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Rok 2007 bol rokom 80. výročia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. 
Toto  jubileum sme pripomínali  počas  celého  roka  rôznymi  podu-
jatiami  a  aktivitami.  Vyvrcholením osláv  bol  slávnostný  program 
v Divadle  Jána  Palárika,  ktorý  sa  konal  pod  záštitou  predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša 28. novembra 
2007. Najvýznamnejším hosťom bol prezident Slovenskej republiky 

Ivan  Gašparovič,  ďalšími  hosťami  boli  Viliam  Veteška,  podpredseda  Národnej  rady 
Slovenskej republiky,  Tibor Mikuš, poslanec Národnej rady SR a predseda TTSK,  Štefan 
Bošnák,  primátor  mesta  Trnavy,  zástupcovia  Slovenskej 
asociácie knižníc, Spolku slovenských knihovníkov, spolupra-
cujúcich inštitúcií a partnerov. Programu sa zúčastnili aj terajší 
a bývalí  zamestnanci  knižnice.  Prezident  ocenil  prácu  kni-
hovníkov a vyzdvihol úlohu knižníc pri vzdelávaní obyvateľov, 
najmä detí a mládeže. Veľkým ocenením KJF v Trnave bol aj 
finančný dar predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora 
Mikuša, 100 tisíc Sk na doplnenie knižničného fondu knižnice. 
Pri príležitosti jubilea ocenil predseda Trnavského samospráv-
neho  kraja  kolektív  Knižnice  Juraja  Fándlyho  v Trnave 
Pamätnou  medailou  za  prácu  pri  rozvoji  kultúry  a vzdelania  občanov  Trnavského 
samosprávneho kraja. 
Trnavský samosprávny kraj a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave si výročie pripomenuli aj 
vydaním zborníka Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927 – 2007. 

Pri príležitosti  15. výročia znovuotvorenia Trnavskej univerzity bola Knižnica J. Fándlyho 
ocenená Jubilejnou medailou Trnavskej univerzity za prínos ku vzdelávaniu.

V celoslovenskej  súťaži  o najlepšie  webové  sídlo  knižnice  TOP  WEBLIB  sme  v sekcii 
verejných knižníc získali 3. miesto.

Knižnica  plnila  všetky  úlohy vyplývajúce  z jej  poslania.  Plán činnosti  sa  v priebehu  roka 
upravil, keď sa zrušili niektoré podujatia a doplnili sa iné, podľa aktuálnej ponuky. Z plánu 
sme vyradili podujatie Libriáda – knižný salón 2007.

Nerealizovala  sa  úloha  sprístupniť  internet  pre  nevi-
diacich,  pretože  na  základe  výberového  konania  na  do-
dávku  techniky  bol  počítač  pre  oddelenie  nevidiacich 
kúpený na konci decembra 2007.

Pravidelne sa doplňoval knižničný fond, následne odborne 
spracúval  a  sprostredkovával  používateľom.  Vypracová-
vali sa žiadosti na dotácie a granty a plnili úlohy v oblasti 
regionálnych funkcií knižnice. 

Knižnica  Juraja  Fándlyho  je  členom  Slovenskej  asociácie  knižníc,  Slovenskej  národnej 
skupiny Medzinárodnej asociácie hudobných knižníc (IAML) a kolektívnym členom Spolku 
slovenských  knihovníkov.  Zamestnanci  knižnice  aktívne  pracovali  v  redakčnej  rade 
knižničného internetového portálu InfoLib, v Slovenskej asociácii knižníc a v Spolku sloven-
ských knihovníkov. 

Pokračovali  sme  v spolupráci  s  Úradom  priemyselného  vlastníctva  SR,  sme  partnerskou 
knižnicou Kancelárie Národnej rady SR – na základe dohody uzatvorenej medzi Slovenskou 
národnou knižnicou a NR SR v rámci projektu Informácie pre verejnosť.
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Dlhodobo spolupracujeme  s  Úradom práce,  sociálnych  vecí  a rodiny,  Mestom Trnava,  so 
Spo-jenou  školou  v  Trnave,  so  základnými  a strednými  školami  v Trnave  a okolí, 
Univerzitnou knižnicou Trnavskej univerzity, Univerzitnou knižnicou Univerzity sv. Cyrila a 
Metoda,  Spolkom sv. Vojtecha, Českým spolkom na Slovensku, regionálnou organizáciou 
v Trnave,  Literárnym  klubom  Bernolák,  Klubom  Spoločnosti  L.  Novomeského  Trnava 
a ďalšími partnermi.

1. RIADENIE A ORGANIZÁCIA

1.1 Koncepčná, plánovacia a organizačná činnosť
V roku 2007 boli vypracované nasledujúce materiály:
- koncepcie

 Koncepcia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave na roky 2007 – 2013
 Koncepcia rozvoja knižníc Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2008 – 2013
 Návrh na optimalizáciu  činnosti  Knižnice  Juraja  Fándlyho  v Trnave  na roky 2008 – 

2010
-  interné smernice:

 Výška finančnej náhrady za knihy
 Metodika činnosti pri povodniach
 Registratúrny poriadok a registratúrny plán 
 Zásady vykonania inventarizácie majetku KJF v Trnave
 Dodatok ku Knižničnému a výpožičnému poriadku KJF v Trnave: Pravidlá využívania 

verejného internetu
- príkazy riaditeľa: 

 Menovanie redakčnej rady webovej stránky KJF
 Príkaz na vykonanie čiastkovej revízie KF
 Menovanie redakčnej rady Knižničného spravodajcu
 Pravidlá prevádzkovania technického vybavenia verejného internetu

- obežník pre zamestnancov
 č. 1/2007 Propagácia výročia knižnice, používanie loga
 č. 2/2007  Metodika činnosti pri povodniach

Knižnica postupovala v súlade so zákonom a internou smernicou o ochrane osobných údajov 
v informačnom systéme KJF v Trnave. 

Uskutočnila sa kontrola dodržiavania zásad ochrany osobných údajov v informačnom systéme 
KJF  na  pobočkách  a v hudobnom  oddelení.  Počas  roka  požiadalo  o likvidáciu  osobných 
údajov 27 používateľov, všetkým bol vyhovené.

Nebola zaevidovaná žiadna sťažnosť v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z.

1.2 Personálne zabezpečenie, odborný rast a účasť pracovníkov na riadení
1.2.1 Personálne zabezpečenie
V knižnici v v roku 2007  pracovalo 38  fyzických osôb, prepočítaný stav je 37,5. Dve pra-
covníčky sú na rodičovskej dovolenke: Magdaléna Szöcsová a Zuzana Vozárová.

Pracovný pomer rozviazali:
- Miroslava Ješková, útvar výpožičných služieb,
- Anna Kasalová, útvar výpožičných služieb.
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Nástup na rodičovskú dovolenku:
- Zuzana Vozárová, útvar referenčných služieb 

 Nastúpili:
- Mgr. Emília Dolníková, útvar referenčných služieb,
- Terézia Díteová, útvar výpožičných služieb,
- Mária Dobišová, zast. rodičovskej dovolenky, útvar referenčných služieb,
- Martina Kubalová, návrat z rodičovskej dovolenky.   

S Mestom Trnava  máme   podpísanú  zmluvu  na  aktivačnú  činnosť  s dlhodobo  nezamest-
nanými  v počte 5 ľudí. Aktivisti  pracujú na pobočkách knižnice a v hlavnej budove. Veľký 
prínos je pri manuálnych prácach, ktoré sa vykonávajú v rámci opráv budovy, ako maľovanie, 
sťahovanie regálov, úprava záhrady a pod.
Knižnica zamestnáva dvoch pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou, pre ktorých sú 
vytvorené dve chránené pracoviská. 

1.2.2 Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov
V záujme zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov umožnila organizácia ich účasť na vzde-
lávacích podujatiach. Pôsobili aj v odborných komisách a pracovných skupinách:

- Národná komisia pre služby pri Slovenskej národnej knižnici v Martine, B. Jakubáčová;
- Edičná komisia Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, 
   PhDr. J. Bartek;
- Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť v SR, Mgr. Z. Mesárošová;
- Metodická rada SNK,  Bc. J. Brliťová;
- Pracovná skupina pre informačné technológie pri Slovenskej národnej knižnici, 
   Bc. J. Brliťová.

Absolvované semináre, školenia a porady:
 Databázy Ebsco. CVTI Bratislava, 7. 2. 2007. Z. Vozárová, I. Šimčíková
 Štrukturálne fondy. Seminár. TTSK Trnava, 16. 2. 2006. PhDr. E. Díteová, 
      Bc. D. Kráľová
 Zasadanie redakčnej rady Bulletinu SAK. ÚK SAV Bratislava, 6. 3. 2007, Košice,
      13. 11. 2007. B. Jakubáčová
 Súborný katalóg periodík, UK Bratislava, 14. 3. 2007. M. Tóthová
 Pracovné stretnutie k projektu Verejný internet v knižniciach SR. SNK Martin, 
      20. 3., 19. 6. 2007. Bc. J. Brliťová, PhDr. E. Díteová
 Spoločenská a firemná etiketa. Akadémia vzdelávania Trnava. 21. 3. 2007. 

B. Jakubáčová
 Reader Development. Seminár.  UK v Bratislave, 28. 3. 2007. B. Jakubáčová, 

A. Beňová
 Skúsenosti z amerických a nemeckých knižníc. Seminár. UK Bratislava, 30. 4. 2007. 

Bc. J. Brliťová, PhDr. E. Díteová
 Digitálne referenčné služby. SNK Martin, 14. 6. 2007. C. Mikulíková, I. Šimčíková
 Zasadanie edičnej komisie Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu. 

SKN Levoča, 21. 3. 2007, 20. 6. 2007, 26. 9. 2007. PhDr. J. Bartek
 Bratislavské bibliografické dni, UK Bratislava, 25.-27. 6. 2007.  H. Stolariková, 

Mgr. Z.   Mesárošová 
 Krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma. KP ÚNSS Trnava, 27. 6. 2007. 

PhDr. Bartek - člen poroty.
 Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť SR, SNK Martin, 28. 6. 2007. 

Mgr. Z. Mesárošová
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 Seminár hudobných knižníc. Banská Bystrica, 17. – 19. 9. 2007. A. Benáková
 Prešov číta rád. 19. – 21. 9. 2007. Súčasťou bola súťažná prehliadka knižničných 

podujatí pre deti. Knižnicu úspešne reprezentovala Veronika Chorvatovičová.
 Prístup k dokumentom Európskej únie. 20. 9. 2007, Európske informačné centrum 

Bratislava. I. Šimčíková, A.Vozárová, Mgr. E. Dolníková
 Zasadnutie pracovnej skupiny pre informačné technológie pri SNK. Knižnica A. 

Bernoláka Nové Zámky, 25. 9. 2007. Bc. J. Brliťová
 Tvorba webových stránok. Odborný seminár. Knižnica A. Bernoláka Nové Zámky, 

25. 9. 2007. Bc. J. Brliťová, Bc. D. Kráľová
 Virtua – články. Odborné školenie, SNK Martin, 27. – 28. 9. 2007. Mgr. Z. 

Mesárošová, H. Stolariková
 Virtua – seriály: odborné školenie,  ŠVK Banská Bystrica, 13. 11. 2007. M. Tóthová
 akreditačné testy: Virtua – články, KJF v Trnave, 16. 11. 2007. Mgr. Z. Mesárošová, 

H. Stolariková
 Nová paradigma spracovania a využívania informácií. 21. 11. 2007, UK Bratislava. 

C. Mikulíková, Mgr. E. Dolníková
 Možnosti nového prístupu k informáciám pre znevýhodnených používateľov. 

Bratislava, 29. 11. 2007. B. Jakubáčová, P. Mikušová
 Informačná výchova používateľov. Martin, 4. 12. 2007. V. Chorvatovičová, Mgr. E. 

Dolníková
 Porada riaditeľov a metodikov verejných knižníc v SR. SNK Martin, 27. 12. 2007. 

Bc. D. Kráľová
 Školenia TTSK k programom VEMA, ISPIN, FABASOFT – priebežne, L. Pauerová, 

B. Šimková, A. Svetlovská.

1.3 Získavanie finančných prostriedkov z grantov a iných zdrojov 
V roku 2007 boli vypracované nasledujúce žiadosti:
Libriáda – Knižný salón Trnava. Žiadosť o finančný príspevok Vážime si umenie a kultúru 
– CENTRAL EUROPEAN FOUNDATION. Vypracovala: B. Jakubáčová.  Neúspešná.

LIBRIÁDA  –  Knižný  salón  Trnava  2007.  Žiadosť  o poskytnutie  dotácie  na  podporu 
projektu v roku 2007 – MK SR. Vypracovala: B. Jakubáčová. 
Dotácia pridelená vo výške 80 000,- Sk. Projekt sa nerealizoval, dotácia bola vrátená.

Doplňovanie knižničného fondu Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave  v roku 2007. 
Žiadosť do granotového systému MK SR. Vypracovala: J. Brliťová. Neúspešný, žiadna 
regionálna knižnica nezískala dotáciu.

Doplňovanie knižničného fondu Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.  
Žiadosť  o poskytnutie  dotácie  z  grantového  systému  Mesta  Trnava.  Vypracovala:  Bc.  J. 
Brliťová.  
Dotácia 100 000,- Sk.

LIBRIÁDA  –  Knižný  salón  Trnava  2008.  Žiadosť  o poskytnutie  dotácie  na  podporu 
projektu  v roku  2008  –  MK  SR.  Vypracovala:  B.  Jakubáčová.  Projekt  na  560  tisíc  Sk, 
žiadame o dotáciu 150 tisíc Sk.

Súčasná  slovenská  a svetová  literatúra  pre  deti  a mládež.  Workshop  pre  pracovníkov 
verejných knižníc. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2008 – MK SR. 
Vypracovala: Bc. D. Kráľová. Projekt na 137 tis. Sk, požadovaná dotácia 135 tis. Sk
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Doplňovanie knižničného fondu Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave  na rok 2008. 
Žiadosť do granotového systému MK SR. Vypracovala: Bc. J. Brliťová. Projekt na 1,2 mil. 
Sk, požadovaná dotácia 400 tis.

Námety do zásobníka projektov TTSK - Regionálny operačný program:
Pripojenie vzdialených pracovísk na internet. Vypracovala: B. Jakubáčová

Virtuálna knižnica Trnavského samosprávneho kraja. Vypracovala: Bc. J. Brliťová

Modernizácia knižničných a informačných služieb Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 
s využitím informačných a komunikačných technológií.Vypracovala: Bc. J. Brliťová

Pamäť  regiónov  Trnavského  kraja. Digitálna  knižnica  regionálnych  dokumentov 
a informácií knižníc Trnavského kraja. Vypracovala: Mgr. Z. Mesárošová, C. Mikulíková

Vzdelávanie zamestnancov regionálnych knižníc TTSK. Vypracovala: Bc. D. Kráľová

2. AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ, SPRACOVANIE A OCHRANA DOKUMENTOV
2.1 Akvizícia
Stav knižničného fondu k 31. 12. 2007 je 249 515  knižničných jednotiek (kn.j). Celkový prí-
rastok bol  5 504 kn.j.,  z toho kúpou 3 983,  darom 1 117,  náhrady 397 a znovu zaradené 
dokumenty 7. Na nákup knižničných fondov sa vynaložilo 1 114 879,- Sk, čo je  v prepočte 
15,90 Sk na 1 obyvateľa sídla knižnice. Priemerná cena 1 nakúpeného dokumentu predstavuje 
233,10 Sk. Nákup sa realizoval vo veľkoobchode a distribučných agentúrach, ktoré knižnici 
poskytli najvhodnejšie finančné podmienky. 
Darom  sme  získali  knihy  v rámci  projektu  100 
kníh Tatrabanky, od vydavateľov, autorov aj oby-
vateľov mesta. Úbytok knižničného fondu v roku 
2007 bol 541 kn.j.

Rozdiel medzi plánom a skutočnosťou je v počte 
dochádzajúcich periodík, a to z dôvodu, že sa ne-
naplnil predpoklad povinných výtlačkov.

2.2 Evidencia a katalogizácia
Elektronická evidencia a vyraďovanie knižničných dokumentov sa robili v zmysle Vyhlášky 
Ministerstva  kultúry  SR  č.  421/2003  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o  spôsobe 
vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach a na ňu 
naväzujúcej vnútornej smernice.

Evidencia všetkých druhov dokumentov, ktoré knižnica získala a vyraďovanie knižničných 
jednotiek sa robilo v systéme Rapid Library. Databáza Seriály bola priebežne aktualizovaná 
na  rok  2007.  Zaevidované  dokumenty  boli  označované  čiarovým kódom.  Dokumenty  sa 
knihovnícky spracovávali podľa platných noriem a pravidiel (AACR2, ISBD, ai.). Analyticky 
sa spracovávali regionálne periodické a neperiodické dokumenty (okresy Trnava, Hlohovec 
a Piešťany) v počte 4 391 záznamov, do databázy regionálnych autorít bolo spracovaných 155 
osobností. Celkovo je v regionálnej databáze v systéme Rapid Library spracovaných  28 377 
záznamov. Bola zabezpečená  automatizovaná tlač katalogizačných záznamov do služobného 
menného katalógu a do katalógov na pobočkách knižnice (2559 záznamov).  Odborne sme 
spracovali  100 darovanych  titulov  od Tatra  banky a  270 titulov  francúzskej  literatúry  od 

6



Frankofónneho klubu Trnava.  Pokračovali  sme v spätnom vyraďovaní  prírastkových čísiel 
v prírastkových knižných zoznamoch  zo zoznamov úbytkov (z r. 2001-2005) v počte 6 739 
záznamov. 

Nové dokumenty boli odovzdávané do výpožičných oddelení centrálnej knižnice do jedného 
týždňa od ich kompletnej dodávky, na pobočky podľa množstva, najneskôr však do mesiaca. 
Katalogizačné  záznamy  dokumentov  určených  pre  pobočky  sa  pracovníkom  pobočiek 
odovzdávali zároveň s dokumentami.

Záznamy  dokumentov  spracovaných  v  systéme  Smartlib  sa  redakčne  upravovali  podľa 
AACR2 vo formáte UNIMARC. Získali sme 2 certifikáty na spracovanie článkov vo formáte 
MARC 21 v systéme Virtua. Pokračovali  sme v redakcii  menných autorít a predmetových 
hesiel  vo voľnom indexovaní.  Priebežne sme odstraňovali  chyby v ďalších poliach a pod-
poliach, ktoré vznikli pri konverzii záznamov zosystému Smartlib do systému Rapid Library. 

2.3 Ochrana a revízia
Ukončili sme dohľadávanie nezvestných dokumentov po revízii v oddelení odbornej literatúry 
z roku  2006.  Akvizičná  komisia  na  svojom zasadnutí  navrhla  tieto  nezvestné  dokumenty 
vyradiť z evidencie, návrh bude realizovaný po schválení  úradom TTSK. Podľa plánu bola 
v dňoch 18. – 29. 6. 2007 vykonaná revízia fondu v sklade povinného výtlačku, v dňoch 20. 
9. až 5. 10. 2007 bola vykonaná revízia regionálneho fondu. Dokumenty sme  zabezpečovali 
ochrannými štítkami a balili  sme ich do ochrannej fólie.  Každý nový dokument bol skon-
trolovaný, defektné dokumenty boli reklamované u dodávateľa.

V októbri  bola  zabezpečená  inštalácia  elektromagnetického  bezpečnostného  systému 
v oddelení beletrie - elektromagnetická brána, dva deaktivátory, jeden reaktivátor.

3. KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY 
3.1 Výpožičné služby
V roku 2007 sme realizovali 453 290 výpožičiek, čo je 
91%  z plánovaného  počtu.  V porovnaní  s minulým 
rokom  je  to  pokles  o 14  567  výpožičiek.  Najväčší 
podiel v poklese tvoria knihy z odbornej literatúry pre 
dospelých. Oddelenie odbornej literatúry bolo v dňoch 
15.  –  20.  januára  2007 a  14.  –  29.  septembra  2007 
z technických príčin úplne zatvorené, čiastočne obme-
dzený vstup pre verejnosť bol 10. 3. a 27. 3. 
Vysokoškoláci sú stále najpočetnejšou skupinou čita-

teľov v tomto oddelení,  ale sledujeme, že počet používateľov z ich radov klesá. Dôvodom 
môže byť  lepšia činnosť a dostupnosť univerzitných knižníc v meste (predĺženie výpožičného 
času, ponuka služieb za 10.- Sk, upomienky neposielajú, internet zadarmo). 
Zaregistrovali sme spolu 12 474 používateľov, čo je 96% z plánovaného počtu. Oproti roku 
2006 je to o 154 viac. Knižnicu navštívilo 197 668 návštevníkov, čo je 99% z plánu. Veľký 
záujem je o návštevu webovej  knižničnej  stránky.  Virtuálnych návštevníkov knižnice bolo 
20 031, čo je o 8 281 viacej  ako v roku 2006. V plnoautomatizovanom systéme v hlavnej 
budove registrujeme 10 749 aktívnych čitateľov, v predchádzajúcom roku ich bolo 11 254. 

Počet  zaregistrovaných  detí  je  3  695,  čo  je  v porovnaní  s rokom  2006  pokles  o 219. 
V oddelení pre deti sa zaregistrovalo až 1 928 malých čitateľov, čo je za posledných 5 rokov 
výrazný vzrast (o 201). Podiel zaregistrovaných detí zo žiakov základných škôl v meste sa 

7



nezmenil,  pretože neustále klesá celkový počet žiakov. Udržiavame si dobrý trend – 65% 
z celkového počtu žiakov základných škôl v sídle. 

V hlavnej  budove  sme  zaznamenali  pokles  návštevníkov  čitárne,  stúpa  záujem  čitateľov 
o absenčné  požičiavanie  periodík.  Nákup  periodík  sa  snažíme  priebežne  prispôsobovať 
požiadavkám návštevníkov.

Činnosť  pobočiek  sa  stabilizuje.  Výkyvy  vo  výsledkoch  v porovnaní  s rokom  2006  má 
pobočka Modranka,  kde sa znížil  počet výpožičných dní zo štyroch na dva dni týždenne. 
Na ostatných pobočkách badať zvýšený počet  výpožičiek periodík a krásnej  literatúry pre 
dospelých.  Žiaci  návštevu knižnice  využívajú  často  na  hľadanie  informácií  na  projektové 
vyučovanie,  sú tu k dispozícii i kopírovacie stroje.

Pozorujeme,  že  sa  nám  podarilo  zastaviť  pokles  vo  všetkých  ukazovateľoch  oproti 
predchádzajúcim rokom. (Počet výpožičiek v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 bol menší 
až o 21 tisíc, v počte zaregistrovaných čitateľov až o 815 a v počte návštevníkov o 4 370). 
Dôvodom bol zvýšený prírastok knižničného fondu, ale i propagačné a marketingové aktivity, 
ako bol bezplatný zápis mládeže a dospelých čitateľov počas Dňa otvorených dverí, bezplatný 
zápis  študentov  po hodine  informačnej  výchovy,  ale  i kvalitné  podujatia,  ktorými  sa  pre-
zentuje knižnica na verejnosti.

Oddelenie pre nevidiacich realizovalo 3 493 vý-
požičiek,  čo  predstavuje  547  pásov,  23  879 
magnetof.  kaziet  a 68  CD.  Osobne si  prevzali 
návštevníci  436  zásielok  a poštou  sme  poslali 
507 zásielok. Registruje 162 používateľov, čo je 
o 23  čitateľov  menej  ako  v predchádzajúcom 
roku.  Je  to  celoslovenský  trend,  pretože  stáli 
používatelia zomierajú, starnú, mnohým zrušili 
v našom  kraji  prevádzky,  kde  sa  postihnutí 
zamestnávali,  a tak sa odsťahovali.  Niektorí  sa 
rekvalifikovali, študujú, nemajú momentálne čas 
na čítanie. I v tomto smere postupuje vývoj dopredu. Používateľom by už viac vyhovovali 
nahrávky na CD nosičoch alebo vo formáte MP3 ako na pásoch a kazetách. 

Od začiatku roka využilo v knižnici prístup na internet 9 199 návštevníkov, čo je v porovnaní 
s minulým rokom o 697 viac. Realizoval sa národný  projekt Verejný internet v knižniciach 
SR, podľa ktorého verejné prístupové body sú pre všetkých občanov využívané bezplatne. 
Vytvorilo sa 8 pracovných staníc v študovni na 2. poschodí. Zároveň sa v druhom polroku 
sprístupnil internet zdarma aj v oddelení pre deti,  kde sme zaregistrovali 564 návštevníkov 
internetu.

V roku 2007 sa zaznamenalo 4 329 rezervácií na požičané dokumenty. V automatizovanom 
systéme bolo odoslaných 9 593 upomienok, z pobočiek sa posielajú klasické. 

Vybavili sme 113 reklamácií, ktoré sa týkali vysporiadania pohľadávok čitateľov. Vyriešené 
boli knižnými a finančnými náhradami podľa interných  smerníc o náhrade strateného doku-
mentu.

Z 9 predžalobných výziev, ktoré sa uskutočnili začiatkom roka,  sme boli  úspešní  iba v jed-
nom prípade. 
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3.2  Referenčné služby
Pri poskytovaní všeobecných referenčných a regionálnych informačných služieb sme  vyu-
žívali  vlastné  knižničné  databázy  a knižničné  fondy,  licencované  a voľne  prístupné  infor-
mačné zdroje.

3.2.1 Výpožičné služby v študovniach
V roku  2007  sme  poskytovali  prezenčné  výpožičné  služby  z fondov  odbornej  študovne, 
študovne periodík,  regionálneho fondu a z fondu povinného výtlačku.  Zrealizovali  28 178 
prezenčných  výpožičiek,  z toho  6  921  kníh,  21  100  periodík  a 157  iných  dokumentov. 
Študovne navštívilo  5  337 čitateľov,  z toho 72 jednorazových.  V porovnaní  s predchádza-
júcim  rokom  sme  zaznamenali  pokles  prezenčných  výpožičiek  (-3  907)  i  návštevníkov 
študovní (-498), najmä z radov študentov. Predpokladáme, že pokles súvisí s dobrou vyba-
venosťou univerzitných knižníc v našom meste, ale aj rozširovaní internetu v školách a do-
mácnostiach.

3.2.2 Referenčné služby
Poskytli  sme  celkom  7  889  bibliografických,  faktografických  a regionálnych  informácií 
a konzultácií. Evidujeme zvýšenie v počte informácií (+2 262), ktoré sme vyhľadávali  najmä 
pre frekventantov externých foriem štúdia. 

Pre vekovo staršie a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva  sme väčšinou poskytovali 
dokumenty a informácie z občiansko-právnej a sociálnej sféry. 
Vypracovali  sme  326  tematických  a regionálnych  rešerší  s 8  361  záznamami.  Rešeršné 
a informačné služby poskytujeme podľa požiadaviek aj elektronickou formou. V rámci služby 
Spýtajte sa knižnice sme odpovedali na  49 otázok, rešeršnú elektronickú službu využilo 14 
virtuálnych návštevníkov. 

V oblasti  zvyšovania  informačnej  gramotnosti 
obyvateľstva  sme  zrealizovali  28  hodín  infor-
mačnej  výchovy  pre  SŠ  a VŠ,  na  ktorých  sa 
zúčastnilo 673 študentov a 4 hodiny informačnej 
gramotnosti  pre  seniorov  (účasť  24).  V rámci 
Európskeho  týždňa  miestnej  demokracie  sme 
pripravili  2  výstavy  pod  názvom Tolerancia  – 
etika – harmónia života a Dokumenty o Európ-
skej únii.

V medziknižničnej výpožičnej službe sme vyba-
vili 469 požiadaviek, z toho bolo 18 výpožičiek 
dokumentov zo zahraničia. 

V júli 2007 sme v rámci projektu Informatizácia knižníc – Verejný internet v knižniciach SR 
sprístupnili bezplatne 8 počítačov pre verejnosť. Návštevníci majú prístup k internetu, mož-
nosť  využívať  kancelársky  balík  a tlačiareň.  Služby  verejného  internetu  využilo  4  972 
návštevníkov (v priemere 500 hodin/1 mesiac).

Poskytujeme  špeciálne  služby  ako  informačné  a kontaktné  miesto  Úradu  priemyselného 
vlastníctva  a plníme  funkciu  partnerskej  knižnice  NR  SR,  ako  aj  možnosť  elektronickej 
komunikácie s úradmi s použitím digitálneho podpisu.

3.2.3 Regionálne služby
V roku 2008 sme evidovali 213 návštevníkov regionálneho fondu knižnice, ktorí si vypožičali 
1 088 kn. j. Poskytli sme 197 adresných informácií regionálnym organizáciám. Propagovali 
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sme  výročia  regionálnych  osobností  publikačnou  činnosťou  i informačnými  letákmi. 
Uskutočnili  sme  prezentáciu  knihy  regionálneho  historika  H.  Radvániho  o osobnosti 
trnavského  regiónu  M.  B.  Tamaškovičovi.  Vydali  sme  propagačnú  skladačku  Osobnosti 
hudobného  života  trnavského  regiónu  2007,  výberovú  personálnu  bibliografiu  M.  Válka 
a Kultúrno-historický  kalendár  Trnavského  samosprávneho  kraja.  Na  webovej  stránke 
knižnice sme uverejnili Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2008. Informačnými 
letákmi sme spropagovali výročia 16 regionálnych osobností.

4. KOORDINAČNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ
Knižnica  plnila  úlohy vyplývajúce  z krajskej  a regionálnej  funkcie  vo  dvoch oblastiach  – 
koordinácia  bibliografickej  činnosti  v náväznosti  na  národný  bibliografický  systém 
a zabezpečovanie plnenia úloh a odbornej úrovne činnosti verejných a ostatných knižníc. 

4.1 Koordinácia bibliografickej činnosti
Uskutočnili  sme krajskú poradu bibliografických pracovníkov,  ktorá  sa konala  3.  5.  2007 
v Galantskej  knižnici  za  účasti  zástupcov  Bibliografického  ústavu  Slovenskej  národnej 
knižnice Martin. 
Na požiadanie sme poskytovali  odborné konzultácie bibliografickým pracovníkom v regio-
nálnych a mestských knižniciach.
Vypracovali sme súpis plánovaných bibliografických prác regionálnych knižníc TTSK na rok 
2008.

4.2 Metodická a poradenská činnosť verejným a iným knižniciam
Metodicko-inštruktážne návštevy sa vykonávali v súlade s plánom činnosti na rok 2007 a na 
požiadanie zriaďovateľov alebo knihovníkov. Podľa plánu sme navštívili knižnice, kde nebola 
uskutočnená MIN v predchádzajúcom roku alebo rokoch.
Metodická  činnosť sa  uskutočňovala  aj  formou osobných alebo telefonických konzultácií, 
ktorých sme poskytli 197. 

Metodické  návštevy  a konzultácie  boli  zamerané  na  pomoc  pri  spracovaní  odborných 
evidencií, štatistických hlásení, revízie knižničných fondov, zaškolenie pri zmene knihovníka, 
spracovanie projektov, zavádzanie nových informačných technológií a pod.

Uskutočnili sa porady
- riaditeľov regionálnych knižníc TTSK. KJF Trnava, 15. 1. 2007  a 21. 10. 2007
-  knihovníkov  obecných  a mestských  knižníc  okresov  Trnava,  Piešťany  a Hlohovec.  KJF 
Trnava,  17. 12. 2007
- metodikov regionálnych knižníc TTSK. KJF Trnava, 18. 12. 2007.

Vydali  sme  2  čísla  Knižničného  spravodajcu,  časopisu  pre  verejné  knižnice  Trnavského 
samosprávneho kraja. 

Na základe prieskumu knižníc v zariadeniach sociálnej pomoci v TTSK sme odovzdali súbory 
z darovaných kníh, ktoré sme nezaradili do fondov KJF,  trom zariadeniam: DSS Bojková, 
DSS Košúty a DSS Skalica.
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4.3 Prieskumová a rozborová činnosť
Pre potreby dokumentácie a štatistiky sme vypracovali nasledujúce materiály:

 Spracovanie výkazov o knižnici za rok 2006 za okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec 
v elektronickej aj klasickej forme

 Spracovanie  sumárov  k štatistike:  za  okresy  Trnava,  Piešťany  a Hlohovec,  obecné 
knižnice  s profesionálnym  zamestnancom,  obecné  knižnice  s neprofesionálnym 
zamestnancom, mestské knižnice v okresoch Piešťany a Hlohovec a komentáre k su-
márom

 Spracovanie  krajskej  štatistiky:  obecné  knižnice  s profesionálnym  zamestnancom 
v TTSK, obecné knižnice s neprofesionálnym zamestnancom v TTSK, mestské kniž-
nice v TTSK, regionálne knižnice v TTSK a verejné knižnice v TTSK spolu

 Verejné knižnice TTSK v roku 2006. Správa. 8 s.
 Regionálne knižnice v TTSK v roku 2006. Správa. 9 s.
 Knižnice v zariadeniach sociálnej starostlivosti TTSK. Prieskum a analýza. 

4.4 Odborné vzdelávanie 
a) individuálne

 Ochrana osobných údajov - zaškolenie a poučenie novej pracovníčky a 3 praktikantiek
 Individuálne zaškolenia knihovníkov obecných knižníc: 

ObK Lošonec, ObK Sasinkovo 
 Prevádzková prax študentov: 

Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre a ŠKIŠ Bratislava 

b) kolektívne
V záujme  rozvíjania  odborných  znalostí  a zručností  KJF  uskutočnila  v priebehu  roka  10 
odborných  podujatí  pre  pracovníkov  vlastnej  knižnice  a verejných  a ostatných  knižníc 
v TTSK. 
Pre verejné knižnice sme 10. 1. 2007 vyhradili konzultačný deň ku grantovému programu MK 
SR na rok 2007. Využili: Veľké Orvište, Hrnčiarovce nad Parnou. 

V KJF  Trnava  sa  uskutočnilo  pracovné  zasadanie 
Národnej komisie pre služby pri Slovenskej národnej 
knižnici. KJF sa podieľala organizačne a pripravila aj 
prezen-táciu venovanú 80. výročiu knižnice. 20.–21. 6. 
2007,  32  účastníkov  z celého  Slovenska  a z ČNK 
Praha a Zemské knihovny Brno.

Zoznam podujatí v prílohe č. 2 a)

5. EDIČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ
Publikácie vydávala knižnica v súlade s edičným plánom. Vyradené boli dva tituly: progra-
mový bulletin k Libriáde (podujatie sa nekonalo) a Trnavské tlačiarne, pretože autor Hadrián 
Radváni  nedodal  rukopis  tak,  aby  mohol  byť  vypracovaný  a podaný  projekt  na  grant. 
V priebehu roka bol doplnený edičný plán o dva tituly: zborník príspevkov Knižnica Juraja 
Fándlyho v Trnave 1927 – 2007 a Kultúrno-historický kalendár Trnavského samosprávneho 
kraja. Spracovali sme Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2008, ktorý je vystavený 
na webovej stránke KJF.
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Okrem plánovaných edičných titulov sme spracovali propagačné materiály menšieho rozsahu:

- odporúčajúce bibliografie k podujatiam vo forme knižnej záložky alebo bulletinu:
 Ilustrácia je radosť. Stretnutie detí s ilustrátorom Martinom Kellenbergerom
 Ježibaby z Novej Baby. Stretnutie detí so spisovateľkou Janou Juráňovou
 Kto sa nehrá, z kola von. Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Tomášom 

Janovicom
 Alexandra Pavelková 
 Karol Kapeller. Štefan Korček. Michal Lošonský. František Ohrablo. Stretnutie 

so študentmi Gymnázia Jána Hollého v Trnave.
 Trnavčania Trnavčanom. Literárny večer pri príležitosti 80. výročia Knižnice Juraja 

Fándlyho v Trnave v rámci podujatia Trnavské dni 2007
 Môj anjel sa vie biť. Hostia: Roman Brat, Miroslav Regitko

- propagačné a programové záložky:
 Čaruška. Farebná záložka
 Jarné prázdniny v knižnici
 Týždeň slovenských knižníc v regionálnych knižniciach Trnavského samosprávneho 

kraja
 Prázdninový superklub 2007

- prezentácie k podujatiam
 Medzinárodné a celoslovenské aktivity knižníc
 Verejné knižnice v Trnavskom samosprávnom kraji
 Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
 Knižnica Juraja Fándlyho  v Trnave a deti
 80 rokov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
Vyhodnotenie edičného plánu v prílohe č. 3.

Činnosť knižnice sme propagovali v celoštátnych a regionálnych printových a elektronických 
médiách:  Slovenský  rozhlas,  Slovenská  televízia,  Knižná  revue,  MTT,  MY  –  Trnavské 
noviny, Trnava dnes, Novinky z radnice, Krásy Slovenska, Župný spravodajca; 
na internetových stránkach:
 www.infolib.sk,  www.kultura.sme.sk,  www.kamvyrazit.sk,  www.kniznicatrnava.sk, 
www.trnava.sk a pod.

6. ELEKTRONIZÁCIA A INFORMATIZÁCIA

Jednou z hlavných úloh knižnice bolo zabezpečenie nového knižnično-informačného systému. 
Na konci  roka  bola  uzatvorená  zmluva  o spolupráci  pri  používaní  a prevádzke  knižnično-
informačného systému Virtua a spolupráci na projekte KIS3G medzi Slovenskou národnou 
knižnicou  v Martine,  Trnavským  samosprávnym  krajom  a Knižnicou  Juraja  Fándlyho 
v Trnave. Na základe toho sa začali školenia pracovníkov a príprava na konverziu dát.

V rámci  projektu  INFORMATIZÁCIA  KNIŽNÍC  -  Verejný  internet  v  knižniciach  SR,  
financovaného  zo  zdrojov Európskeho  fondu  regionálneho  rozvoja získala  knižnica  ako 
výpožičku 1 server, 8 terminálov a 1 tlačiareň, prostredníctvom ktorých sprístupňuje širokej 
verejnosti služby internetu bezplatne. 

Knižnica  Juraja  Fándlyho  v Trnave  je  jednou  z 1000  verejných  inštitúcií,  v ktorých  bol 
nainštalovaný  softvér  Qsign,  umožňujúci  používať  v úradnom  styku  digitálny  podpis. 
K softvéru  dostala  aj  potrebné  zariadenie  na  čítanie  čipových  kariet.  Táto  technológia 

12



umožňuje  občanom  vlastniacim  certifikovaný  digitálny  podpis  elektronicky  komunikovať 
s úradmi z  verejne dostupného miesta – knižnice bez potreby osobného styku. 

Knižnica  má  vlastnú  webovú  stránku 
www.kniznicatrnava.sk, ktorá okrem informácií pre pou-
žívateľov sprístupňuje on-line katalóg. Opravami vo vnú-
tornej štruktúre webovej stránky sme dosiahli štandardy 
Konzorcia  W3.  Knižnica  má  právo  na  svojej  webovej 
stránke umiestniť značku validity HTML a CSS kódov.  
V celoslovenskej súťaži knižníc TopWebLib získala we-
bová  stránka  knižnice  3.  miesto  v kategórii  verejných 
knižníc. 
Aktualizácia webovej stránky sa uskutočňuje pravidelne minimálne dvakrát mesačne.  Každá 
zmena je odsúhlasená redakčnou radou.

 
7. VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 
    PRE VEREJNOSŤ

8.  ročník  celoslovenského  podujatia  Týždeň 
slovenských  knižníc  2007 aj  Knižnica  Juraja 
Fándlyho v Trnave využila na propagáciu svojej 
činnosti  a zdôraznenie  dôležitosti  knihy  a kniž-
nice  v živote  človeka.  V tomto  roku  sa  motto 
nezmenilo: Knižnice pre všetkých. 
V Trnavskom samosprávnom kraji  sa  podujatia 
v tomto  týždni  konali  pod  záštitou  predsedu 
TTSK Ing. Tibora Mikuša. Slávnostné otvorenie 
sa uskutočnilo 26. 3. 2007 v čitárni. 
PhDr.  Emília  Díteová  predstavila  vo  svojej 
prezentácii poslanie a úlohy knižníc, prácu kniž-

níc  v našom  kraji  a načrtla  i budúcnosť  knižníc.  Benjamína  Jakubáčová  oboznámila 
prítomných  s podujatiami  knižníc  TTSK  medzinárodného  a celoslovenského  významu. 
V príhovore o potrebe knižníc a čítania predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš slávnostne otvoril 
Týždeň slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji. 
Podujatia  sa  zúčastnili  riaditelia  regionálnych  knižníc,  pracovníci  knižníc,  zástupcovia 
spolupracujúcich inštitúcií a študenti Gymnázia J. Hollého v Trnave.
Počas  TSK  pripravila  KJF  v Trnave  37  veľkých  podujatí,  na  ktorých  sa  zúčastnilo  951 
účastníkov. Najvýznamnejšie akcie uvádzame v prílohe č. 2b.
Sprievodným podujatím bola i amnestia na pokutách. Spolu bola hodnota odpustených pokút 
18 110,- Sk. Na druhej strane sa do fondu vrátilo 572 kníh, mnohé z nich boli  už takmer 
„nenávratné“.  

KJF v Trnave v rámci charity prezentovala v čitárni práce a výrobky detí Spojenej školy na 
Čajkovského  ulici.  Pracovníci  knižnice  a čitatelia 
prostredníctvom svojej knižnice venovali týmto deťom 
990,- Sk.        

Vyvrcholením  Týždňa  slovenských  knižníc  bola  už 
tradične Noc s Andersenom – medzinárodný projekt na 
podporu čítania s témou: Rozprávkový duch, vitaj medzi  
nami a zabávaj sa s nami. Okrem spoločného hlasného 
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čítania rozprávok mali deti možnosť stretnúť sa s pozvanými hosťami: autori detských kníh 
Eva Kopúnková,  Jozef  Zrnek,  grafička  Oksana  Lukomska,  redaktorky  mestskej  televízie 
Anežka  Domoráková  a Jana  Borovská,  úspešná  kadetská  reprezentantka  v stolnom  tenise 
Denisa Malá a nechýbala ani Kráľovná čitateľov Zuzka Urgošíková. Ďalšími aktivitami boli 
súťaže, tvorivá dielňa s O. Lukomskou, chatovanie. 
Zúčastnilo sa spolu 52 detí i dospelých. V uličkách medzi regálmi nocovalo 35 detí. 

Plánovaná LIBRIÁDA – Knižný salón Trnava sa neuskutočnila. Z požadovaných dotácií zo 
žiadostí, ktoré sme smerovali na CEF a MK SR, sme získali po termíne len 80 tisíc z MK SR. 
Realizácia projektu nebola finančne krytá.

Projekt Najkrajšia kniha sa realizoval ako dlhodobá aktivita pre deti na podporu čítania. Od 
februára do mája 2007 sa deti oboznamovali s knihami, čítali ukážky alebo celé knižky na 
pokračovanie v knižnici alebo v triede a hľadali najkrajšiu knihu. Vyberali si z kníh, ktoré 
vyšli  v posledných  dvoch  rokoch.  Nominovaných  bolo  10  kníh   pôvodnej  slovenskej 
literatúry a 10 kníh prekladovej literatúry. Anketový lístok vyplnilo 198 detí – čitateľov KJF 
v Trnave  z 15 škôl. Deti pridelili spolu 11 015 bodov.
Za  odmenu  bola  väčšina  zapojených  detí  pozvaná  na  slávnostné  vyhodnotenie  na  konci 
školského roka do kina Hviezda. Hosťami boli: Gabriela Futová, autorka víťaznej knihy Lepší  
otec v hrsti ako kamoš na streche, Marta Jankajová – šéfredaktorka vydavateľstva SPN-Mladé 
letá a Ľubica Hamarová – riaditeľka a zároveň šéfredaktorka slovenskej pobočky vydava-
teľstva Fragment.

Za  všetkých detských čitateľov  odmenila  au-
torku  a vydavateľstvá  vysvedčením  s veľkou 
jednotkou  Kráľovná  čitateľov  KJF  v Trnave 
Zuzka Urgošíková.
V programe vystúpili  deti  z tanečného odboru 
ZUŠ  M.  Schneidra-Trnavského.  Deti  zo  ZŠ 
Angely  Merici  v Trnave  predstavili  úryvok 
z víťaznej  knihy  a  žiaci  zo  Spojenej  školy 
na  Čajkovského ulici  v Trnave  sa  vo svojom 
vystúpení pochválili, čo všetko sa naučili počas 
školského roka.

Hostia vyžrebovali zo všetkých detí, ktoré sa do ankety zapojili, 10 šťastlivcov, ktorí získali 
knižné  ceny.  Súčasťou  programu  bolo  i vyhodnotenie  regionálneho  kola  súťaže  Čítame 
s Osmijankom.
Podujatia v kine Hviezda sa zúčastnilo 210 detí.

Prázdninový superklub 2007.  Témou jubilejného 15. ročníka bolo: Spoznávanie histórie, 
tradícií,  zbližovanie  sa  detí  so  svojimi  starými  rodičmi.  Uskutočnilo  sa  8  stretnutí.  Počet 
účastníkov spolu bolo 384, čo je priemerne 48 účastníkov na jednom podujatí. V tomto roku 
sme prvýkrát využili i priestory knižničnej záhrady. Na podujatie s keramikárom Róbertom 
Šťastným sme zaznamenali rekordný počet účastníkov za celých 15 ročníkov – 90. Ďalšími 
hosťami boli:  herečka a autorka Soňa Valentová, ilustrátorka Milka Tiršelová, pernikár Karol 
Pacek.

Trnavské dni 2007 
Počas  Trnavských  dní  sa  knižnica  prezentovala  na dvoch podujatiach.  Prvým z nich  bolo 
stretnutie zahraničných účastníkov so študentmi Gymnázia Jána Hollého v Trnave. Cieľom 
podujatia bolo predstaviť hostí – bývalých študentov tohto gymnázia, ako autorov viacerých 
kníh, ale i ako osobnosti, ktoré sú vo svojom odbore úspešné doma i vo svete. Besedujúcimi 
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boli hostia Trnavských dní 2007 prof. Karol Kapeller – Slovensko, dr. Štefan Korček – USA, 
Michal Lošonský – Rakúsko, prof. František Ohrablo – Slovensko.

Druhé  podujatie  malo  názov  Trnavčania  Trnavčanom.  Uskutočnilo  sa  pri  príležitosti 
80. výročia KJF v Trnave. Knižnica JF v Trnave účastníkom Trnavských dní 2007 a ostatnej 
verejnosti  predstavila  formou  autorského  čítania  trnavské  literárne  činné  osobnosti  a  ich 
tvorbu.  O  príjemnú  atmosféru  a  hudobný  sprievod  sa  postarali  Marián  Mrva  a  Milka 
Babková.  Príhovor  k  80.  výročiu  založenia  knižnice  predniesla  riaditeľka  knižnice  PhDr. 
Emília  Díteová.  Zo  svojej  tvorby  postupne  čítali  Mária  Kutáková-Opatovská,  Ladislav 
Šmidák,  Milan  Jedlička,  Ladislav  Szalay,  František  Ohrablo,  Mikuláš  Jarábek  a  Bohumil 
Chmelík. 

Medzinárodný  festival  Jána  Smreka.   Hlavným  organizátorom  festivalu  je  Občianske 
združenie Svetový kongres básnikov, riaditeľom je Milan Richter.  V tomto roku sa konalo 
pod záštitou Dušana Čaploviča,  podpredsedu vlády SR. Aj tentokrát,  po siedmy raz,  bola 
Trnava  mestom,  ktorého  obyvatelia  a študenti  SŠ  a  VŠ  mali   možnosť  stretnúť  sa 
s významnými básnikmi Európy. 
Zo svojej tvorby čítali: 
Maurus Young (Taiwan/Francúzsko),
Marianne Larsenová (Dánsko)
Vlasta Skalická (Česká republika)
Richard Wall (Rakúsko),
Marie Silkebergová (Švédsko)
Anna Ondrejková (Slovensko)
Knut  Ødegård   (Nórsko),  laureát  tohtoročnej 
Ceny Jána Smreka
Hosťom  bola  i  pravnučka  Björnstjerne 
Björnsona  -  Marit  Björnsonová  Barkbuová, 
viceprezidentka  Akadémie  Björnstjerne  Björnsona  v  nórskom  meste  Molde  (na  obr.). 
Zaspomínala  na  svojho  predka,  zároveň  predstavila  knihu  Björnstjerne  Björnsona:  Arne, 
básne a polemiky.
Podujatie malo veľký úspech u prítomných študentov.

Európsky týždeň miestnej demokracie 15. – 19. októbra 2007 
V rámci aktivít v tomto týždni pripravila KJF v Trnave Deň dlhej bielej palice. Cieľom bolo 
oboznámiť návštevníkov knižnice so službami pre znevýhodnených občanov – s činnosťou 
oddelenia  pre  nevidiacich.  Zároveň  sa  konala  výstava  kompenzačných  pomôcok  pre  túto 
skupinu  občanov.  Pripravila  ju  firma  Tyflocomp.  Výstava  s výkladom  pracovníkov  bola 
prístupná v čase od 10.00 do 16.00 hodiny v učebni KJF.
Medzi návštevníkmi boli  v prevažnej  miere naši  čitatelia,  pracovníci  KS ÚNSS a sociálni 
pracovníci. O 10. hodine sa uskutočnilo podujatie pre deti ŽIJÚ MEDZI NAMI, na ktorom 
deťom porozprával PhDr. Bartek, ako sa dá študovať a pracovať, aj keď má takúto nevýhodu, 
aké pomôcky používa.  

17. októbra 2007 sme realizovali Deň otvorených dverí. Všetky pracoviská boli sprístupnené 
verejnosti.  Záujem návštevníkov bol  najmä o bezplatný  zápis  za člena  knižnice,  čo v pre-
važnej miere využili vysokoškoláci. Spolu sa zaregistrovalo, resp. obnovilo si svoje členstvo 
v tento  deň  969  čitateľov,  z toho  v hlavnej  budove  to  bolo  767.  V tento  deň  dosiahla 
návštevnosť  knižnice  číslo  1  025.  Na  pobočkách  využili  dlžníci  aj  možnosť  vrátiť  dlho 
požičané knihy bez sankčného poplatku viac ako v hlavnej budove.
V dňoch 18. a 19. októbra 2007 sa uskutočnili školenia, určené seniorom: Ako využívať e-
governement a e-mail. Záujem prejavilo 16 záujemcov.
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Uskutočnilo sa 168 hodín informačnej prípravy pre predškolákov, základné školy, stredné 
školy  a  univerzity,  122  hudobno-slovných  pásem  a  hodín 
hudobnej výchovy. V rámci literárnej výchovy sa realizovalo 65 
hodín  pre  deti.  Pre  študentov  stredných  škôl  je  pripravených 
niekoľko  tém  na  literárnu  hodinu,  ale  školy  túto  ponuku 
nevyužili.  Jediná  škola  –  Stredné  odborné  učilište  energetické 
v Trnave – prejavilo záujem o literárno-dramatické pásmo:

 J. Hollý – Na krásnú záhradu.

V cykle Kniha a ešte trochu viac sa uskutočnilo sedem besied. 
Navštívili  nás:  Martin  Kellenberger,  Jana  Juráňová,  Tomáš 
Janovic,  Roman  Brat  a Miroslav  Regitko.  Hostia  u nás  absol-
vovali dve besedy, jednu v oddelení pre deti a jednu na niektorej 
z pobočiek. 
Pri organizovaní podujatí pre deti, mládež a dospelých sme sa zameriavali aj na propagáciu 
regionálnej  literatúry  a regionál-nych  autorov  Eva  Kopúnková,  Mikuláš  Jarábek,  Zdeněk 
Friedrich,  Soňa  Hirnerová,  Ladislav  Šmidák,  Eva  Jarábková,  Milan  Jedlička,  Jozef  Herz, 
Bohuslava Vargová. 

Prvé podujatie v roku 2007 v rámci cyklu podujatí  Maličkí a mamičky malo názov Vo svete 
sa  nestratíme. V herni  sa  stretli  najmenší  čitatelia  a ich  mamičky  s lektorkou  anglického 
jazyka Renátou Prokopovou. Na záver roka sme pripravili podujatie Vianočné hviezdičky sú 
naše detičky. Žiaci  Základnej  umeleckej  školy na Hollého ul.  v Trnave zahrali  rozprávku 
Snehulienka a 7 trpaslíkov. Potom nasledovali rôzne hry a malé prekvapenia. 

Čítame s Osmijankom – 3. ročník veľkej celoslovenskej čitateľskej súťaže pre deti do 12 
rokov, ktorú organizuje nezisková organizácia Osmijanko.  Súťažné letáky si deti mohli zakú-
piť priamo v knižnici.  Súťažiace deti boli v žrebovaní dvakrát.  Prvýkrát v celoslovenskom 
kole, kde sa šťastie usmialo na dva kolektívy: zo ZŠ na Gorkého ulici v Trnave a ZŠ v Za-
vare. Okrem toho bolo ocenených i niekoľko jednotlivcov zo ZŠ na Gorkého ulici v Trnave. 
V kine Hviezda počas podujatia Najkrajšia kniha bolo zo 113  súťažiacich detí našej knižnice 
vyžrebovaných 8 výhercov regionálneho kola.     

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., ale aj  Domova sociálnych služieb zo Stromovej ulice 
sa v oddelení pre deti realizovalo 24 stretnutí.  Programy 
pre  žiakov  a klientov  týchto  inštitúcií  pripravuje  aj 
hudobné  oddelenie,  pozvania  na  podujatia  s radosťou 
prijímajú  aj  členovia  Klubu  vozíčkarov.  V druhom pol-
roku  sa  začala  spolupráca  s neziskovou  organizáciou 
KRUH,  ktorej  klienti  pravidelne  navštevujú  hudobné 

oddelenie, kde absolvujú muzikoterapiu.

Zoznam podujatí v prílohe č. 2 b)
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8. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Kontrola  plnenia  plánu  sa  vykonávala  na  poradách  vedenia  knižnice  a na  poradách  jed-
notlivých úvarov.

Priebežne sa vykonávala finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z., štvrťročne sa 
vykonávala kontrola pokladne. Urobila sa kontrola evidencie výpožičiek povinného výtlačku. 
Uskutočnila sa previerka BOZP a predpísané revízie technických zariadení. 

V útvare výpožičných služieb uskutočnila kontrola dodržiavania výpožičného času a vedenia 
evidencií na pobočkách, kontrola využívania pracovného času v hlavnej budove a evidencie 
dochádzky, kontrola na sobotňajšej službe, komplexná kontrola činnosti pobočky Modranka.

9. HOSPODÁRENIE

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave listom zo dňa 28. 2. 2007 dostala od TTSK príspevok na 
bežné výdavky vo výške 12 055 mil. Sk. V priebehu roka 2007 bol rozpočet upravený, a to 
rozpočtovým opatrením č. 191/2007/12 zo dňa 30. 5. 2007 o 250 tis. na bežné výdavky.  Na 
základe  listu  odboru  kultúry  č.  2756/2007/OKUL-004  zo  dňa  7.  11.  2007  bol  rozpočet 
upravený o 57 tis. na nákup knižničných fondov.
Celkový rozpočet v roku 2007 od TTSK činil 12 362 mil. Sk. Kapitálové výdavky sme v roku 
2007 nežiadali.

Časť I.      
Výnosy:                                    

Plán
(tis. Sk) 

Úprava
(tis. Sk)

Skutočnosť
(tis. Sk) 

Dotácia od TTSK 12 055 + 307 12 362
Vlastné príjmy 1 361  
poplatky čitateľov 915
rozmnožovanie 32
rešerše   71
internet 10
pokuty 10
nájomné   41
iné výnosy 3
refundácia UPSVaR 144
dar Mesto Trnava 100
úroky 36
SPOLU  PRÍJMY 13 724  

         
                                                                        
Časť  II.
Náklady:
- spotreba materiálu                                                                                         1 779 tis.
V spotrebe materiálu tvoril najväčší podiel nákup KF v celkovej sume 1 114 878,90 Sk.
Z toho knihy 935 tis. a  periodiká 180 tis. V tejto sume je 100 tis. grant od Mesta Trnava 
a 100 tis. dar k 80. výročiu knižnice od predsedu TTSK. Kancelárske potreby boli zakúpené 
za 71 tis., kancelársky papier za 12 tis., tlačivá 4 tis., žiarovky 2 tis., čistiace prostriedky 8 tis., 
benzín 28 tis. Kultúrne podujatia 7 tis. a DHNM-zaradený do evidencie 396 tis. 
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(nákup regálov do OOL, podlahová krytina, klimatizácia, ventilátor, pracovný stôl, vstavaná 
skriňa, stoličky ap.) a 136 tis. sa použilo na bežný drobný nákup.
- spotreba energií    450 tis.
Spotreba plynu za rok 2007 činí  sumu 282 tis. a elektrickej energie 155 tis. Spotreba vody 
činí 13 tis. Sk.
- oprava a údržba       95 tis.
Najväčšiu čiastku tvorí údržba knižnično-informačného systému 73 tis.,  22 tis. predstavovali 
malé bežné opravy a údržba.
- cestovné podľa zákona      23 tis.
- reprezentačné        8 tis.
- ostatné služby 1 064 tis.
Náklady na poštovné v roku 2007 činia 126 tis., telefóny, fax 69 tis., revízie plynu, elektriny 
a HP 46 tis., SANET 62 tis., nájomné za pobočky 281 tis., iné služby 4 tis., 477 tis. tvoria tlač 
publikácií, nákup tlačív, kníhväzba, maľovanie priestrov OOL, ap.
- mzdové náklady  
Mzdové náklady v roku 2007 činili sumu  6 927 tis. Sk. Z toho 49 tis. tvoria OOV a DOBČŠ. 
Čisté  mzdové  náklady roku 2007 boli  6  878.  V roku 2007 bolo  vyplatené  14  tis.  Sk  pri 
príležitosti  životného jubilea  a odchodné 27 tis.  Prepočítaný  stav zamestnancov  bol  36,79 
a fyzických osôb bolo 38. Priemerná mzda v roku 2007 činí  15 590,- Sk.
Dve pracovníčky sú na rodičovskej dovolenke. 
- povinné odvody do poisťovní 2 346 tis.
Zákonné sociálne poistenie činí 1 674 tis. a zákonné zdravotné poistenie činí sumu 672 tis.
- príspevok na stravovanie a povinný príspevok do SF a PN   435 tis 
Náklady na stravovanie  predstavovali čiastku 309 tis. Odvod do SF 55 tis. a PN do l0 dní 
741 tis. Sk.
- iné ostatné náklady     35 tis.
- ostatné priame dane a poplatky     12 tis.
- odpisy   465 tis.
V tom odpisy z budov  188 tis. Sk, odpisy strojov a zariadení 269 tis., odpisy z inventáru
7 tis., odpisy softvéru 1 tis. Sk. Odpisy máme v roku 2007 plne finančne vykryté.

Fond reprodukcie
Z fondu reprodukcie sa v roku 2007 zakúpilo:
- bezpečnostné brány                                         202 300,-   Sk
- operačný systém Windows XP                                  44 800,-   Sk
- PC a tlačiareň                                                             174 834,80 Sk
    Spolu:                                                                       421 934,80 Sk

Rozpis fondov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave:
Fond reprodukcie       1122859280                              
Stav k 01. 01. 2007                                                        1 782 244,64 
Stav k 31. 12. 2007                                                        1 844 807,63

Fond rezervný            1122852230
Stav k 01. 01. 2007                                                             69 238,17 
Stav k 31. 12. 2007                                                           126 989,72

Fond sociálny             1122855220
Stav k 01. 01. 2007                                                            140 170,58
Stav k 31. 12. 2007                                                            136 776,58
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Rekapitulácia:

Knižnica  J.  Fándlyho  v Trnave  má  zmluvu  s UPSVaR na  chránené  dielne.  Vďaka  dobre 
spracovaným  žiadostiam  sa  nám  podarilo  získať  príspevok  na  CHD  vo  výške  144  tis. 
S Mestom Trnava máme podpísanú zmluvu na aktivačnú činnosť s dlhodobo nezamestnanými 
v počte  5  ľudí.  Pracovníci  vykonávajú  pomocné   remeselné  práce,  čistia  okolie  knižnice 
a záhrady. Každý pracovník musí odpracovať v mesiaci 40 hod.

Dlhodobé pohľadávky má organizácia  iba u Slovenskej  pošty,  a to  istinu na poštový úver 
10 tis. Sk.
Krátkodobé pohľadávky k 31. 12. 2007 vykazuje knižnica iba za stravné lístky od zamest-
nancov vo výške 18 561,- Sk a nájomné pán Bobek a pani Jakubáčová 2 857,- Sk
Záväzky k 31. 12. 2007 krátkodobého charakteru (platy a odvody, daň a faktúry za mesiac 
december 2007 splatné v januári).

V Trnave 17. 1. 2008 

PhDr. Emília Díteová
riaditeľka Knižnice J. Fándlyho v Trnave

Výnosy rok 2007 13 723 899,65  Sk
Náklady rok 2007 13 638 966,59  Sk
Hospodársky výsledok    2007    +  84 933,06  Sk 
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Príloha č. 1

Tabuľka výkonov

Ukazovateľ Mer.
jedn.

Plán na rok
2007

Skutočnosť
2007

KNIŽNIČNÝ FOND
Celkový stav knižničného fondu kn. j 244 000 249 515
Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 3,56 3,65
V tom: odborná literatúra pre dospelých kn. j. 106 272
             beletria pre dospelých kn. j. 71 254
             odborná lit. pre deti kn. j. 15 933
             krásna lit. pre deti kn. j. 40 914
             špeciálne dokumenty kn. j. 15 142
Počet titulov odoberaných periodík     titul 272
Počet exemplárov odoberaných periodík ex. 289
Prírastok kn. j 5 000 5 504
Úbytok kn. j 5 000 541
VÝPOŽIČKY
Celkový počet výpožičiek kn. j. 500 000 453 290
Na 1 obyvateľa kn. j. 7,4 6,63
V tom: odborná lit. pre dospelých kn. j. 136 777
             beletria pre dospelých kn. j. 105 045
             odborná lit. pre deti kn. j. 22 692
             krásna lit. pre deti kn. j. 51 500
             periodiká kn. j. 137 276
- z celkového počtu výp. prezenčné kn. j. 137 292
- z celkového počtu výp. špeciálne dokumenty kn. j. 11 245
POUŽÍVATELIA
Počet registrovaných používateľov osoba 13 000 12 474
    % z počtu obyvateľov % 19 18,26
Z toho do 15 rokov osoba 4 000 3 685
   % zo školopovinných detí % 67 65
Počet návštevníkov návšteva 200 000 197 668
ĎALŠIE ČINNOSTI
Kolektívne podujatia pre verejnosť podujatie 500 714
     z toho informatická výchova podujatie 160 168
Odborné podujatia podujatie 4 7
Metodické návštevy návšteva 60 44
Edičná činnosť titul 6 7
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Príloha č. 2

Zoznam podujatí

a) odborné podujatia

Firemná kultúra a manažment podujatí. Dvojdňový seminár pre pracovníkov verejných 
knižníc TTSK v spolupráci s občianskym združením Open Door a KP SSK v Trnave. Lektor: 
Mgr. Martina Kurincová. Miesto: KJF v Trnave
6. – 7. 6. 2007,  24 účastníkov

Rešeršné služby knižnice. Seminár pre pracovníkov knižníc TTSK. Lektorka: Mgr. Zuzana 
Halienová, SNK Martin. Miesto: KJF v Trnave
21. 6. 2007, 13 účastníkov

Workshop  Najkrajšia  kniha.  Pokračovanie  seminára  Firemná  kultúra  a manažment 
podujatí. Lektor: Mgr. Gabriela Futová. Miesto: KJF v Trnave
26. 6. 2007, 20 účastníkov

Prezentácia informačného systému DaWinci. 19. 1. 2007. Miesto: KJF Trnava. 11 úč. 
Miesto: KJF v Trnave

Knihovnícky deň. Exkurzia knihovníkov verejných knižníc TTSK do UK Bratislava a MsK 
Bratislava. 23. 5. 2007. V spolupráci s krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov 
Trnava. Miesto: Bratislava. 24 úč.

Elektronická pošta. Kurz pre pracovníkov KJF v Trnave. 4 kurzy. Júl – august. Miesto: KJF 
Trnava. 17 úč.
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Príloha č. 2

b) podujatia pre verejnosť

Mikuláš Jarábek: Epigramy a iné frivolnosti
Prezentácia knižnej novinky za účasti autora a jeho priateľov Michala Mončeka, Mariána 
Mrvu, Petra Bonza Radványiho a vydavateľa
18. 1. 2007 
Miesto: čitáreň KJF 50 úč.

Ilustrácia je radosť. Stretnutie detí s ilustrátorom Martinom  Kellenbergerom. V cykle 
Kniha a ešte trochu viac
22. 1. 2007
Miesto: Oddelenie pre deti 60 úč.
            Pobočka Vodáreň     24 úč.

IMAGINES. Prezentácia  básnickej zbierky Sone Hirnerovej
Prezentácia básnickej zbierky klientky Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty.
V spolupráci s OZ ZENIT Košúty
7. 2. 2007 
Miesto: hudobné oddelenie 70 úč.

Kontrasty v hudbe. Z cyklu Hudba je harmónia života. Účinkovali: Zuzana Bilaničová 
a Mária Veselská
9. 2. 2007 
Miesto: hudobné oddelenie 64 úč.

O Cenu Slovenského učeného tovarišstva. Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže
Ako spoluorganizátor s Literárnym klubom Bernolák.
23. 2. 2007
Miesto: Spolok sv. Vojtecha Trnava

Spisovateľ spod Sitna. Písomná literárna súťaž pre deti k 100. výročiu narodenia spisovateľa 
Jozefa Horáka
február – apríl
Miesto: oddelenie pre deti a pobočky 115 úč.

Jarné prázdniny v knižnici. Zažeň nudu s nami – zábavnými súťažami
5. 3. 2007 – 9. 3. 2007 5 podujatí 75 úč.
Miesto: oddelenie pre deti

Týždeň slovenských knižníc 
• Slávnostné otvorenie TSK  pod záštitou predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša

Miesto: čitáreň
26. 3. 2007 60 úč.

• Ježibaby z Novej Baby
Stretnutie detí so spisovateľkou Janou Juráňovou 
Miesto: čitáreň
26. 3. 2007 57 úč.
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• „Krásy Slovenska a Krásy Slovenska“ s Františkom Kelem a Danielom Kollárom
27. 3. 2007
Miesto: Ústav pre výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach 30 úč.

  čitáreň KJF 25 úč.

• Predstavujeme strunové hudobné nástroje
Netradičná hudobná výchova. Účinkovali: Mária Veselská, Zuzana Ďurčeková, Katka 
Veselská, Oliver Rogovský, Jaroslav Konečný 
29. 3. 2007 
Miesto: hudobné oddelenie 60 úč.

• Eva Kopúnková: Dolámané krídla mladosti
Prezentácia novej knižky za účasti autorky 
29. 3. 2007
Miesto: čitáreň 50 úč.

Noc s     Andersenom 2007  
Rozprávkový duch vitaj medzi nami a zabávaj sa s     nami  
Hosťami boli: Eva Kopúnková, Jozef Zrnek, Oksana Lukomska, Anežka Domoráková, 
Jana Borovská, Denisa Malá, Zuzana Urgošíková 
30. 3. 2007 – 31. 3. 2007 
Miesto: oddelenie pre deti 52 úč.

Martin B. Tamaškovič. Prezentácia personálnej bibliografie za účasti autora H. Radvániho
3. 4. 2007
Miesto: čitáreň  80 úč.

Slovenské ľudové balady v hudbe a vo výtvarnom umení. Vernisáž výstavy a oceňovanie 
autorov najkrajších výtvarných prác. Beseda s Oksanou Lukomskou
12. 4. 2007 
Miesto: hudobné oddelenie 36 úč.

Bezpečne na cestách. Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže, ktorá sa realizovala 
z iniciatívy  Regionálneho centra dopravnej výchovy v Hlohovci. Hosť: Eva Kopúnková 
11. 4. 2007
Miesto: oddelenie pre deti 61 úč.

Vo svete sa nestratím. Stretnutie najmladších čitateľov a ich mamičiek v cykle Maličkí 
a mamičky. Hosť: Renáta Prokopová – lektorka anglického jazyka
30. 4. 2007 
Miesto: oddelenie pre deti 12 úč. 

Franz Schubert. Hudobno-slovné pásmo k 210. výročiu narodenia
11. 4. 2007  premiéra 11 úč.
                    reprízy:  24. 4. 2007 31 úč.

   16. 5. 2007  36 úč.
 18. 12. 2007   6 úč.

Miesto: hudobné oddelenie  
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Fantasy po slovensky. Stretnutie s Alexandrou Pavelkovou, najúspešnejšou slovenskou 
spisovateľkou sci-fi a fantasy. V spolupráci s vyd. Slovart.
18. 5. 2007 
Miesto: čitáreň 70 úč.

Videl som tancovať Jitterboogie. Poetické pásmo k nedožitým 80. narodeninám Miroslava 
Válka.V spolupráci s Literárnym informačným centrom.
Hostia: Dana Podracká – spisovateľka a utorka scenára 

dr. Alexander Halvoník, riaditeľ Literárneho informačného centra
Anton Baláž - spisovateľ

30. 5. 2007 
Miesto: hudobné oddelenie 70 úč.

Mikuláš Schneider-Trnavský. Hudobno-slovné pásmo
máj 
Miesto: hudobné oddelenie   
spolu 4 podujatia 110 úč.

Válek a deti. Súťaž detí z trnavských základných škôl v umeleckom prednese tvorby 
Miroslava Válka. Hlavní organizátori: Agentúra regionálneho rozvoja - AZ Trnava a Klub 
Spoločnosti L. Novomeského Trnava
31. 5. 2007 
Miesto: oddelenie pre deti 30 úč.

Kto sa nehrá, z kola von! Stretnutie detí so spisovateľom Tomášom Janovicom. V cykle 
Kniha a ešte trochu viac
4. 6. 2007
Miesto: oddelenie pre deti 55 úč.
             pobočka Prednádražie 64 úč.

Elvis Presley. Kráľ rockenrolu. Hudobno-slovné pásmo k 30. výročiu úmrtia
8. 6. 2007 
Miesto: hudobné oddelenie
spolu 2 podujatia 81 úč.

Detská fantasy literatúra a rozprávky. Stretnutie detí so spisovateľkou Veronikou 
Šikulovou a redaktorkami vyd. Slovart: Zuzana Šeršeňová a Eva Brunovská
14. 6. 2007 
Miesto: oddelenie pre deti 80 úč.

100 kníh Tatra banky. Slávnostné odovzdanie knižného daru
Literárna a kultúrna agentúra LCA v spolupráci s Tatra Bankou pripravili zároveň stretnutie 
študentov so slovenskými spisovateľmi. Hostia: Koloman Kertész Bagala, Kornel Földvári, 
Márius Kopcsay a Koloman Kocúr, riaditeľka trnavskej pobočky Tatra banky Helena 
Rojkovičová
 15. 6. 2007 
Miesto: čitáreň 50 úč.
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Zdeněk Friedrich: Letné tábory. Príprava. Hry. Legislatíva. Činnosť. Prezentácia knižnej 
novinky za účasti autora
15. 6. 2007 
Miesto: záhrada KJF 25 úč.

Najkrajšia kniha. Slávnostné vyhodnotenie ankety pre deti.
Hostia: spisovateľka Gabriela Futová, šéfredaktorky vyd. SPN- Mladé letá Marta 
Jankajová a Fragment Ľubica Hamarová
26. 6. 2007 
Miesto: kino Hviezda 210 úč.

Face to Face. Beseda s účinkujúcimi na Dobrofeste 2007.
Hostia: Todd Livingston (USA), Pascal Mesnier (FR), Toni Balocco (I), Jana Doláková (SK)
30. 6. 2007 
Miesto: hudobné oddelenie 65 úč.

Kto sa nehrá, z kola von
Písomná literárna súťaž k 70. výročiu narodenia spisovateľa Tomáša Janovica
máj – jún
Miesto: oddelenie pre deti a pobočky 157 úč.

Prázdninový superklub 2007 – 15. ročník
Knižka na prázdniny: Psík Ari 32 úč.
Aké riady používali staré mamy? 52 úč.
Babička a dedko na môj pozdrav čakajú,
moje rúčky ho už hotujú... tvorivá dielňa 35 úč.
Slovenské mamičky a ich pesničky, súťaž v speve 40 úč.
Snehová dielnička v horúcom letečku alebo ozdob perník z lásky 58 úč.
Anglicky, nemecky alebo trnavsky, súťaž: hádaj, o čom? 25 úč.
Toč sa, toč, hrnčiarsky kolotoč 90 úč.
Veľké trhovisko malých čitateľov alebo 
U nás sa platí úsmevom a dobrým slovom – rozlúčka s prázdninami 52 úč.
Spolu:      8 stretnutí/384 úč.
Miesto: oddelenie pre deti, ZsM múzeum, knižničná záhrada. 

Knižný lekár. Ako sa opravujú a reštaurujú knihy. Beseda s Oksanou Lukomskou
17. 7. 2007
Miesto: oddelenie pre deti 19 úč.

Stretnutie hostí Trnavských dní so študentmi Gymnázia Jána Hollého v Trnave
13. 9. 2007
Miesto: Gymnázium Jána Hollého v Trnave 120 úč.

Trnavčania Trnavčanom. Autorské čítanie pri príležitosti 80. výročia KJF v Trnave 
Sprievodné podujatie Trnavských dní
13. 9. 2007
Miesto: čitáreň KJF 45 úč.
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Ži hlavou
Prezentácia knižnej novinky Evy Jarábkovej-Chabadovej
20. 9. 2007
Miesto: čitáreň 60 úč.

Ludvig van Beethoven
Hudobno-slovné pásmo k 180. výročiu úmrtia skladateľa
24. 9. 2007
Miesto: hudobné oddelenie 83 úč.

Barok v umení a hudbe. Koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa hudby
1. 10. 2007
Miesto: hudobné oddelenie 76 úč.

Srdce u kanálu. Stretnutie s českými umelcami Terezou Boučkovou a Bedřichom Ludvíkom
V spolupráci s Českým spolkom v Trnavskom regióne
3. 10. 2007
Miesto: hudobné oddelenie 42 úč.

Tvárou v tvár. Stretnutie zahraničných účastníkov Medzinárodného literárneho festivalu 
Jána Smreka s trnavskými študentmi
3. 10. 2007
Miesto: čitáreň 100 úč.

Deň dlhej bielej palice. V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie
- prezentácia oddelenia pre nevidiacich 
- výstava kompenzačných pomôcok 50 úč.
- beseda dr. Barteka s deťmi 36 úč.
15. 10. 2007
Miesto: učebňa, oddelenie pre deti, oddelenie pre nevidiacich

Deň otvorených dverí. V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie
17. 10. 2007
Počet zaregistrovaných čitateľov bez poplatku 969, počet návštevníkov v tento deň 1 025.

Tolerancia – etika – harmónia života. Výstava dokumentov o Európskej únii. V rámci 
Európskeho týždňa miestnej demokracie
18. – 20. 10. 2007
Miesto: študovňa 60 návšt.

Ako využívať e-governement a e-mail. Úvodné školenie cyklu pre seniorov. V rámci 
Európskeho týždňa miestnej demokracie
18. a 19. 10. 2007
Miesto: študovňa 16 úč.
Pokračovanie cyklu:
Predstavujeme portál verejnej správy. 21. 11. 2007. 5 úč.
Vyhľadávanie v elektronickej zbierke zákonov. 12. 12. 2007. 5 úč. 
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Válkova Trnava. Seminár o živote a tvorbe M. Válka. Hlavný organizátor Spoločnosť 
Ladislava Novomeského
30. 10. 2007
Miesto: Divadlo Jána Palárika
 
Jozef Herz: Srnčia zver. Prezentácia knihy za účasti autora
14. 11. 2007
Miesto: čitáreň 35 úč.

Mačka v skrýši tíši myši. Prezentácia knihy Trnavčanky Bohuslavy Vargovej
20. 11. 2007
Miesto: oddelenie pre deti 54 úč.

Solilokvium. Prezentácia najnovšej básnickej zbierky Milana Jedličku
22. 11. 2007
Miesto: čitáreň 30 úč.

Diskotéka na kolesách. Hlavný organizátor Klub vozíčkarov a OZ Iskierka
30. 11. 2007
Miesto: hudobné oddelenie 45 úč.

Vianočné koledy a vinše. Hudobno-slovné pásmo
5. a 6. decembra 2007
Miesto: hudobné oddelenie 43 úč.

Vianočné stretnutie Adamákov v knižnici. V spolupráci s OZ ADAM – Asociáciou detí 
a mládeže s vnútorným a telesným ochorením
6. 12. 2007
Miesto: oddelenie pre deti 35 úč.

Môj anjel sa vie biť. Prezentácia knihy za účasti autora Romana Brata a ilustrátora Miroslava 
Regitka
10. 12. 2007
Miesto: oddelenie pre deti 83 úč.
             pobočka Vodáreň 21 úč.

Ladislav Šmidák: Zachovanie rodu. Prezentácie knižnej novinky
12. 12. 2007
Miesto: čitáreň 30 úč.

Vianočné hviezdičky sú naše detičky. Podujatie z cyklu Maličkí a mamičky
 20. 12. 2007
Miesto: oddelenie pre deti 18 úč.

Fontána fantázie Astrid Lindgrenovej. Písomná literárna súťaž pre deti
október – december
Miesto: oddelenie pre deti a pobočky 256 úč.
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Príloha č. 3

Vyhodnotenie edičného plánu

Časť A – neperiodické dokumenty

MARTIN BRANISLAV TAMAŠKOVIČ 1803 – 1872. NÁRODNOKULTÚRNY 
PRACOVNÍK, MECÉN, VERŠOVNÍK  : Personálna bibliografia / Zost. Hadrián Radváni.- 
Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2007. – 60 s., obr.
ISBN: 978-80-88695-12-7

MIROSLAV VÁLEK  1927 – 1991 : Výberová personálna bibliografia / Zost. Cecília 
Mikulíková, Iveta Šimčíková. – Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2007. – 15 s.
ISBN: 978-80-88695-13-4

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO V     TRNAVE 1927 – 2007   : Zborník príspevkov k 80. 
výročiu založenia knižnice / Zodp. red. Emília Díteová. – Trnava : Trnavský samosprávny 
kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2007. – 63 s., obr. príl.
ISBN: 978-80-88695-14-1

KULTÚRNO-HISTORICKÝ KALENDÁR TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO 
KRAJA / Zost. Judita Kontárová, Cecília Mikulíková, Oľga Pšenová, Marta Vargová. – 
Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2007. – 130 s.
ISBN: 978-80-88695-11-0

OSOBNOSTI HUDOBNÉHO ŽIVOTA TRNAVSKÉHO REGIÓNU 2007. - Trnava : 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2007. – skladačka, [16] s. 

KALENDÁR VÝROČÍ OSOBNOSTÍ TRNAVSKÉHO REGIÓNU 2008. / C. 
Mikulíková. – Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2007. – Dostupné na internete: 
<http://www.kniznicatrnava.sk/publikacie/index.html#kalendar>

Okrem plánovaných edičných titulov sme spracovali propagačné materiály menšieho rozsahu.

Časť B – metodické, propagačné a inštruktážne publikácie

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC.  26. MARCA – 1. APRÍLA 2007 
V     TRNAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI POD ZÁŠTITOU PREDSEDU TTSK   
TIBORA MIKUŠA. – Trnava :  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2007. – 1 programová 
skladačka, [6] s. 

Časť C – periodické publikácie

KNIŽNIČNÝ SPRAVODAJCA. : Časopis pre verejné knižnice Trnavského samosprávneho 
kraja. - Roč. 34, číslo 1, 2 (2007). – 20 s.  Formát A5. Nákl. 300.

ČARUŠKA : časopis mladých čitateľov. - Roč. 12, č. 1, 2 (2007). – 32 s. Nákl. 300.
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Príloha č. 4

Knižnica Juraja Fándlyho v tlači 2007

1.
Kniha a ešte trocha viac / [autor] -pe-.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 3 (2007), s. 10      

2.
Korením pokrstili Epigramy a iné frivolnosti / [autor] -pe-.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 3 (2007), s. 10      

3.
V knižnici sa krstilo / [autor] (da).
In: Trnava dnes. - 3. týždeň (2007), s. 8                                  

4.
Je aj pre Vás ilustrácia radosť? / [autor] (anež).
In: Trnava dnes. - 4. týždeň (2007), s. 4                                  

5.
Predstavia zbierku Imagines / [autor] -pe-.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 5 (2007), s. 7       

6.
Kráľová, Darina
Nová publikácia o Trnavskej skupine / Darina Kráľová.
In: Novinky z radnice. - Roč. 18, č. 1(február) (2007), s. 20              

7.
Pekarovičová, Janka
Bojíte sa duchov, "dušíkov" a strašidielok? : môžete sa s nimi
pobaviť počas Noci s Andersenom / Janka Pekarovičová.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 12 (2007), s. 10     

8.
Rozprávková Noc s Andersenom v knižnici / [autor] -eu-.
In: Novinky z radnice. - Roč. 18, č. 2 (2007), s. 22                       

9.
Pekarovičová, Janka
Knižnica je naozaj pre všetkých / Janka Pekarovičová.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 13 (2007), s. 7      

10.
Pekarovičová, Janka
Kedy a kam presťahujú knižnicu? : jediná otázka Tiborovi
Mikušovi, predsedovi Trnavského samosprávneho kraja / Janka
Pekarovičová.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 13 (2007), s. 7      
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11.
Pekarovičová, Janka
Dôstojný rámec Hollého pamätníka / Janka Pekarovičová.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 13 (2007), s. 7      

12.
Pekarovičová, Janka
Dolámané krídla mladosti / Janka Pekarovičová.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 13 (2007), s. 7      

13.
Pekarovičová, Janka
Ježibaby z Novej Baby / Janka Pekarovičová.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 13 (2007), s. 7      

14.
Pekarovičová, Janka
Noc s Andersenom a duchom rozprávok / Janka Pekarovičová.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 13 (2007), s. 7      

15.
Pekarovičová, Janka
Legendárny cestovateľ a horolezec / Janka Pekarovičová.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 13 (2007), s. 7      

16.
Pristašová, Eva
Týždeň slovenských knižníc v TTSK / Eva Pristašová.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 13 (2007), [Príl.]
Trnavský samosprávny kraj. - Roč. 5, č. 3 (2007), s. 11                    

17.
František Kele v slovenských knižniciach.
In: JAVYS žurnál. - Roč. 1, č. 3-4 (2007), s. 10                           

18.
Knižná pocta Trnavskému Svätoplukovi / [autor] P.R.
In: Novinky z radnice. - Roč. 18, č. 4(máj) (2007), s. 10-11               

19.
Vykúpila všetky otcove knihy.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 24 (2007), s. 36     

20.
Najkrajšia kniha v Trnave / [autor] -bj-.
In: Knižná revue. - ISSN 1210-1982. - Roč. 17, č. 14-15 (2007), s. 2       
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21.
Jakubáčová, Benjamína
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a deti / Benjamína Jakubáčová.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - ISSN 1335-7905. - Roč. 14, č.
2 (2007), s. 13-17                                                         

22.
Kubáň, Ján
Knižnica Juraja Fándlyho / Ján Kubáň.
In: Slovenské národné noviny. - ISSN 0862-8823. - Roč. 18(22), č. 14-15
(2007), s. 2                                                               

23.
Kubáň, Ján
Valentová predstavila svoju prvotinu / Ján Kubáň.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 28 (2007), s. 22     

24.
Najkrajšou knihou sa môže pochváliť Gabriela Futová /[autor](mk).
In: Trnavsko. - č. 25 (2007), s. 4                                         

25.
Najkrajšia kniha /[autor](mk).
In: Trnavsko. - č. 26 (2007), s. 4                                         

26.
Kubáň, Ján
Knižnica Juraja Fándlyho / Ján Kubáň.
In: Literárny (dvoj)týždenník. - ISSN 0862-5999. - Roč. 20, č. 27-28
(2007), s. 2                                                               

27.
Rozlúčka s prázdninami.
In: JAVYS žurnál. - Roč. 1, č. 9-10 (2007), s. 10                          

28.
Program Medzinárodného literárneho festivalu Jána Smreka 2007.
In: Knižná revue. - ISSN 1210-1982. - Roč. 17, č. 20 (2007), s. 2          

29.
Verše z bicykla v trnavskej knižnici / [autor] -P.R.-.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 39 (2007), s. 22     

30.
Juricová, Soňa
Festival J. Smreka v Trnave / Soňa Juricová.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 40 (2007), s. 9      
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31.
Mladých dianie samosprávy zaujíma / [autor] (LE).
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 42 (2007), s. 2      

32.
Rosinová, Katarína
Knižka plná básničiek a slovných hračiek / Katarína Rosinová.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 47 (2007), s. 22     

33.
Rosinová, Katarína
Knižnici blahoželali : krajská knižnica v Trnave oslávila už
svoje 80. výročie / Katarína Rosinová.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 48 (2007), s. 26     

34.
Díteová, Emília
Osemdesiate výročie vzniku verejnej knižnice / Emília Díteová.
In: Novinky z radnice. - Roč. 18, č. 9(november) (2007), s. 16-18          

35.
Rosinová, Katarína
Anjel Roman Brata sa vie poriadne byť [!] / Katarína Rosinová.
In: Trnavské noviny - TH extra - MY. - Roč. 17/47, č. 50-51 (2007), s. 14  

36.
Na oslavu prišiel aj prezident / [autor] (len).
In: Trnavské echo. - Roč. 2, č. 48 (2007), s. 2                            

37.
Jakubáčová, Benjamína
Prezident SR Ivan Gašparovič ocenil prácu knihovníkov / Benjamína
Jakubáčová.
In: Župný spravodajca. - Č. 3 (2007), s. 8                                 
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