohto 
roku nás bolo spolu 127 detí a 17 dospelých. Podujatie sa konalo v spolupráci s KP SSK.
Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji sa uskutočnilo 
22. marca 2010 v zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.  O cieľoch a podujatiach tejto 
celoslovenskej  akcie  hovorila  Mgr.  Lívia  Koleková,  riaditeľka knižnice,  a  TSK slávnostne otvoril 
krátkym  príhovorom  Ing.  Viliam  Kubányi,  riaditeľ  odboru  kultúry  Úradu  Trnavského 
samosprávneho kraja. Úvodným podujatím bola slávnostná prezentácia najnovšieho vydania knižky 
Čo Dante nevidel,  ktorú  knižnica  pripravila  v spolupráci  s Divadlom Jána  Palárika  v Trnave 
a vydavateľstvom  MilaniuM.  Bola  prvou  z pripravovanej  šnúry  podujatí  po  viacerých  mestách 
Slovenska.  Zrkadlová  sieň  Divadla  Jána  Palárika v Trnave sa  zaplnila  do  posledného miestečka. 
Medzi pozornými poslucháčmi boli študenti stredných škôl, ľudia, ktorých téma holokaustu zaujíma, 
ale i ľudia, ktorých sa udalosti z tohto obdobia aj bytostne dotýkali. Medzi zvedavými boli i milovníci 
Trnavy a všetkého, čo s ňou súvisí.  O vzniku a význame knihy,  o historickom pozadí holokaustu 
veľmi zaujímavo porozprávali vydavateľ PhDr. Milan Richter a historička PhDr. Katarína Hradská. 
S úctou na svojich rodičov spomínala MUDr. Tatiana Kernová-Wetzlerová. Ukážku z knihy sme si 
vypočuli v umeleckom prednese Branislava Bajusa. 
Počet účastníkov: cca 100
Ďalšie významné podujatia sú v prílohe č. 2b

Sprievodné akcie :
Karikatúra dnes – výstavka hostí zo Slovenskej únie karikaturistov
Svet Márie Kovalíkovej a výstavka Heleny Breveníkovej.
Amnestia na pokuty za nedodržanie výpožičnej lehoty. Využilo ju 233 (162 – r. 2009) čitateľov, takto 
sa vrátilo do fondu 620 (485 – r. 2009) kníh. Hodnota amnestie bola 934,- € (422,57 – r. 2009).
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Miesto Počet 
návštev-
níkov

Počet 
výpo-
žičiek

Počet 
odpuste-
ných
pokút

Počet 
takto 
vrátených 
kníh

Hodnota 
amnestie

Počet 
podujatí

Počet 
účastní-
kov

OOL
3 132 6 403

101 292 472,16 0 0
OBL 29 60 99,38 5 213
OLD 54 152 268,02 8 328
HUO 44 277 6 27 29,54 5 100
Pob/T 347 953 17 32 38,90 5 301
Pob/P 269 761 12 24 12.- 6 215
Pob/V 405 504 14 33 14.- 6 359
SPOLU 4 197 8 898 233 620 934,- 35 1 516

V roku 2010 sa uskutočnilo 198 hodín informačnej prípravy (z toho 135 pre základné školy 
a materské  školy),  181  hudobno-slovných  pásiem  a  hodín  hudobnej  výchovy.  V rámci  literárnej 
výchovy sa uskutočnilo 46 hodín pre deti. Pre študentov stredných škôl sa uskutočnili 4 prenesené 
vyučovacie hodiny literatúry – na tému: Katolícka moderna, Trnavská skupina. 
V cykle Kniha a ešte trochu viac sa realizovali štyri besedy – s Miroslavom Cipárom, Ondrejom 
Nagajom v oddelení pre deti a Jánom Navrátilom v oddelení pre deti a na pobočke  Tulipán. 
V cykle  podujatí Maličkí  a mamičky  sa  uskutočnilo  jedno  stretnutie  v rámci  TSK  a jedno 
stretnutie s Evou Kopúnkovou v predvianočnom období.
Dňa  16.  marca  na  Deň  ľudovej  rozprávky  sa  uskutočnil  už  3.  ročník   podujatia  Hľadá  sa 
Dobšinský. Veľké pátranie po knihách P. Dobšinského v našich domácnostiach. Uskutočnilo sa 6 
podujatí so 151 účastníkmi a do knižnice priniesli čitatelia ukázať 133 kníh. Z účastníkov akcie boli 
vyžrebovaní traja výhercovia kníh Dobšinského.
V tomto roku sme hľadali  nového  Kráľa čitateľov.  Súťaž bola vyhlásená  v marci,  deti  plnili 
zadané úlohy a v júni sa stretli vo finále. Súťažilo nakoniec 12 najodvážnejších rytierov z oddelenia 
pre deti a pobočiek. Kráľovnou detských čitateľov sa stala 12-ročná Tatiana Batalová. 
Pokračovali sme v programe pre deti špeciálnych škôl a ústavov. Pre žiakov Spojenej 
školy na Čajkovského ulici a Špeciálnej základnej školy internátnej na Spojnej ul. sa v oddelení pre 
deti realizovalo 13 programov.
Pozorujeme,  že  v poslednom období  pedagógovia  Spojenej  školy  na  Čajkovského  ul.  nevyužívali 
v plnej miere stredajšie dopoludnia, ktoré sú vyhradené pre nich. Programy pre žiakov a klientov 
týchto inštitúcií  pripravuje  aj  hudobné oddelenie,  pozvania  na  podujatia  s radosťou prijímajú aj 
členovia Klubu vozičkárov , OZ KRUH a DSS na Stromovej ul. 
Knižnica  sa  zapojila  aj  do  6.  ročníka  súťaže  Čítajme  si  s Osmijankom,  ktorú  organizuje 
nezisková  organizácia  Osmijanko.  O súťaž  je  každým rokom menší  záujem.  Súťažné  hárky  sme 
rozdali  takmer  všetky.  Je  možné,  že  pedagógovia  odovzdali  tieto  súťažné  hárky  za  triedu 
individuálne. S knižnicou súťažili 3 kolektívy s počtom žiakov spolu 35. Z týchto kolektívov vyhrali 
deti zo ZŠ Zeleneč celoslovenskú súťaž a navštívili hlavné mesto Bratislava, kde ich čakala sladká 
odmena a veľa zážitkov. 
Pracovníčky  oddelenia  pre  deti  sa  deťom  venovali  aj  počas  prázdnin  –  jarných,  veľkonočných, 
vianočných. Pripravovali pre nich súťaže a zábavné predpoludnia. Na druhej strane pobočky bývajú 
zatvorené počas prázdnin.
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Činnosť  klubu  Fórum  humoristov pokračuje  v aktívnej  činnosti.  Projekt  bol  podporený  aj 
dotáciou  z MK  SR.  Podujatia  v 1.  polroku  sa  uskutočnili  podľa  plánu.  Zamerali  sme  sa  na 
zaujímavých ľudí, ktorých spájajú spoločné záľuby, záujmy, profesia a ponúkame návštevníkom aj 
podujatia pod názvom „rodinné balenie“.

február: Rodinné balenie rodiny Škrekovcov  
marec: Karikatúra dnes
apríl: Mládeži prístupné. Humor, video a študenti
apríl: Samko Tále live
máj: Rodinné diskobalenie bez rekvizít
jún: ABUSUS. Stretnutie s Braňom Jobusom
august: Trnafské rodinné balenie . Program FH na Kremnických gagoch 2010
október: Kocúrkovsko-záhorácke rodinného balenie
december: Až prídeMikuláš

Viac o podujatiach v prílohe č. 2b

Rok  2010  je  vyhlásený  za  Rok  kresťanskej  kultúry.  V pláne  knižnice  bol  celý  cyklus  podujatí 
a aktivít.  Keďže  sme  získali  z dotácií  iba  500.-  €  (Mesto  Trnava),  realizovali  sme  zatiaľ  iba 
vedomostnú súťaž  pre mládež a dospelých Juraj  Fándly  – spisovateľ,  kňaz a  ľudomil,  vyhlásenú 
v júni na webovskej stránky knižnice. Súťaž bola vyhodnotená na jeseň. S použitím dotácie z mesta 
sme vydali publikáciu Katolícka moderna. Stretnutie študentov s univerzitným profesorom PhDr. 
Matúšom  Kučerom  DrSc.  na  tému  Kráľ  Svätopluk  sa  neuskutočnilo  z  dôvodu  choroby  pána 
profesora.

Podujatia v hudobnom oddelení
Hudobné oddelenie pripravilo 181 podujatí,  z toho bolo 65 pre dospelých.  V porovnaní  s rokom 
2009  je  to  o 53  podujatí  viac.  Pozitívnym  dôvodom  bola  aj  technická  obnova  oddelenia  (nový 
televízor,  DVD,  video,  opravený  gramofón,  slúchadlá...)  Ponuka  sa  rozšírila  o hudobno-zábavné 
programy  pre deti v školských kluboch pod názvom Hudba okolo nás – 11 hodín.
Okrem pravidelných návštev žiakov ZŠ, SŠ,  ktorých pedagógovia  využívajú bohatý fond fonotéky 
a absolvujú u nás hudobnú výchovu, sa v hudobnom oddelení stretávajú členovia Klubu vozíčkarov, 
klienti Spojenej školy na Čajkovského ul. v Trnave, členovia OZ KRUH, klienti DSS na Stromovej ul..
Pri príležitosti výročí skladateľov sa zrealizovali hudobno-slovné pásma:

Johann Sebastian Bach (325. výročie narodenia) – 7 hodín
Peter Iľjič Čajkovskij (170. výročie narodenia) – 14 hodín
Mikuláš Schneider-Trnavský - 8 hodín
Dobrohistória – 5 hodín
Ludwig van Beethoven (240. výr. narodenia) – 6 hodín

                                          Správa o činnosti Knižnice Juraja Fándlyho v roku 2010                                              23



Podujatia na pobočkách 
Každá pobočka má svoje overené aktivity. 
Pobočka  Tulipán  v prvom  polroku  aktívne  vstúpila  do  projektu  Mesiac  hlasného  čítania,  ktorý 

organizovala ZŠ Gorkého. Tak sa do knižnice dostali deti i ich rodičia, ktorých získala za 
členov. Rovnako podnetné boli aj stretnutia s deťmi na tému Práva dieťaťa. Pobočku často 
navštevujú  tiež  klienti  Domova  sociálnych  služieb  na  Stromovej  ul.  v Trnave.  Keďže 
individuálnych návštevníkov na pobočke Tulipán z dôvodu rekonštrukcie školy je v tomto 
období  menej,  pracovníčka  sa  zameriava  na  kolektívne  návštevy  s pedagógom.  Tému  si 
vyberá pedagóg, väčšinou sú to tvorivé dielne, výtvarné aktivity spojené s čítaním.

Pobočka Vodáreň pokračuje v tvorivých dielňach s deťmi v školskom klube a pracuje tu fanklub kníh 
s upírskou tematikou, pre ktorých zorganizovala 2. ročník Upírskej noci 
Pobočka  Prednádražie  sa  zapája  do  všetkých  celoknižničných  aktivít,  organizuje  najviac 
informačných hodín a písomných literárnych súťaží.
 
Aktivity v rámci plnenia úloh knižnice ako komunitného centra
Knižnica  aktívne  spolupracuje  s občianskymi  združeniami,  spolkami  a nadáciami.  Najživšia  je 
spolupráca s Českým spolkom v Trnavskom regióne,  Kultúrnym združením národností a etník v SR., 
Hnutie kresťanských pedagógov Slovenska. S  Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov 
sme realizovali spoločné akcie (seminár Zvládanie stresu, Noc s Andersenom, burzy kníh, exkurziu 
do brnianskych knižníc) a poskytujeme priestor pre prácu výboru.
Zoznam podujatí v prílohe č. 2b)

Na základe podkladov vedúcich útvarov a úsekov Knižnice Juraja Fándlyho spracovala:

V Trnave 15. marec 2011

Mgr. Lívia Koleková
riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
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Príloha č. 1
Tab č. 1:    Tabuľka výkonov

Ukazovateľ Mer. jedn.
Plán na rok 
2010

Skutočnosť za 
2010

% plnenia

KNIŽNIČNÝ FOND

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 233 000 233 531 100,23 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 6,63

Počet titulov odoberaných periodík titul 250 260

Prírastok kn. j. 5000 4134 82,68

Úbytok kn. j. 14 000 13 244 94,60 

VÝPOŽIČKY

Celkový počet výpožičiek kn. j. 500 000 447 822 89,6

Knihy kn. j. 319 607

v tom:        odborná lit. pre dospelých kn. j. 123 410

                  krásna lit. pre dospelých kn. j. 116 500

                  odborná pre deti kn. j. 24 056

                  krásna pre deti kn. j. 55 641

Periodiká kn. j. 115 159

Špeciálne dokumenty kn. j. 13 056

Z celkového počtu výpožičiek prezenčné kn. j. 118 725

POUŽÍVATELIA 

Počet registrovaných používateľov osoba 13 000 18 878 145,2

z toho do 15 rokov osoba 4 000 4 155 103,9

Návštevníci návšteva 200 000 238 702 119,4

ĎALŠIE ČINNOSTI

Kolektívne podujatia podujatie 500 789 157,8

v tom: informačná príprava hodina 160 198 123,8

Odborné podujatia, porady podujatie 4 37

Metodické návštevy návšteva 60 28

Edičná činnosť titul 6 22

Tab. č. 2 
Výpožičky podľa miesta obsluhy. Porovnanie s rokom 2009
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rok 2010
rok 2010

rok 2009
rok 2009 RozdielCelkom 447 822 441 251 + 6 571

Odd. odb. lit., odd. beletrie, odd. pre deti 285 354 271 391 + 13 963
Hudobné oddelenie 13 745 12 990 + 755
Útvar  refer. služieb 15 450 16 928 - 1 478

Odd. pre nevidiacich 3 040 2 704 + 336
Pobočka Tulipán 38 243 43 834 - 5 591
Pobočka Prednádražie 35 805 35 387 + 418
Pobočka Vodáreň 56 185 55 879 +306

rok 2010 rok 2009 Rozdiel

Tab. č. 3 
Výpožičky podľa druhu dokumentu. Porovnanie s rokom 2008

rok 2010 rok 2009 Rozdiel
Celkom 447 822 441 251 + 6 571
Knihy 319 607 312 894 + 6 713
   v tom odb. pre dosp. 123 410 123 749 -339
             krásna pre dosp. 116 500 110 074 + 6 426
             odb. pre deti 24 056 24 529 - 473
             krásna pre deti 55 641 54 542 + 1 099
Periodiká 115 159 118 716 - 3 557
Špeciálne dokumenty 13 056 9 641 + 3 415

Tab. č. 4
Registrovaní čitatelia podľa miesta obsluhy. Porovnanie s rokom 2009

rok 2010 rok 2009 rozdiel
celkom 18 878 17 458 + 1 420
v tom OOL, + OBL 13 984 12 434 + 1 550
           OLD 2 838 2 774 + 64
           HUO 52 47 + 5
           OpN 133 149 - 16
           P- T 409 463 - 54
                P 630 622 + 8
               V 684 760 - 76
jednorazoví 69 99 -30
organizácie (MVS) 79 43 +36

rok 2010 rok 2009 rozdiel

Tab. č. 5
Registrovaní čitatelia do 15 rokov. Porovnanie s rokom 2009

rok 2010 rok 2009 rozdiel
Celkom 4 155 4 254 - 99
Odd. pre deti 2 838 2 774 + 64
Hudobné odd. 7 15 - 8
Pobočka Tulipán 308 346 - 38
Pobočka Prednádražie 396 393 + 3
Pobočka Vodáreň 606 664 - 58

Tab. č. 6
Návštevníci podľa miesta obsluhy. Porovnanie s rokom 2009
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rok 2010 rok 2009 rozdiel
celkom 238 702 323 057 - 84 355
v tom OOL+OBL+OLD 121 948 217 087 - 95 139
          HUO 2 229 3 197 - 968
          ÚRS 3 476 4 291 - 815
           OpN 508 605 -97
           P- T 11 374 13 112 - 1 738
               P 11 867 12 616 -749
               V 14 160 14 584 - 424
internet pre dospelých 9 317 11 266 - 1 949
internet pre deti 75 840 -765
virtuálni návštevníci 62 842 43 991 + 18 851
wifi návštevníci 906 326 +580

Tab. č. 7
Podujatia podľa miesta obsluhy. Porovnanie s rokom 2009

rok 2010 rok 2009 rozdiel
celkom 628 629 -1
oddelenie odbornej lit. 0 4 -4
oddelenie beletrie 35 40 -5
oddelenie pre deti 167 203 -36
hudobné oddelenie 181 128 +53
oddelenie pre nevidiacich 4 0 +4
útvar ref. služieb 65 48 +17
pobočka Tulipán 58 75 -17
pobočka Prednádražie 51 60 -9
pobočka Vodáreň 67 65 +2

  
Okrem toho sa uskutočnilo spolu   161 priebežných súťaží týždenných, ktorých cieľom je pravidelná návšteva knižnice 
a pomoc v orientácii vo fonde a v knihách. Počet účastníkov na nich 4 005.
T. j. v ročnom výkaze  za rok 2010 je počet podujatí spolu 789 s počtom účastníkov: 18 493.

Príloha č. 2
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Zoznam podujatí
a) odborné podujatia
Krajská porada bibliografických pracovníkov TTSK a BSK.
29.3.2010
Miesto: KJF v Trnave 20 úč.

Zvládanie stresu pri práci s používateľmi. Seminár a tréning so psycholoičkou  Ivicou Kuracinovou pre pracovníkov knižníc 
TTSK. V spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov. V dvoch termínoch.
3. a 10. 5. 2010 41 úč.,( 21 úč. + 20 úč)
Miesto: KJF v Trnave

2. krajský workshop k spracovaniu regionálnych databáz – články v KIS VIRTUA. 31.5. 2010

Komunitná knižnica IV
Celoslovenský  odborný  seminár o súčasných  funkciách  verejných  knižníc.  S  medzinárodnou  účasťou  prednášateľov.  V 
spolupráci s  Hornozemplínskou knižnicou Vranov nad Topĺou  
22. – 23.6.2010 123 úč.
Miesto: Hotel Inka - odborná časť

KJF v Trnave  - ukážkové komunitné podujatie  podujatie 

Knihovnícky deň – Brno
V rámci vzdelávania pracovníkov návšteva 2 knižníc v Brne – Knihovna Jiřího Mahena a Moravská zemská knihovna v Brne. 
V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov
23.  9. 2010 45 úč. 

Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov. Pod záštitou  predsedu Trnavského samosprávneho kraja 
Ing. Tibora Mikuša, PhD. V spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou. Medzinárodné stretnutie odborníkov z oblasti bibliografie, 
prezentácia výsledkov svojej práce, výmena skúseností
3.-5.10.2010 60 úč.
Miesto: Hotel Inka -      odborná časť

KJF v Trnave  - sprievodné podujatia 

Organizácia práce v anglických verejných knižniciach – Mgr. Miriam Rajterová, UK SAV Bratislava. Prezentácia 
skúseností práce v knižnici z niekoľkoročného pracovného pobytu v Anglicku. V spolupráci s Krajskou pobočkou  Spolku slovenských 
knihovníkov v Trnave.
2. decembra 2010  miesto: KJF -  hudobné oddelenie 40 úč.

b) podujatia pre verejnosť
Farebné šťastie Miroslava Cipára
Stretnutie detí s jubilujúcim ilustrátorom Miroslavom Cipárom. Z cyklu Kniha a ešte trochu viac.
Miesto:  oddelenie pre deti 
25. januára 2010 80 úč.

Fórum humoristov
Cyklus Rodinné balenie: beseda s členmi zaujímavých trnavských rodín. 
Hostia: Benjamín Škreko, Tono Škreko, Laco Šebák. 
Miesto: čitáreň  
11. február 2010 50 úč.

Johann Sebastian Bach 
Hudobno-slovné pásmo pri príležitosti 325. výročia narodenia skladateľa.
Miesto: hudobné oddelenie spolu 7 podujatí / 210 úč.

Nemám nič proti realite. Väznená.
Prezentácia tvorby  Ruženy Šípkovej a Márie Martincovej -  autoriek združených v Kultúrnom združení národností a etník . 
Výstava výtvarných prác Heleny Breveníkovej.
Miesto: čitáreň
18. február 2010 40 úč.
Domček jedným ťahom
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Stretnutie čitateľov s Veronikou Šikulovou. Podujatie mimo plánu.
Miesto: čitáreň
4. 3. 2010 35 úč.  

Hľadá sa Dobšinský – Deň ľudovej rozprávky. 3. ročník. Objavujeme múdrosť v knihách, ktoré doma máme.
Miesto:  oddelenie pre deti a pobočky
16. marec 2010 spolu 6 podujatí / 151 úč.

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC. 11. ročník
Aktivity pre verejnosť, prezentácia činnosti knižnice, amnestia na upomienky.
Miesto: KJF v Trnave, Divadlo J. Palárika, Fakultná nemocnica  - Spojená škola, Ústav pre výkon trestu odňatia slobody v 
Hrnčiarovciach n./Parnou
22. – 28. marec 2010    

ČO DANTE NEVIDEL 
Prezentácia nového vydania knižky o Trnavčanovi Alfrédovi Wetzlerovi. Súčasťou bolo i otvorenie Týždňa slovenských knižníc
Miesto: Zrkadlová sieň DJP
22. marca 2010 100 úč.

ZARECITUJ SI BÁSNIČKU
Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Ondrejom Nagajom. V rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac
Začiatok podujatia patril gratuláciám k vzácnemu jubileu pána spisovateľa. 
Najskôr  zaznelo  spevavé  blahoželanie  detí  a  potom nasledovalo  blahoželanie  od  pani  riaditeľky,  Mgr.  Lívie  Kolekovej.  Rodák  z 
Ratkovského Bystrého deťom porozprával o vzniku svojich kníh, ochotne a rád zarecitoval svoje veršíky a pridal i niekoľko hádaniek, 
ktoré účastníci stretnutia hravo uhádlo. Záver stretnutia patril už tradične autogramiáde, počas ktorej deti dostali záložky s podpisom 
autora.
Miesto: oddelenie pre deti
22. marca 2010 87 úč.

PETER IĽJIČ ČAJKOVSKIJ
Hudobno-slovné pásmo  pri príležitosti 170. výročia narodenia skladateľa
Príjemné, históriou dýchajúce, prostredie hudobného oddelenia Knižnice J. Fándlyho v Trnave je vyhľadávaným miestom pre 

mnohých pedagógov a študentov. Majú jedinečnú možnosť vypočuť si z bohatej fonotéky knižnice ukážky z diel 
slovenských i svetových hudobných skladateľov. V utorok, 23. 3. 2010, tak absolvovali študenti Gymnázia Jána Hollého 
v Trnave netradičnú hodinu hudobnej výchovy na tému: Peter Iľjič Čajkovskij

Miesto:  hudobné oddelenie
22. marca 2010   5 úč. OZ KRUH
23. marca 2010 36 úč.

FAREBNÁ PALETA OKSANY LUKOMSKEJ
Beseda a tvorivá dielňa s ilustrátorkou a grafičkou Oksanou Lukomskou
Ilustrátorka a grafička Oksana Lukomska, pochádzajúca z Ukrajiny, no už  niekoľko rokov žije v Brestovanoch. 35 účastníkov sa 
započúvalo do rozprávania Oksany Lukomskej, ktorá už ako dieťa sledovala otca pri kreslení. Okrem práce ilustrátorky vykonávala i 
prácu reštaurátorky historických pamiatok priamo v Trnave. Deťom názorne ukázala tiež  rozdiely v písaní po slovensky a po rusky.
Keďže Oksana Lukomska v tento deň oslavovala svoje narodeniny, deti jej deň spríjemnili svojím spevavým blahoželaním. 
Miesto: - oddelenie pre deti 
23. marca 2010 35 úč 

HOLLÉHO PAMÄTNÍK
Školské kolo súťaže v umeleckom prednese detí zo Špeciálnej základnej školy na Spojnej ulici v Trnave
Miesto: oddelenie pre deti
23. marca 2010 27 úč.

SKÚSTE TO AKO MY
Deti sa oboznamujú so zvláštnymi potrebami znevýhodnených ľudí. Stretnutie detí 
s nevidiacim knihovníkom PhDr. Júliusom Bartekom v rámci cyklu Žijú medzi nami
PhDr. Július Bartek sa veľmi rád stretáva s malými čitateľmi. Je vždy pripravený podeliť sa s nimi o svoje pocity, skúsenosti žiaka, 
študenta, čitateľa i knihovníka. Aj napriek tomu, že má zrakový handikep. Pracuje v oddelení pre nevidiacich a požičiava zvukové 
knihy, píše a číta v Braillovom písme. To všetko si so záujmom vypočuli štvrtáci zo ZŠ A. Merici v Trnave.
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Miesto:  oddelenie pre deti
24. marca  2010 24 úč.

KARIKATÚRA DNES
Stretnutie uviedla B. Jakubáčová, pripomenula prvé výročie činnosti klubu Fórum humoristov. Ďalej moderoval: Kazo Kanala – 
prezident Slovenskej únie karikaturistov. Ďalší hostia: Dana Zacharová, Bobo Pernecký a Laco Torma 
Kaza Kanalu, priateľa detí,  si užili najprv deti vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Keďže si práve nemohli užívať so svojimi kamarátmi 
a blízkymi jarný deň vonku, ich smútok trochu rozptýlil svojimi kresbami. Spoločne vytvorili vodný svet, svet vo vzduchu i na zemi.
V podvečer sa ku Kazovi Kanalovi pridali i jeho priatelia – výtvarníci Dana Zacharová, Bobo Pernecký a Laco Torma. Stretnutie sa 
konalo v rámci literárneho klubu Fórum humoristov. Vtipné rozprávanie hostí bolo doplnené premietaním ukážok z ich tvorby. 
Hostia i obecenstvo zhodne prišli k záveru, že Slovensku chýba humoristicko-satirický časopis (napr. ako bol Roháč). Pospomínalo sa 
i na významné osobnosti Roháča, zážitky redaktorov, ktorých bolo v tento podvečer v čitárni viacej.
Malá výstavka hostí bola naištalovaná v čitárni a bola prístupná do 31. marca 2010.
Podujatie podporilo Ministerstvo kultúry SR.
24. marca 2010 
14.00 hod. Spojená škola na Čajkovského ul, Ul. Žarnova – detské oddelenie 13 úč.
17.30 hod. Knižnica JF v Trnave- čitáreň 40 úč.

RITUÁLY
Hudobno-slovné pásmo pre deti školských klubov
Miesto:  hudobné oddelenie
24. marca 2010 22 úč.

RÓMSKY CHLAPEC A ŽIVOT, TO NIE JE ROZPRÁVKA
Prezentácia tvorby Jozefa Kozmu a Jána Šándora z Kultúrneho združenia národností a etník. Súčasťou bola výstava prác Márie 
Kovalíkovej a Heleny Breveníkovej.
Partnerská organizácia knižnice Kultúrne združenie národností a etník v SR predstavila v KJF v Trnave autorov dvoch útlych knižiek, 
ktoré už farbou obálky prezrádzali, že sú niečím výnimočné. Ján Šándor a Jozef Kozma sú Rómovia. Vo svojich knihách vyrozprávali 
svoje životné príbehy, pocity, túžby. Poviedky sú vtipné, poučné, inšpirujúce. Takí boli aj hostia, nebáli sa povedať o sebe dobré i zlé. 
Veľa šťastia na ceste k čitateľom zaželali knihám PhDr. Želmíra Chrenková z Úradu vládu SR a PhDr. Viliam Zeman, publicista, 
prekladateľ, tlmočník  rómčiny a knižky posypali levanduľou. Veľmi zaujímavé bolo i stretnutie týchto autorov s odsúdenými v Ústave 
pre výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach n/Parnou. Tém na dialóg bolo veľa a z rôznych oblastí.
25.  marca 2010 
o 14.00 hod.    Ústav  na výkon trestu odňatia slobody – Hrnčiarovce n/Parnou 30 úč.
o 17.30 hod.      Knižnica JF v Trnave – čitáreň   30 úč.

ČÍTAJME SI...
Pokus o prekonanie slovenského rekordu o Najpočetnejší detský čitateľský maratón.
Hlavným organizátorom bola Detská linka istoty pri SV UNICEF. Záštitu prevzala Oľga Feldeková. Čítala sa kniha od Petra Gajdošíka: 
Zverinec na siedmom poschodí.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave zorganizovala čítanie knižky Petra Gajdošíka na piatich miestach v meste. Od 9.00 hod. do 15.00 
hod.  sa  do čítania zapojilo 624 detí.  Každý dostal  na  pamiatku pozdrav  z vydavateľstva  Slovart,  záložku a niekde  aj  malý 
cukríček. V knižnici zostal na pamiatku veľký diplom, vyzdobený podpismi zúčastnených detí. Svoj autogram budú môcť obdivovať pri 
každej svojej návšteve a môžu priviesť aj svojho kamaráta. Veď knižnica je miesto pre potešenie a zábavu, kde môžeš nájsť skutočných 
priateľov – veľkých i malých. Aj tu funguje „linka detskej istoty“.  
Miesto:  - oddelenie pre deti   77 úč.

 - pobočka Vodáreň 246 úč.
 - pobočka Prednádražie 105 úč.
 - pobočka Tulipán – na 2 miestach: knižnica   85 úč.

ZŠ Limbová 111 úč.
25. marca 2010 

MALIČKÍ A MAMIČKY
Stretnutie pre najmenších čitateľov a ich mamičky
Miesto:  oddelenie pre deti
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25. marca 2010 11 úč.

NOC S ANDERSENOM
Hostia: Milan Richter, Oksana Lukomska, Eva Kopúnková
10. jubilejný ročník medzinárodného projektu na podporu čítania detí. Bohatý program počas večera a noci bol pripravený na troch 
spacích miestach  v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Nocovalo sa v oddelení pre deti, na pobočke Vodáreň na ZŠ Atómová ul. a na 
pobočke Tulipán na ZŠ Gorkého. 
Spolu 127 detí a 17 dospelých  sa tešilo  z rozprávania hosťa  Milana Richtera, prekladateľa, básnika, vydavateľa, veľkého 
„Andersenológa“. Najaktívnejší poslucháči boli odmenení knižkou Rozprávkarov bazár, ktorej sa potešia určite aj ich rodičia. 
Nezabudnuteľné bude najmä osobné venovanie Milana Richtera. Všade vládla výborná nálada, zabávali sa deti i dospelí. Ožívali 
strašidlá, vodníci, ježibaby a ďalšie rozprávkové postavičky, súťažilo sa. V tvorivých dielňach vznikli krásne medovníčky i  pečivo zo 
slaného cesta. Pomaľovanými balónikmi sme ozdobili rozprávkový strom „Fabularius Anderseni“, ktorý nám rastie v knižničnej 
záhrade od roku 2005. Ešte dlho po polnoci blúdili nocľažníci  s baterkami medzi regálmi knižnice.
Miesto:  oddelenie pre deti 50 úč.

pobočka Vodáreň 28 úč.
pobočka Tulipán 66 úč. 

 spolu    144 úč.
26. a 27. marca 2010

Fórum humoristov
Mládeži prístupné rodinné balenie. Humor, video a študenti. 
Prezentácia z tvorby študentov UCM – Fakulta masmediálnej komunikácie.  
Miesto: čitáreň      
15. apríla 2010 25 úč.

Portrét básnika
Spomienkové stretnutie priateľov básnika  Milana Jedličku pri príležitosti 2. výročia jeho úmrtia.  Podujatie sa konalo mimo plánu 
činnosti. Podujatie uviedol Emil Nedielka, riaditeľ DJP v Trnave. 
Alena  Beňová  vo  svojom príhovore  pripomenula  jeho  osobnosť  básnika,  dramatika  i autora  odborných  publikácií.  Podrobnejšie 
pripomenula jednotlivé básnické zbierky. Takmer všetky uvádzal v našej knižnici.
Potom nasledovala  poetické  pásmo z výberu  básnickej  tvorby  Milana  Jedličku  v podaní  hercov  Vladimíra  Jedľovského  a Tatiany 
Kulíškovej . Scenár a réžia: Ladislav Kočan. 
V spolupráci s Divadlom Jána Palárika
Miesto: štúdio DJP 
16. apríla 2010 80 úč.

Variácie a ponášky na rómske ľudové piesne 
Prezentácia knižnej novinky Bohuslavy Vargovej-Hábovčíkovej
V  klubovej  atmosfére  si  účastníci  vypočuli  básne,  piesne,  variácie  a  ponášky  v  literárnom  pásme,  ktoré  si  pripravili  členovia 
Kultúrneho združenia národností a etník SR. Na pôde knižnice ich privítala Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice JF v Trnave, do 
života knižku vypravila deviatimi rozkvitnutými tulipánmi PhDr. Želmíra Chrenková, hlavná radkyňa Dušana Čaploviča na Úrade 
vlády SR. 
Miesto: čitáreň
22. apríla 2010 20 úč.

Fórum humoristov
Samko Tále live. Pozvanie prijala spisovateľka Daniela Kapitáňová. Kvôli akútnemu ochoreniu na podujatie neprišla. Čítačka z jej 
knihy sa zrealizovala v podaní členov klubu Fóra humoristov.
Miesto: čitáreň  
29. apríla 2010 20 úč.

Kreslíme hudobné obrázky z diela P. I. Čajkovského 
Vernisáž a oceňovanie autorov najkrajších výtvarných prác. V spolupráci s Gymnáziom
J. Hollého v Trnave.
Miesto: hudobné oddelenie 
30. apríla 2010 74 úč.
Fórum humoristov
Rodinné Diskobalenie bez rekvizít. Stretnutie s poetkou Beatou Vargovou-Kuraconovou a herca divadla DISK Jánom 
Rampákom a Pavlom Lančaričom.
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Miesto: čitáreň  
19. mája 2010 48 úč. 

Maličká básnička
Stretnutie s jubilujúcim spisovateľom Jánom Navrátilom. V cykle Kniha a ešte trochu viac.
Miesto:  oddelenie pre deti 68 úč.
              pobočka Tulipán     25 úč.
24. mája 2010

Májová burza kníh
V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov.
Miesto: čitáreň
28. – 29. mája 2010 150 úč. 

V čarovnej ríši rozprávok Jána Navrátila
Písomná literárna súťaž pre deti o jubilujúcom autorovi.
Miesto: oddelenie pre deti a pobočky
apríl – máj 221 úč.

Mlčanie nepokoja a Prienik do ticha
Prezentácia básnických zbierok Štefana Kuzmu. Autora Štefana Kuzmu a ilustrátorov oboch kníh Darinu Dobrovodskú-Berkovú 
a Jozefa Vydrnáka vyspovedal Dado Nagy. Tretím hosťom bol domáci Trnavčan Peter Volek, alias Pero Le Kvet. 
Podujatie mimo plánu 
Miesto: čitáreň
10. júna 2010 60 úč. 

Upírska noc 
Nočné stretnutie členov fanklubu kníh Stephenie Meyerovej, L. J. Smithovej, S. Kennyonovej, filmov s upírskou tematikou 
a nezabudnuteľná rozlúčka so školským rokom 
Miesto: pobočka Vodáreň
11. júna 2010 12 úč. 

Hľadá sa Kráľ čitateľov
Finálové kolo o titul Kráľ detských čitateľov
Miesto: oddelenie pre deti 
16. júna 2010 14 úč.

Fórum humoristov
ABUSUS 
Spisovateľ, hudobník, recesista Branislav Jobus vo svojom programe kombinoval ukážky z programu ABUSUS s čítačkami 
a veselým rozprávaním. 
Stretnutie bolo  určené širokej verejnosti, zároveň to bola ukážka komunitnej akcie pre účastníkov celoslovenského seminára 
Komunitná knižnica IV., ktorý sa konal v Trnave v dňoch 22. – 23. 6. 2010.
Na podujatie boli teda pozvaní účastníci seminára i naši pracovníci.
Miesto: čitáreň  
22. júna 2010 60 úč.   

Karel Čapek- svetový autor 
Stretnutie členov Českého spolku v Trnavskom regióne. Podujatie mimo plánu
Miesto: hudobné oddelenie
29. júna 2010 18 úč.

Rudko Lenharčík: Od srdca k srdcu
Prezentácia knihy, ktorú vydalo Hnutie kresťanských pedagógov na Slovensku. Podujatie mimo plánu.
Miesto: čitáreň
30. 6. 2010 35 úč. 

Letná burza kníh
Miesto: záhrada KJF v Trnave
1. – 2. júla 2010       70 úč.
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Prázdninový superklub 2010 
18. ročník prázdninových aktivít pre deti
júl – august 2010
Hostia:
Ján Navrátil – spisovateľ / Sereď/
Eva Kopúnková – spisovateľka / Trnava/
Jana Dallosová – ilustrátorka, spisovateľka /Rakúsko: Viedeň/
Oksana Lukomska- ilustrátorka, grafička, reštaurátorka /Brestovany/
Ján Čápka – spisovateľ /Trnava/
7. 7. 2010 Prázdniny už máme, súťažíme a spolu sa hráme!
− slávnostné otvorenie Prázdninového superklubu spojené so súťažami a s návštevou krstného otca Čarušky spisovateľa Jána 

Navrátila
14. 7. 2010 Libuša Friedová medzi nami a jej Rozprávky s podkovičkami
− stretnutie s českou spisovateľkou Libušou Friedovou
21. 7.2 010 Ako žijú deti v Rakúsku?
− stretnutie so spisovateľkou Janou Dallosovou žijúcou vo Viedni
28. 7. 2010  Prázdninový pozdrav z Ukrajiny
- tvorivá dielňa s ukrajinskou ilustrátorkou Oksanou Lukomskou
4. 8. 2010 S piesňou okolo sveta
− súťaž v speve slovenských a zahraničných pesničiek
11. 8. 2010  Kto sú Gorali a kto je Pompon?
− rozprávanie o knihe poľskej autorky Joanny Olech
18 .8. 2010 Maďarsky, nemecky či slovensky?

− súťaž v hľadaní slov v slovníkoch
25. 8. 2010 Superdeti v superklube!
− slávnostné vyhodnotenie najaktívnejších „superklubákov“ a súťaže pre všetkých
Miesto: oddelenie pre deti a záhrada KJF
8 podujatí                                                spolu 445 úč.

Trnafské rodinné balenie
Program Fóra humoristov na Kremnických gagoch 2010. Účinkovali: Eva Jarábková-Chabadová, Karol Bodorik, Benjamín Škreko, 
Mikuláš Jarábek, Vojtech Haring, Janka Blašková.
Miesto: čitáreň 
26. 8. 2010  30 úč.

Spomienky očami pamätníkov – Jozef Strečanský
Prezentácia knižnej novinky v rámci Trnavských dní 2010
Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave
16. 9. 2010 120 úč.

Múze sa prihovoriť
Prezentácia knižnej novinky Mariána Urbana Mikláša
Miesto: čitáreň
23. 9. 2010 75 úč.

Septembrová burza kníh
Miesto: záhrada KJF v Trnave 
24. – 25. 9. 2010 100 úč. 

Anton Augustín Banič. Život a dielo. 
Výstava
Miesto: čitáreň
27. 9. 2010 – 15. 10. 2010 300 úč.

Happy day 
Koncert populárnej hudby v podaní študentov:  M. Kubiček, P. Pavlíková, N. Kotlebová
Miesto: hudobné oddelenie
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1. 10. 2010
Spolu 3 podujatia 184 úč.

Kocúrkovsko-záhorácke  balenie
Program v rámci Fóra humoristov. Hostia:Natália Murat-Oravcová, Milan Stano, Jozef Moravčík, Renáta Biksadská
Miesto: čitáreň
7. 10. 2010 30 úč.

V znamení púpavy
Fragmenty zo života básnika Andreja Žarnova
Prezentácia knihy Margity Kánikovej.
Miesto: hudobné oddelenie
12. 10. 2010 70 úč.
Zlatá svadba. Prezentácia knihy za účasti autorov Miroslava Cipára a Ľubomíra Feldeka. Súčasťou bolo slávnostné odovzdanie 
knižného exlibrisu KJF v Trnave od Miroslava Cipára.
Miesto: čitáreň
18. 10. 2010 81 úč.

Písně pro poslední hosty
Účinkovali Jan-Matěj Rak a František Vlček. V spolupráci s Českým spolkom v Trnavskom regióne
Miesto: hudobné oddelenie
22. 10. 2010 70 úč.

Medzinárodný literárny festival Jána Smreka 
Stretnutie básnikov z celého sveta. V rnave po 10-krát. 
Zo svojej tvorby čítali:
Paula Abramová - Mexiko
Óscar de Pablo – Mexiko
Tarik Günersel  - Turecko
Tal Nitzanová – Izrael
Alain Lance - Francúzsko
Magnus William-Olsson – Švédsko
Zvonko Taneski - Macedónsko
Mateja Matevski  - Macedónsko. Tohtoročný laureát Ceny Jána Smreka. 
Medzi vzácnymi hosťami bola aj Marit Bjornson Barkbuová - pravnučka Bjornstjerne Bjornsona. Moderoval Dado Nagy.
Miesto: Divadlo Jána Palárika v Trnave
26. 10. 2010 20 úč.

Podivuhodné putovanie Jána Uličianskeho.
Písomná literárna súťaž pre deti
Miesto: oddelenie pre deti a pobočky
október – november 122 úč.

Poézia Jozefa Hagaru
Posedenie pri spomienkach pri príležitosti životného jubilea. Účinkovali: Branislav Matoušek, Peter Horváth, Jaroslav Lieskovský. Ing. 
Augustín Hambálek, podpredseda TTSK, v zastúpení pána predsedu slávnostne odovzdal doc. J. Hagarovi Pamätnú medailu predsedu 
TTSSK za dlhoročný prínos k rozvoju vzdelanosti a športu v TTSK.
Miesto: čitáreň
4. 11. 2010 75 úč.

Učenie bez stresu.  Prednáška pre rodičov na tému: Ako sa učiť s deťmi, aby tomu rozumeli. 
V spolupráci so štud. centrom BASIC. O deti účastníkov prednášky sa postarali pracovníci oddelenia pre deti.
Miesto: učebňa a oddelenie pre deti
9. a 25. novembra 2010 13 úč.

Pocta Eve Kostolányiovej.  Spomienkový koncert a prezentácia publikácie
V spolupráci s OZ Pramene, Divadlom Jána Palárika v Trnave, Slovenským rozhlasom
Miesto: Divadlo Jána Palárika v Trnave 
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24. 11. 2010 250 úč. 

Jozef Banáš a jeho Kód 9.
Stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom
Miesto: čitáreň
30. 11. 2010 50 úč. 

Ako začať zbierať známky
Prezentácia knižnej novinky za účasti Jána Mičku a zástupcov POFIS.
Miesto: pobočka Vodáreň
30. 11. 2010 47 úč.

Rozprávková krajina
Putovná výstava bábok Vítězslavy Klimtovej
Miesto: oddelenie pre deti
1 – 10. 12. 2010 303 úč.

Trnafské rodinné balenie.
Repríza programu FH na KG 2010 a iné mikulášske prekvapenia. 
Prezentácia zborníka HUMOR_ZASINÁČ.SK
Miesto: čitáreň
6. 12. 2010 45 úč. 

Predvianočný koncert 
Účinkovalo spevácke trio z Košíc. V spolupráci s Českým spolkom v Trnavskom regióne
Miesto: hudobné oddelenie
10. 12. 2010 63 úč.

Vinšujeme vám....
koncert folklórnej skupiny TRNKA pre najvernejších návštevníkov hudobného odeleenia – klientov Spojenej školy na Čajkovského ul. 
a DSS na Stromovej ul. i pre žiakov GAM.
Miesto: hudobné oddelenie
15. 12. 2010 75 úč.

Vianočné hviezdičky
Stretnutie so spisovateľkou Evou Kopúnkovou. V rámci cyklu Maličkí a mamičky.
Miesto: oddelenie pre deti
21. 12. 2010 22 úč.

Koledy a vinše
Hudobno-slovné pásmo 
Miesto: hudobné oddelenie
december    spolu 9 podujatí 211 úč. 

V rozprávkovom svete Daniela Heviera
Písomná súťaž pre deti k jubileu spisovateľa.
Miesto: oddelenie pre deti a pobočky
november – december                                 232 úč. 
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Príloha č. 3

Edičná činnosť Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave v roku 2010

1. periodické publikácie: 

Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 15, č. 1, 2010. - 16 s. - Formát A5. Nákl. 250
Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 15, č. 2, 2010. - 20 s. - Formát A5. Nákl. 20. – Dostupné na internete: 
<http://www.kniznicatrnava.sk>

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2010 / zost. Emília Dolníková. – Trnava : Trnavský samosprávny kraj, 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2010. – Dostupné na internete: <http://www.kniznicatrnava.sk>

Knižničný spravodajca : časopis pre verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja. - Roč. 37, č. 1, 2010. – 20 s. - Formát A5.
Knižničný spravodajca : časopis pre verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja. - Roč. 37,  č. 2, 2010. – 20 s., 4 s. príl. - 
Formát A5.

2. neperiodické publikácie: 

Humor_zasináč.sk. : zborník Fóra humoristov 2010  / zost. Benjamína Jakubáčová. – Trnava :  Trnavský samosprávny kraj, 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2010. – 79 s. 
ISBN:  978-80-88695-25-7 

Ján Navrátil : výberová personálna bibliografia / zost. Iveta Šimčíková, Emília Dolníková. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2010. - 102 s.  ISBN:  978-80-88695-23-3

Týždeň slovenských knižníc :  11. ročník. 22. – 27. 3. 2010.  – Trnava :  Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho 
v Trnave, 2010. – [10] s. - 1 programová skladačka

3. metodické, propagačné a inštruktážne publikácie: 

Katolícka moderna /zost. Emília Dolníková. – Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2010. – 
16 s. 
ISBN:  978-80-88695-24-0

Regionálne  knižnice  Trnavského  samosprávneho  kraja  v roku  2009 /zost.  Darina  Kráľová.  -  Trnava:  Trnavský 
samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2010. -  26 s. – Formát A4. Nákl. 10

Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2009 / zost. Darina Kráľová. -Trnava: Trnavský samosprávny 
kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave , 2009. - 19 s. – Formát A4. Nákl. 10
Obežník pre pracovníkov KJF v Trnave. – Roč. 7, č. 1 (2010). – 4 s.

Odporúčajúce bibliografie k podujatiam vo forme knižnej záložky 

Farebné šťastie Miroslava Cipára : stretnutie detí s jubilujúcim ilustrátorom Miroslavom Cipárom
Maličká básnička : stretnutie detí s jubilujúcim autorom Jánom Navrátilom
Zarecituj si básničku : stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Ondrejom Nagajom

Propagačné a programové záložky
Fond regionálnej literatúry
Juraj Fándly – spisovateľ, kňaz a ľudomil: vedomostná súťaž od 19 do 99 rokov
Karel Čapek 1890 – 1938: citáty a výroky Karla Čapka
Podujatia február – marec: záložka do kalendára
Podujatia apríl – jún : záložka do kalendára
Prázdninový superklub 2010
Týždeň slovenských knižníc 2010
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Príloha č. 4
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v tlači 2010
1.
Už majú kam ísť.
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 20, č. 2 (18. 1. – 25. 1. 2010), s. 5

2.
Knižnicu zatiaľ neopravia / [autor] kvet.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 3 (21. 1. – 27. 1. 2010), s. 5

3. 
Hanbíme sa za Harminca? / [autor] bš.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 3 (21. 1. – 27. 1. 2010), s. 5 

4.
Koleková, Lívia
Ad: Hanbíme sa za Harminca? / Lívia Koleková.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 4 (28. 1. – 3. 2. 2010), s. 5

5.
Vavro, Robert
Stretávajú sa v knižnici / Robert Vavro.
In: Atóm.sk. – Január (2010), s. 8

6.
Jurčo, Martin
Kalo Uhrík oživil spomienky na Trnavčanov / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 1 (február 2010), s. 25-26

7.
Mička, Ján
Beseda detí s ilustrátormi kníh a tvorcami poštových známok / Ján Mička.
http://www. infofila.cz (27. 1. 2010) 

8.
Knižný salón až o rok / [autor] kvet.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 2 (14. 1. – 20. 1. 2010), s. 10

9.
Nemám nič proti realite. Väznená / [autor] (R).
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 20, č. 6 (15. 2. – 21. 2. 2010), s. 8

10.
Baková, Iveta
Neľútostné k vlastnej diagnóze / Iveta Baková.
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 20, č. 7 (22. 2. – 28. 2. 2010), s. 9

11.
Michalko, Rasťo – Starovičová, Daniela
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Ponúkajú  im  najmä  šport.  Ako  môžu  prázdninovať  deti  v Trnave  a Nitre?  /  Rasťo  Michalko,  Daniela 
Starovičová.
In: Plus jeden deň. – Roč. 5, č. 50 (2. 3. 2010), s. 6

12.
Kopúnková, Eva
Čaruška si čaruje.../ Eva Kopúnková.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 5 (4. 2. – 10. 2. 2010), s. 21
  
13.
Kvetanová, Darina
Korenie života v rodinnom balení / Darina Kvetanová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 7 (18. 2. – 24. 2. 2010), s. 10

14.
Šikulovej Domček / [autor] red.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 8 (25. 2. – 3. 3. 2010), s. 10 

15. 
Škreko, Benjamín
Dobré body spojené duchom / Benjamín Škreko.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 8 (25. 2. – 3. 3. 2010), s. 11

16.
Škreko, Benjamín
Veronika Šikulová strieda pero a hornu / Benjamín Škreko.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 10 (11. 3. – 17. 3. 2010), s. 10

17.
Kvetanová, Darina
Rebel v pokojnej duši / Darina Kvetanová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 11 (18. 3. – 24. 3. 2010), s. 14

18.
Kvetanová, Darina
Odsúdení v debate o Rómoch / Darina Kvetanová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 11 (18. 3. – 24. 3. 2010), s. 14

19.
Kvetanová, Darina
Prebdená noc nad rozprávkami / Darina Kvetanová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 11 (18. 3. – 24. 3. 2010), s. 14

20.
Týždeň slovenských knižníc v trnavskej knižnici / [autor] (R).
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 20, č. 11 (22. 3. – 28. 3. 2010), s. 9

21.
Kvetanová, Darina
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Čo Dante nevidel / Darina Kvetanová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 12 (25. 3. – 31. 3. 2010), s. 13

22.
Baková, Iveta
Len jeden Trnavčan svojím útekom zachránil tisíce ľudí / Iveta Baková.
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 20, 12 (29. 3. – 4. 4. 2010), s. 7

23.
Detská Noc s Andersenom. Fotoriport.
In: Trnavské noviny – MY. – Roč. 20, č. 12 (29. 3. – 4. 4. 2010), s. 9

24.
Kvetanová, Darina
Poézia dýcha aj spoza mreží / Darina Kvetanová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 13 (1. 4. – 7. 4. 2010), s. 12

25.
Repíková, Elena
Zaspávali s rozprávkami / Elena Repíková.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 13 (1. 4. – 7. 4. 2010), s. 12

26.
Pekarovičová, Janka
Jedlička medzi svojimi / Janka Pekarovičová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 16 (22. 4. – 28. 4. 2010), s. 12

27.
Undesserová, Lucia
Tajomstvo rómskej duše / Lucia Undesserová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 17 (29. 4. – 5. 5. 2010), s. 9

28.
Valo, Peter
Pichľavé suchotiny / Peter Valo.
In: Literárny týždenník. – Roč. XXIII., č. 17-18 (5. 5. 2010), s. 2 

29.
Jurčo, Martin
Sága rodu Škrekovcov v nevšedných súvislostiach / Martin Jurčo.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 2 (marec 2010), s. 21-22

30.
Uvedenie nového vydania knihy Čo Dante nevidel / [autor] KJF.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 2 (marec 2010), s. 28

31. 
Pokrstili knihu Kala Uhríka / [autor](ls).
In: Župný spravodajca. – Č. 1 (2010), s. 12
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32.
Knihy a diskusia vo väznici / [autor] -ls-.
In: Župný spravodajca. – Č. 3 (2010), s. 11

33.
Pocta básnikovi a pedagógovi / [autor] -jm-.
In: Župný spravodajca. – Č. 4 (2010), s. 3

34.
Lačný, Alexander
Trnavskí jaskyniari majú na konte ďalšie objavy / Alexander Lačný.
In: Župný spravodajca. – Č. 2 (2010), s. 11
(Ide o správu, že sa konala prednáška jaskyniarov aj v KJF) 

35.
Kopúnková, Eva
Hľadá sa Kráľ detských čitateľov / Eva Kopúnková.
In: Župný spravodajca. – Č. 7 (2010), s. 11

36.
Jakubáčová, Benjamína
Seminár v Trnave o komunitnej funkcii knižníc / Benjamína Jakubáčová.
In: Župný spravodajca. – Č. 7 (2010), s. 11

37.
Kvetanová, Darina
Čara nezbavené / Darina Kvetanová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 22 (3. 6. – 9. 6. 2010), s. 5

38.
Kopúnková, Eva
Čo nás teší, čo nás baví / Eva Kopúnková.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 23 (10. 6. – 16. 6. 2010), s. 9

39.
Kopúnková, Eva
Predstavujeme neprofesionálnych autorov z nášho kraja. Mikuláš Jarábek / Eva Kopúnková.
In: Župný spravodajca. – Č. 8 (2010), s. 10

40.
Kampaň na podporu knižníc a čítania / [autor] –gf-.
In: Župný spravodajca. – Č. 8 (2010), s. 11

41. 
Baková, Iveta
Mäkká Trnavčina pobavila Kremnicu / Iveta Baková.
In: Trnavské noviny MY. – Roč. 20, č. 35 (6. 9. – 12. 9. 2010), s. 7

42.
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Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave s autorkou Margitou Kánikovou ....
In: Literárny týždenník. – Roč. XXIII, č. 31-32 (2010), s.2

43.
Kopúnková, Eva
Koruna pre Kráľovnú detských čitateľov / Eva Kopúnková.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 25 (24. 6. – 30. 6. 2010), s. 13

44.
Kopúnková, Eva
Prekvapujúca úroveň vedomostí žiakov / Eva Kopúnková.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 25 (24. 6. – 30. 6. 2010), s. 13

45.
Jakubáčová, Benjamína
Rodinné balenie divadelníkov z Disku / Benjamína Jakubáčová.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 25 (24. 6. – 30. 6. 2010), s. 13

46.
Jakubáčová, Benjamína
Členovia trnavského klubu Fórum humoristov / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižná revue. – Roč. XX, č. 20/2010, s. 11

47.
Baník v knižnici / [autor] lk.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 39 (30. 9. – 6. 10. 2010), s. 6

48.
Benáková, Anna
Aktivity hudobného oddelenia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave / Anna Benáková.
In:  Hudobné  knihovníctvo  v jubilejnom  roku  Eugena  Suchoňa.  Zborník  z 28.  seminára  hudobných 
knihovníkov, 2010. s. 103-105 

49.
O Cenu Slovenského učeného tovarišstva / [autor] -red-
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 10 (november 2010), s. 23

50.
Jakubáčová, Benjamína
Marian Urban Mikláš: Múze sa prohovoriť / Benjamína Jakubáčová.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 10 (november 2010), s. 24

51.
Kráľová, Darina
Medzinárodné kolokvium bibliografov v Trnave / Darina Kráľová.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 10 (november 2010), s. 25

52.
Deti sa v lete v knižnici dozvedia, ako sa žije za hranicami. 
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53.
Jakubáčová, Benjamína
Čo Dante nevidel alebo Alfréd Wetzler bol hrdina / Benjamína Jakubáčová.
In: Bulletin SAK. – Roč. 18, č. 1/2010, s. 35-37

54.
Kráľová, Darina
Vyhodnotenie  Týždňa  slovenských  knižníc  vo  verejných  knižniciach  Trnavského  samosprávneho  kraja  / 
Darina Kráľová.
In: Bulletin SAK. – Roč. 18, č. 2/2010, s. 29-32

55.
Jakubáčová, Benjamína
Komunitná knižnica IV / Benjamína Jakubáčová.
In: Bulletin SAK. – Roč. 18, č. 3/2010, s. 9-11 

56.
Koleková, Lívia
Ako vidia nás knihovníkov neknihovníci? Pohľad knihovníčky, ktorá chvíľu bola i neknihovníčkou / Lívia 
Koleková.
In: Bulletin SAK. – Roč. 18, č. 3/2010, s. 20-22

57.
Rosinová, Katarína
Mikuláš na dôchodku. Zvodom divadla celkom neodolal / Katarína Rosinová.
Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 48 (2. 12. – 8. 12. 2010), s. 14-15
 
58.
Matláková, Zlata
Žarnovova poézia národnej vrúcnosti / Zlata Matláková.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 10 (november 2010), s. 23

59.
Jakubáčová, Benjamína
Trnavskí humoristi na Kremnických gagoch / Benjamína Jakubáčová.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 9 (október 2010), s. 16-17

60.
Jakubáčová, Benjamína
České evergreeny v Knižnici Juraja Fándlyho / Benjamína Jakubáčová.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 9 (október 2010), s. 23

61.
Kopúnková, Eva
Čítať knihy je moderné / Eva Kopúnková.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 9 (október 2010), s. 23

                                          Správa o činnosti Knižnice Juraja Fándlyho v roku 2010                                              42

http://trnava.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=5455008


62.
Škreko, Benjamín
Trnavčina obmakčila jubilejnú Kremnicu. Osem statočných z Fóra humoristov pri Knižnici Juraja Fándlyho si 
schuti zagágalo / Benjamín Škreko.
In: Novinky z radnice. – Roč. XXI, č. 9 (október 2010), s. 32-33

63.
Do knižnice po inšpiráciu / [autor] gak.
In: Trnavský hlas. – Roč. 2, č. 32 (12. 8. – 18. 8. 2010), s .5
64.
Kráľová, Darina
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů 2010 / Darina Kráľová.
In: Čtenář. – Roč. 62, č. 12/2010, s. 446-448

65.
Jakubáčová, Benjamína
Boli sme pri tom / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižnica. – Roč. 11, č. 10/2010, s. 34-36

66.
Kráľová, Darina
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov / Darina Kráľová.
In: Župný spravodajca. – Č. 10/2010, s. 10

67.
Baková, Iveta
Mäkká trnavčina bavila Kremnicu / Iveta Baková.
In: Trnavské echo. – Roč. 5, č. 36/2010, s. 2

68.
Kráľová, Darina
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov 2010 / Darina Kráľová.
In: Knižnica. – Roč. 11, č. 10/2010, s. 18-20 

69.
Jakubáčová, Benjamína
Komunitné aktivity Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave / Benjamína Jakubáčová.
In: Knižnica. – Roč. 11, č. 11-12/2010, s. 36-38

70.
Jakubáčová, Benjamína
Marian Urban Mikláš: Múze sa prihovoriť / Benjamína Jakubáčová.
In: Trnavské literárne listy 2010, Trnava 2010, s. 47-48

71.
Jakubáčová, Benjamína
Boli sme pri tom!!! /Benjamína Jakubáčová.
In: Bulletin SAK. – Roč. 18, č. 4/2010, s. 32-35
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72.
Jakubáčová, Benjamína
Ján Navrátil a knižnica / Benjamína Jakubáčová.
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 2-3

73.
Čaruške k sviatku / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 5
74.
Čaruškino čarovné kráľovstvo / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 6
75.
Pred Vianocami mi telefonovala Čaruška.../ [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 7-8

76.
Zelené ihličky / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 8-9

77.
Jasličkové tajomstvo / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 10

78.
Čas Vianoc – čas tajomstiev / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 11

79.
Vážení čitatelia a priaznivci literárnej tvorby mladých autorov! / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 13

80.
Dobrá správa / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 14-15

81.
Vítanie kráľov / [Ján Navrátil].
In: Čaruška. – Č. 1/2010, s. 17

82.
Navštívili nás / [autor] –red.-
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 2

83.
23. marca 2010 sa otvorili.../ [autor] -red.-
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 3

84.
24. máj bol pre mnohých .../ [autor] –red.-
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In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 4

85.
18. októbra 2010 dopoludnia bola .../ [autor] – red.-
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 5

86.
Chorvatovičová, Veronika
V novembri zavítal ... / Veronika Chorvatovičová.
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 6

87.
Chorvatovičová, V.
Rozprávkovo-jarné  kvety,  potešme  sa  s nimi,  deti!  Alebo  opäť  jedna  dobrodružná  noc  v knižnici!  /  V. 
Chorvatovičová.
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 6-7

88.
Chorvatovičová, V.
Spoznaj svojich susedov alebo aj za hranicami žijú deti ako ja / V. Chorvatovičová.
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 8-11

89.
Rozprávková krajina, či pohádková země.../ [autor] – red.-
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 13

90.
Chorvatovičová, V.
Predstavujeme / V. Chorvatovičová.
In: Čaruška. – Č. 2/2010, s. 14

91.
Cenigová, Rozália
Podpora čtenářských aktivit v regionálních knihovnách ve spolupráci se školními knihovníky nebo učiteli či 
řediteli ZŠ a SŠ / Rozália Cenigová.
In: Čtenář. – Roč. 62, č. 10/2010, s. 371-372

92.
Kániková, Margita
Niekedy je skutočnosť krajšia ako sen / Margita Kániková.
In: Trnavské literárne listy 2010, Trnava 2010, s. 18-22

93.
Od srdca k srdcu.
In: Trnavské literárne listy 2010, Trnava 2010, s. 37-38

94.
Kániková, Margita
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V znamení púpavy (2010). Fragmenty zo života básnika Andreja Žarnova / Margita Kániková.
In: Trnavské literárne listy 2010, Trnava 2010, s. 39-46

95.
Mička, Ján
Ako začať zbierať známky / Ján Mička.
http://www.infofila.cz/ako-zacat-zbierat-znamky-r-2-c-3809
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