
 

                                Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI 
                     

2008 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Trnava 2009 

 



Správa o činnosti 2008  

  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

 
2 

 

 

      Úvod 

 Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave je verejná regionálna kniţnica, ktorá poskytuje kniţnično-

informačné sluţby v regióne okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec, koordinuje a usmerňuje ostatné regionálne 

kniţnice v Trnavskom samosprávnom kraji vrátane bibliografickej činnosti. Plní tieţ funkciu mestskej  kniţnice 

pre mesto Trnava. 

 Po právnej stránke je kniţnica príspevkovou organizáciou  vyššieho územného celku –  

Trnavského samosprávneho kraja, ktorej poslanie, predmet činnosti, riadenie, hospodárenie a ďalšie náleţitosti 

sú stanovené v zriaďovacej listine, vydanej Trnavským samosprávnym krajom, s účinnosťou od 1. apríla 2002 . 

 

Činnosť  kniţnice sa riadila plánom činnosti na rok 2008. Vychádzala z Koncepcie rozvoja KJF v 

Trnave na roky 2007 –2013. V priebehu roka sa plán upravil, keď sa zrušili niektoré podujatia a doplnili sa iné, 

podľa aktuálnej ponuky.  Z organizačných dôvodov sa zatiaľ neuskutočnil plánováný prechod kniţnično 

informačného systému Rapid library na systém Virtua, s čím súvisí aj presun plánovanej revízie kniţničného 

fondu na oddelení beletrie z roku 2008 na rok 2009. Problémy s prechodom na systém Virtua spôsobilo 

oneskorené plnenie niektorých bodov zmluvy  o spolupráci pri prevádzke KIS Virtua zo strany Slovenskej 

národnej kniţnice v Martine. 

 

Kniţnica  bola úspešná najmä v organizovaní mnoţstva úspešných a obľúbených podujatí na podporu 

čítania a propagáciu kniţnej a kniţničnej kultúry. Predovšetkým treba spomenúť bienále Libriáda – kniţný salón 

Trnava, ktorý presiahol hranice regiónu a ktorého 2. ročník sa konal v marci 2008 a tieţ 16. ročník 

Prázdninového superklubu pre deti, ktorý sa konal počas letných prázdninových mesiacov. 

K úspechom kniţnice za rok 2008 treba priradiť aj dosiahnutie 2. miesta v súťaţnej prehliadke 

kniţničných podujatí pre deti dňa 22.-23.9.2008 v Prešove   za podujatie „Kniţnica Vás víta „/Veronika 

Chorvatovičová / . 

 

  

 

Plnenie hlavných priorít: 
- Internet pre nevidiacich. Zrealizované a verejne sa prezentoval  9. apríla 2008. Zatiaľ ho vyuţíva 

nevidiaci knihovník a pracovníci Únie nevidiacich a slabozrakých – pobočka Trnava. 

- Zmena kniţnično-informačného systému. K zmene neprišlo. Pracovníci absolvovali školenia v SNK 

v Martine, zúčastnili sa viacerých rokovaní a seminárov, pracovných skupín KIS3G. Z dôvodu 

nerealizovateľnosti konverzie dát vo verzii 48 KIS VIRTUA a personálnym zmenám v SNK sa 

harmonogram implementácie posunul na koniec roka, resp. na začiatok roku 2009. Pristúpili sme zatiaľ 

k redakcii databázy čitateľov. 

- Príprava na zavedenia eura. Riaditeľka menovala eurotím na zavedenie eura. Vypracovaný bol postup 

na bezproblémový prechod. V rámci duálneho zobrazovania boli vydané nové cenníky s nezmenenými 

poplatkami, uskutočnilo sa školenie pracovníkov v sluţbách a kniţnica vydala obeţník na zabezpečenie 

tejto úlohy.  

- Aktualizácia kniţničných fondov. Vyuţívame pravidelné doplňovanie fondov od firmy PEMIC, 

zároveň jednorázovo z ostatných agentúr, vydavateľstiev. KJF v Trnave získala aj finančné prostriedky na 

doplňovanie KF vo výške 310 tisíc Sk. 

- V druhom polroku sa realizoval elektronický ochranný systém  KF v oddelení  pre deti.  

- Rozšírenie sluţieb cez internet. Návštevníkov webovej stránky kniţnice neustále pribúda. Návštevnosť 

bola 27 570 vstupov. Elektronickou formou realizujeme i  informačnú a rešeršnú sluţbu, zároveň čitatelia 

vyuţívajú moţnosť prolongácie  e-mailom  

- Pomoc pri informačnej gramotnosti všetkých vekových skupín. V tomto roku sme sa zamerali  na  

konzultácie a školenia pre seniorov – práca s počítačom a internetom. 

- Zlepšenie priestorových podmienok kniţnice. V septembri sa realizovala úprava priestorov oddelenia 

odbornej literatúry (výmena regálov, maľovanie a výmena krytiny). V závere roka sa vynovili aj priestory 

herne v oddelení pre deti (nové svietidlá, maľovanie, koberec) a vstupný informačný panel vo vestibule. 
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1. Riadenie a organizácia 

 

1.1 Koncepčná, plánovacia a organizačná činnosť 
 

Vypracované boli nasledujúce materiály: 

- Akčný plán vo vzťahu k deťom a mládeţi v SR na roky 2008 a 2009. Vyprac: B. Jakubáčová 

- Návrh rozpočtu KJF v Trnave na roky 2009 - 2011. Vyprac. L. Pauerová 

- Zmluva o spolupráci  medzi vydavateľstvom Perfekt a KJF v Trnave 

- Dohoda o spolupráci medzi KJF v Trnave a Jednotou dôchodcov na Slovensku 

- Proces zavedenia eura v podmienkach Kniţnice Juraja Fándlyho v Trnave. Vypracovala: B. Jakubáčová 

Interné smernice: 
č. 1/2008:  Tvorba, implementácia a monitorovanie projektov v Kniţnici Juraja Fándlyho v Trnave 

č. 2/2008:  Výška finančnej náhrady za knihy a iné dokumenty 

č. 3/2008:   Smernica o pokladničnej hotovosti v KJF v Trnave 

č.4/2008:   Cenník sluţieb a poplatkov KJF v Trnave 

       č. 5/2008   Štatút redakčnej rady Kniţničného spravodajcu 

Doplnok č. 1 k Tvorbe, implementácii a monitorovaniu projektov v Kniţnici Juraja Fándlyho v Trnave 

 

Obežník pre zamestnancov 
č.   1/2008   Oceňovanie pracovníkov, letná burza kníh, upozornenia, personalistika.... 

č. 2/2008 Predstavujeme novú riaditeľku, personalistika, školenie BOZP a PO, pokyny k ekonomike, 

knihovníčky s certifikátom... 

č.   3/2008   Slovo o eure, vianočný vinš 

 

Vedenie kniţnice a predsedníčka ZV  ZO OZ  prerokovali Kolektívnu zmluvu na rok 2008  a podpismi obidvoch 

strán bola schválená  dňa 21. 4. 2008. 

Kontrolná činnosťv rámci vnútornej kontroly: 

Priebeţne sa vykonáva finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z., štvrťročne sa vykonáva kontrola 

pokladne. Uskutočnila sa previerka BOZP a predpísané revízie technických zariadení.  

Kontrola plnenia plánu sa vykonáva na poradách vedenia kniţnice a na poradách jednotlivých útvarov. 

V útvare výpoţičných sluţieb sa uskutočnilo 16 pracovných a operatívnych porád vedúcich oddelení a pobočiek. 

2.10.2008 vydala riaditeľka príkaz na inventarizáciu majetku organizácie k 31.12.2008. Inventarizácia 

bola v zmysle príkazu vykonaná. 

Neuskutočnila sa revízia kniţničného fondu na oddelení beletrie, ktorá bola naplánovaná na júl 2008. Vedenie 

kniţnice odsúhlasilo presun revízie na rok 2009  z organizačných dôvodov/zápisnica z GP  zo dňa 16.4.2008/ 

 

Redakčné rady 
Kniţničný spravodajca 
Členovia redakčnej rady komunikujú najmä elektronickou formou. Uskutočnili  sa dve zasadnutie redakčnej rady 

dňa 11. júna 2008 a dňa 13. 11. 2008. Vyšli dve čísla tak, ako bolo plánované. 

Čaruška 

Zber príspevkov od detí sa robí permanentne. Členovia redakčnej rady sa zišli dňa 2. 6. 2008, aby pripravili 1. 

tohtoročné číslo, ktoré vyšlo uţ 19. júna 2008. Bolo k dispozícii na  propagáciu počas veľkej čítačky v Tescu 

a na celoslovenskom sneme Kráľov čitateľov. Redakčná rada dňa 26. 11. 2008 rokovala o druhom čísle, ktoré 

vyšlo v decembri. 

Webová stránka 

Členovia komunikovali e-mailom i osobne. Riadne zasadnutie sa uskutočnilo v októbri. Pracovalo sa na 

úpravách webovej stránky. 

Sťažnosti  

Kniţnica nezaevidovala ţiadnu sťaţnosť v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z.  
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Ochrana osobných údajov 
Kniţnica postupovala v súlade so zákonom a internou smernicou o ochrane osobných údajov 

v informačnom systéme KJF v Trnave. Noví pracovníci i praktikanti boli poučení v zmysle tohto zákona. 

Uskutočnila sa kontrola na pobočkách KJF a v hudobnom oddelení, výmaz a fyzická likvidácia prihlášok 

a čitateľského preukazu. O likvidáciu osobných údajov poţiadalo 36 pouţívateľov, všetkým bolo vyhovené. 

Krízové riadenie 

V súlade so Zameraním činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK na úseku POSVP 

riaditeľka menovala štáb CO a záchranné druţstvo. Zároveň sa uskutočnilo školenie  na riešenie mimoriadnych 

udalostí. (30. 6. 2008). 

Dňa 20. 10. 2008 sa uskutočnilo školenie BOZP a PO pre všetkých  pracovníkov.  

12.11.2008  absolvovali  zamestnanci Jozef  Bobek, Jana Pifková, Blanka Porubská školenie 

poskytovania prvej pomoci, ktoré organizoval TTSK v spolupráci s Medichem, s.r.o., poskytovateľom 

zdravotnej sluţby. Uvedení pracovníci dostali osvedčenie o absolvovaní školenia. 

 

 

1. 2 Personálne zabezpečenie, odborný rast a účasť na riadení 

 

1.2.1 Personálne zabezpečenie 

K 31.12.2008 v kniţnici  pracovalo 39  fyzických osôb, prepočítaný stav je 38. Po rodičovskej 

dovolenke nastúpila na pracovisko p. M. Szocsová (11.8. 2008). Jedna pracovníčka (Z. Vozárová) je na 

rodičovskej dovolenke.  

K 1. 2. 2008 odišla do dôchodku riaditeľka PhDr. Emília Díteová. Riadením bola poverená Benjamína 

Jakubáčová. Do funkcie riaditeľky KJF v Trnave bola od 1. augusta 2008 na základe úspešného výberového 

konania menovaná Mgr. Lívia Koleková. 

KJF uzatvorila dohodu s Mestom Trnava na 5 občanov vykonávajúcich aktivačné práce. Aktivisti  

pracovali na pobočkách kniţnice  a v hlavnej budove. Veľký prínos bol pri manuálnych prácach, ktoré sa robia 

v rámci opráv budovy, sťahovanie regálov, úprava záhrady, kosenie trávy a údrţba a čistota okolia budovy a 

pod. Kniţnica zamestnáva dvoch pracovníkov so zníţenou pracovnou schopnosťou, pre ktorých sú vytvorené 

dve chránené pracoviská. 

   

1.2.2 Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov 
Organizácia umoţňuje zamestnancom účasť na vzdelávacích podujatiach, niektorí pôsobia v odborných 

komisiách a pracovných skupinách.  

- Národná komisia pre sluţby pri SNK v Martine, B. Jakubáčová 

- Edičná komisia Slovenskej kniţnice pre nevidiacich Mateja Hrebedu 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 techcnológie pri SNK, Bc. J. Brliťová 

- Pracovná skupina pre prácu v KIS VIRTUA, B. Jakubáčová, Mgr. Z. Mesárošová, Bc. J. Brliťová 

- Pracovná skupina pre prácu s deťmi pri SNK v Martine., V. Chorvatovičová 

- Redakčná rada Bulletinu SAK, B. Jakubáčová 

Tri pracovníčky – T. Díteová, M. Dobišová a A. Priecelová si zvýšili svoje vzdelanie v kurze CVTI Knihovnícke 

minimum a  2. októbra získali osvedčenie o záverečných skúškach v odbore knihovníctvo. 

Bc. Darina Kráľová úspešne absolvovala kurz „Moderné školenie manaţmentu pre ţeny“ a získala certifikát 

z občianskeho zdruţenia OPEN DOOR. 

 

K úspechom kniţnice za rok 2008 treba priradiť aj dosiahnutie 2. miesta v súťaţnej prehliadke kniţničných 

podujatí pre deti dňa 22.-23.9.2008 v Prešove   za podujatie „Kniţnica Vás víta „/Veronika Chorvatovičová /  

 

Absolvované semináre, školenia a porady: 

 
 Školenie  KIS VIRTUA v SNK Martin, 23. –25. 1. 2008. B. Jakubáčová, A. Beňová, B. Porubská, 

        M. Kubalová, P. Mikušová 

 Školenie KIS VIRTUA v SNK Martin. 30. 1. – 1. 2. 2008. T. Díteová, M. Cibulová, S. Miklošovičová,  

        J. Pifková, H. Kvetanová, I. Šimčíková 
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 Školenie KIS VIRTUA v SNK Martin. 6. 2. – 8. 2. 2008. H. Horváthová, V. Chorvatovičová, 

 Bc. J. Brliťová,   M. Kozická 

 Spomienková slávnosť k ukončenie roku J. M. Hurbana v Hlbokom. 22. 2. 2008. PhDr. E. Díteová, 

Bc. D. Kráľová, B. Jakubáčová. 

 Odborná príprava ved. pracovníkov v civilnej ochrane pri mimoriadnych udalostiach. Seminár. 

Piešťany. 26. 2. 2008. B. Jakubáčová 

 Propagácia a prezentácia verejných kniţníc.  Seminár. MsK Piešťany.  27. 2. 2008. Bc. J. Brliťová, 

B. Jakubáčová, Bc. D. Kráľová 

 Public relations a lobing v kniţniciach. ŠVK Banská Bystrica, 4. 3. 2008. A. Beňová,  Bc. D. Kráľová 

 Tvorba webovej stránky kniţnice.  Seminár. PS pre IT. Bratislava, 7. 3. 2008. Bc. J. Brliťová 

 Zasadnutie Pracovnej skupiny pre IT pri IKS SNK. Bratislava, 7. 3. 2008. Bc. J. Brliťová 

 Zasadnutie pracovnej skupiny KIS VIRTUA pre výpoţičky, MVS. SNK Martin. 1. – 2. 4. 2008.  

       B. Jakubáčová, I. Šimčíková, Mgr. E. Dolníková. 

 Úlohy verejných regionálnych kniţníc v súčasnej dobe. Čadca, 9. 4. 2008. B. Jakubáčová,  

       Bc. D. Kráľová  

 Projekt KIS3G - celoslovenský seminár. Banská Bystrica, 10. 4. 2008. B. Jakubáčová, Mgr. Z. Mesá-

šová, Bc. J. Brliťová 

 Dni regionálnej bibliografie. Metodický seminár. SNK Martin, 12.5.-14.5. 2008. Mgr. Z. Mesárošová  

H. Stolariková 

 KIS VIRTUA v praxi regionálnych kniţníc. Pracovný seminár. Kniţnica A. Bernoláka, Nové Zámky, 

14. 5. 2008. B. Jakubáčová, A. Beňová, Bc. J. Brliťová, B. Porubská 

 2. medzinárodná konferencia: Školské kniţnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. UK 

Bratislava, 15. 5. 2008: Bc. D. Kráľová, L. Karabová  

 Školenie KIS VIRTUA. SNK Martin, 20. – 22. 5. 2008: Bc. D. Kráľová, Mgr. E. Dolníková, A. 

Vozárová, C. Mikulíková 

 Spracovanie seriálov v KIS VIRTUA. ŠVK Banská Bystrica, 29. 5. 2008. M. Tóthová, Bc. J. Brliťová 

 Pracovná porada riaditeľov kniţníc s krajskou pôsobnosťou. Ţilina. 16. 6. 2008. B. Jakubáčová 

 Národná komisia pre sluţby pri SNK Martin. Bratislava. 17. – 18. 6. 2008. B. Jakubáčová,  

       C. Mikulíková 

 Celoslovenský snem Kráľov čitateľov. Martin. 19. – 21. 6. 2008. V. Chorvatovičová 

 Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť SR.  SNK Martin, 25.6. 2008. Mgr. Z. Mesárošová 

 The new library – Nová kniţnica. Workshop o inováciách vo verejných kniţniciach. UK Bratislava, 

27. 6. 2008. B. Jakubáčová, Bc. D. Kráľová 

 Meranie výkonov a benchmerking v kniţniciach. Centrum VTI SR Bratislava, 23. 9. 2008. 

       B. Jakubáčová, Mgr. L. Koleková, Bc. D. Kráľová, Bc. J. Brliťová 

 Súťaţná prehliadka podujatí pre deti a Prešov číta rád.  Prešov, 21. – 24. 9. 2008. 

       V. Chorvatovičová 

 Odborný seminár hudobných knihovníkov a plenárne zasadnutie SNS IAML Verejná kniţnica 

Jána Bocatia Košice, 24. –26. 9. 2008. A. Benáková 

 Rozprávkové dedičstvo. Celoslovenská konferencia k 180. výročiu nar. P. Dobšinského.  Roţňava, 17. 

10. 2008. B. Jakubáčová, V. Chorvatovičová, T. Díteová    

 Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov, KKĽŠ Zvolen, 6.-7. 10. 2008: Mgr. L. 

Koleková, Mgr. Z. Mesárošová 

 Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť SR, SNK Martin, 19.11. 2008: Mgr. Z. Mesárošová   

● Kontaktné stretnutia vedenia kniţníc (k pripravovanému grantu na cezhraničnú spoluprácu) 

       Zemská knihovna Brno, 28. 11.2008. Mgr. L. Koleková,  Bc. D. Kráľová, B. Jakubáčová  

 

V 1. polroku absolvovovali v KJF v Trnave prax študenti Lucia Ochabová a Ľudovít Kovár a v druhom polroku 

Lucia Ochabová. 

 

 

 

1.3 Získavanie finančných prostriedkov z grantov a iných zdrojov 
 

Doplňovanie kniţničného fondu Kniţnice JF v Trnave. Ţiadosť do grantového systému MK SR. 

Vypracovala: Bc. J. Brliťová. Schválené 280 000,- Sk 
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Doplňovanie kniţničného fondu Kniţnice JF v Trnave. Ţiadosť do grantového programu Mesta Trnava. 

Vypracovala: Bc. J. Brliťová. Schválené 30 000,- Sk 

 

Kultúrne poukazy. Registrácia do grantového programu MK SR. Na základe prijatých kultúrnych poukazov 

nám bolo v plnej výške refundovaných 10 275,-Sk.  

 

LIBRIÁDA – Kniţný salón Trnava 2008. Ţiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2008 – 

MK SR. Vypracovala: B. Jakubáčová. Dotácia pridelená vo výške 80 000,- Sk. 

 

Ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej 

dielne zo zdrojov ŠR a Európskeho sociálneho fondu. Vypracovala: L. Pauerová. Schválené 153 342,- Sk 

Súčasná slovenská a svetová literatúra pre deti a mládeţ. Celoslovenský workshop pre pracovníkov 

verejných kniţníc SR. Ţiadosť do grantového systému MK SR. Vypracovala: Bc. D. Kráľová. Neúspešný. 

 

Súčasná slovenská a svetová literatúra pre deti a mládeţ. Celoslovenský workshop pre pracovníkov 

verejných kniţníc SR. Ţiadosť do programu SAK – Partnerstvo. Vypracovala: Bc. D. Kráľová. Neúspešný. 
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2. Knižničný fond 

    V roku 2008 sa činnosť útvaru sústredila na pravidelné doplňovanie kniţničného fondu novými 

titulmi, ich  odborné spracovanie, na tvorbu súbeţnej regionálnej článkovej databázy, na vyraďovanie 

kniţničných jednotiek OOL, na priebeţnú redakciu záznamov prekonvertovaných zo Smartlibu.  

 

  

2.1 Akvizičná  činnosť, spracovanie a ochrana dokumentov 
 

Aktuálny stav kniţničného fondu k 31.12. 2008 je 239 449 kn. j. Prírastok bol 5243  kn.j., z toho kúpou  

3797 kn. j., náhrady 699,  darované kn. j. 711 a znovu zaradené dokumenty 36 kn. j. Nákup dokumentov bol 

realizovaný v hodnote 1 072 135, 35 Sk, (35588,37 €) čo je v prepočte na 1 obyvateľa 15.70 Sk. (0,52€). Úbytok  

kniţničného fondu bol 15309 kn.j. Nákup dokumentov do kniţničného fondu sme so zľavou realizovali na 

Libriáde v Trnave, v bratislavských distribučných agentúrach Modul, Ikar, Artfórum. Pokračovali sme 

v osvedčenej spolupráci s kniţným veľkoobchodom  Pemic, kde so zľavou nakupujeme nové tituly a spätne 

dopĺňame i tituly staršieho vročenia podľa poţiadaviek našich čitateľov. Uzatvorili sme zmluvu o spolupráci s 

vydavateľstvom Perfekt, ktoré nám poskytne 30% zľavu na objednané dokumenty. Fond sme dopĺňali aj darmi 

od rôznych vydavateľstiev, inštitúcií a návštevníkov kniţnice. Periodické dokumenty boli objednávané 

v Slovenskej pošte Bratislava – regionálne zastúpenie Trnava , v L.K. Permanent Bratislava, Petit Press 

Bratislava. Pri  výbere  titulov periodík zohľadňujeme záujem a poţiadavky návštevníkov.  Priemerná  cena 1 

nakúpeného dokumentu v roku 2008 bola 239.50 Sk (7,95€). 

 

 

2.2 Evidencia a katalogizácia 
 

Elektronickú evidenciu a vyraďovanie kniţničných dokumentov sme robili v zmysle Vyhlášky MK SR 

č. 421/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii 

kniţničného fondu v kniţniciach a na ňu naväzujúcej vnútornej smernice. 

Evidenciu všetkých získaných druhov dokumentov a vyraďovanie kniţničných jednotiek sme robili v systéme 

Rapid Library. Zaevidované dokumenty boli označované čiarovým kódom. Databáza Seriály bola priebeţne 

aktualizovaná na rok 2008. Dokumenty sme naďalej knihovnícky spracovávali vo formáte Unimarc podľa 

platných noriem a pravidiel. Analyticky sme spracovávali regionálne periodické a neperiodické dokumenty 

(okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany) – 4925 záznamov, do databázy regionálnych autorít pribudlo  109 

osobností, opravených a aktualizovaných bolo 173 autoritatívnych hesiel. Celkovo je v module Redo - Rapid 

Library spracovaných 33302 záznamov. Nové dokumenty sme priebeţne odovzdávali do výpoţičných oddelení 

centrálnej kniţnice a na všetky pobočky. Katalogizačné záznamy určené pre pobočky sme odovzdávali súčasne s 

dokumentami (1757 záznamov). Pokračovali sme v spätnom vyraďovaní prírastkových čísel v prírastkových 

kniţných zoznamoch zo zoznamov úbytkov (3745 zázn.) Odstraňovali sme chyby v ďalších poliach a podpoliach 

záznamov,  ktoré vznikli pri konverzii týchto záznamov zo  systému Smartlib do systému Rapid 

Library (9200 záznamov). Pokračovali sme v redakcii menných autorít a predmetových hesiel vo voľnom 

indexovaní. Zo skladu povinného výtlačku sme zabezpečili výdaj 847 dokumentov. 

 

 

2.3 Ochrana a revízia 
  

Plánovanú revíziu v oddelení beletrie gremiálna porada z dôvodu prechodu na nový KIS presunula na 

budúci rok. Po získaní súhlasu TTSK na vyradenie nezvestných dokumentov po revízii OOL sme  v tomto roku 

vyradili  15 309 kniţničných jednotiek. Pokračovali sme v opravách starších poškodených kníh, kaţdý nový 

dokument sme kontrolovali, defektné dokumenty boli reklamované u dodávateľa. Získané dokumenty sme 

zabezpečovali ochrannými štítkami a balili sme ich do ochrannej fólie.    
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3.  Výpožičné služby a používatelia 

 

Ukazovateľ mer. j. plán  skutočnosť  % plnenia 

Výpoţičky     

Celkom kn. j. 500 000 446 253 89,3 

Knihy kn. j.  306 600  

v tom odborná lit. pre dosp. kn. j.  120 331  

          krásna lit. pre dosp. kn. j.  106 693  

          odborná lit. pre deti kn. j.  25 680  

          krásna lit. pre deti kn. j.  53 896  

Periodiká kn. j.  128 639  

Špeciálne dokumenty kn. j.  11 014  

Z celk. počtu výpoţičiek prezenčné  kn. j.  127 521  

Čitatelia a pouţívatelia     

Registrovaní pouţívatelia osoba 13 000 12 124 93,3 

     z toho do 15 rokov osoba  4 000 3 629 90,7 

Návštevníci osoba 200 000 204 856 102,4 

 

V roku 2008 sme realizovali 446 253 výpoţičiek, čo je  89,3% z plánovaného ročného počtu. V porovnaní 

s minulým rokom je to pokles o 7 037 výpoţičiek. Najväčší podiel v poklese tvoria výpoţičky periodík (-8 637), 

naopak výpoţičky kníh v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 2 011. Mierne klesá počet výpoţičiek 

náučnej literatúry pre dospelých. Vysokoškoláci sú stále najpočetnejšou skupinou čitateľov, ale sledujeme, ţe 

počet pouţívateľov z ich radov klesá. Dôvodom môţe byť  lepšia činnosť a dostupnosť univerzitných kniţníc 

v meste (predĺţenie výpoţičného času, ponuka sluţieb za 10.- Sk, upomienky neposielajú). 

Stúpa počet pripojení na internet doma, v škole. Ak knihu študenti nezoţenú u nás hneď, vynájdu sa a nájdu si 

informácie na webe.  

Určitý vplyv na výsledky v oddelení odbornej literatúry malo aj jeho dvojtýţdňové zatvorenie pre verejnosť 

kvôli úpravám priestorov. 

Registrujeme spolu 12 124 čitateľov, čo je 93,3% z celoročného plánu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je 

to o 350 čitateľov menej. Kniţnicu fyzicky alebo virtuálne navštívilo 204 856 návštevníkov, čo je 102,4% 

plánovaného počtu. 

Počet zaregistrovaných detí je 3 629, čo je v porovnaní s rokom 2007 menej o 66. Aj napriek tomu, ţe neustále 

klesá počet detí, mnohí ţiaci majú veľa povinností, krúţkov a iných záujmov, je potešiteľné, ţe počet čitateľov 

z radov detí dramaticky neklesá. Zvýšil sa dokonca  počet výpoţičiek kníh (náučnej i krásnej) pre deti (+5 384).  

V hlavnej budove sme zaznamenali zvýšený záujem návštevníkov čitárne (+ 2 056). Neodrazilosa to však na 

zvýšení výpoţičiek periodík. Rovnako je to v stave výpoţičiek odborných periodík v útvare referenčných sluţieb 

i keď nákup periodík sa snaţíme  flexibilne prispôsobovať poţiadavkám návštevníkov. 

Činnosť pobočiek je stabilizovaná. Menšie problémy spôsobujú prázdniny a rôzne riaditeľské voľná na školách, 

počas ktorých nie je kniţnica prístupná verejnosti, takţe sa nám zniţuje počet výpoţičných dní. Pobočka 

Vodáreň dosiahla výborné výsledky vo výpoţičkách (+6 442), a to najmä vo výpoţičkách kníh krásnej literatúry 

pre dospelých. Ţe je pokles vo výpoţičkách v ostatných pobočkách (Prednádraţie, Tulipán) iba mierny, je vďaka 

darovaným knihám, zošitovým románom a starším číslam periodík. Je zrejmé, ţe tohtoročný prírastok nových 

kníh nepostačoval.    

Oddelenie pre nevidiacich realizovalo 3 230 výpoţičiek, čo predstavuje 548 pásov, 20 754 magnetofónových 

kaziet a 146 CD. Registruje 122 pouţívateľov, čo je o 40 čitateľov menej ako v predchádzajúcom roku. Je to 

celoslovenský trend, pretoţe stáli pouţívatelia 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. Preto sme sprístupnili aj pre týchto pouţívateľov internet 

a umoţnili tak prístupom na stránku Slovenskej kniţnice M. Hrebendu pre nevidiacich v Levoči sťahovanie 

načítaných kníh na svoj MP3 prehrávač. Zatiaľ sa táto sluţba vyuţíva len sporadicky. Osobne si prišlo po 

výpoţičku 322 pouţívateľov, poštou sme poslali 421 zásielok. 
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Veľmi výrazne vzrástla návštevnosť našej webovej stránky. Registrujeme 27 570 virtuálnych návštevníkov, čo je 

7 539 viac ako v predchádzajúcom roku. 

Od začiatku roka vyuţilo v kniţnici prístup na internet 12 906 návštevníkov, čo je v porovnaní s minulým rokom 

o 3 707 viac. V oddelení pre deti registrovali z toho 1 444 návštevníkov internetu. Verejný internet je zdarma. 

Zrealizovalo sa 3 982 rezervácií. V automatizovanom systéme bolo vygenerovaných a odoslaných 10 479 

upomienok.  

Vybavili sme 100 záznamov o podaní reklamácie – vo väčšine prípadov išlo o straty a poškodenia dokumentov. 

Dokumenty boli nahradené finančnou nádradou alebo kniţnou náhradou. 

 

 

4. Referenčné služby 

 

4.1 Výpožičné služby 
 

  V roku 2008 útvar referenčných sluţieb zrealizoval 6595 prezenčných výpoţičiek kníh a 12 069 

výpoţičiek periodík, z toho bolo 966 výpoţičiek regionálnych dokumentov. Celkový počet prezenčných 

výpoţičiek je 18 880. Študovne navštívilo 4508 čitateľov, z toho 237 čitateľov študovalo regionálne dokumenty. 

Verejný internet vyuţilo11 462 návštevníkov.  

 

 

4.2  Referenčné služby 
 

V rámci stanovených hlavných úloh sa útvar podieľal na zvyšovaní informačnej gramotnosti 

obyvateľstva. Uskutočnili sme 24 hodín informačnej výchovy pre 1. roč. SŠ, zrealizovali 11 školení informačnej 

gramotnosti pre seniorov – práca s počítačom a internetom. Pernamentne sme poskytovali  konzultácie k práci s 

počítačom a internetom. V prípravnej fáze digitalizácie regionálnych dokumentov sme začali s digitalizácoiu 

adresných regionálnych informácií. Spropagovali sme 11 regionálnych osobností na webovej stránke a v 

priestoroch  kniţnice. Vydali sme Kalendár výročí osobností trnavského regiónu na rok 2008 a bulletin 

Osobnosti literárneho, hudobného a výtvarného ţivota trnavského regiónu – výročia 2008. V pracovnej verzii  je 

pripravené druhé, doplnené vyd.  Kultúrno-historického kalendára TTSK a  skladačka Literárne pamiatky TTSK  

-  Ján Hollý. 

V roku 2009 sme podali  3504 bibliografických a faktografických informácií, vypracovali  272 rešerší s 

11 190 bibliografickými záznamami. Realizujeme poradenské a konzultačné sluţby k zadaným témam, najmä 

pre seniorov a frekventantov celoţivotného vzdelávania. Pôsobíme ako partnerská kniţnica Národnej rady SR. 

Naďalej pracujeme ako informačné a kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva, poskytujeme 

informácie a konzultácie z oblasti ochrany priemyselného a duševného vlastníctva – túto sluţbu vyuţívajú 

predovšetkým čitatelia staršej generácie, ktorí nemajú znalosti s vyhľadávaním informácií na internete. Okrem 

prevádzky verejného internetu sprístupňujeme počítačové pracovisko, na ktorom majú čitatelia moţnosť 

skenovania a upravovania dokumentov a vyuţívania elektronického podpisu. Zabezpečovali sme pre čitateľov 

Medzikniţničnú a medzinárodnú výpoţičnú sluţbu (MVS), v roku 2008 sme vybavili 505 ţiadaniek  

a zrealizovali 472 výpoţičiek MVS.   

 

 

 

5. Koordinačná a metodická činnosť 

Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave plní funkciu krajskej a regionálnej kniţnice, v rámci ktorej 

poskytuje metodické, poradenské a konzultačné sluţby trom regionálnym kniţniciam na území Trnavského 

samosprávneho kraja – Záhorská kniţnica v Senici, Ţitnoostrovná kniţnica v Dunajskej Strede a Galantská 

kniţnica v Galante, ďalej mestským a obecným verejným kniţniciam, kniţniciam iných typov, ako aj ich 

zriaďovateľom v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany, spolu v Trnavskom samosprávnom kraji pôsobí 245 

verejných kniţníc. V rámci okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava poskytuje a zabezpečuje Kniţnica Juraja 

Fándlyho metodickú pomoc a poradenské sluţby pre 94 verejných kniţníc: jedna krajská, štyri mestské a 89 

obecných kniţníc.  
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 5.1 Koordinačné porady 
 

Porada riaditeľov regionálnych kniţníc TTSK. KJF v Trnave, 11.6.2008 

Krajská porada bibliografických pracovníkov. Ţitnoostrovná kniţnica v Dunajskej Strede. 7.4.2008 

Porada redakčnej rady Kniţničného spravodajcu (11. máj 2008 a 13. 11. 2008) 

Porada metodikov regionálnych kniţníc TTSK (25. 11. 2008) 

Porada knihovníkov obecných kniţníc okresov TT, PIE, HL. 35 účastníkov 

 

 

5.2 Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
 

Metodicko-inštruktáţne návštevy sa vykonávali v súlade s plánom činnosti na rok 2008 a na poţiadanie 

zriaďovateľov alebo knihovníkov. Podľa plánu sa navštívili kniţnice, kde nebola uskutočnená MIN 

v predchádzajúcom roku alebo rokoch. 

Metodická činnosť sa uskutočňovala aj formou osobných alebo telefonických konzultácií, ktorých sa uskutočnilo 

aţ 173. Zvýšený počet konzultácií bol v súvislosti so zmenou termínu grantového programu MK na rok 2009. 

 

Metodicko-inštruktáţne návštevy:  plán na rok 2008:   60 

  skutočnosť 2008:   63 + zápisnice 

Konzultácie:     plán na rok 2008:   150 

  skutočnosť  2008:   173 

 

 

 5.3  Prieskumová a rozborová činnosť 
 

Spracovanie výkazov o činnosti kniţníc okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec za rok 2007 

V rámci regionálnej   štatistiky boli vypracované: 

- 84 výkazov spracovaných klasickou formou, 

- 84 výkazov v elektronickej forme (nový elektronický formulár) 

- sumáre za okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec - 3 výkazy 

- sumáre za obecné PZ kniţnice okresov TT, PIE, HL: 3 výkazy  

- sumáre za obecné NZ kniţnice okresov TT, PIE, HL: 3 výkazy 

- sumáre za mestské kniţnice okresov PIE, HL: 2 výkazy 

- 3 komentáre za okresy TT, PIE, HL 

 

V rámci krajskej štatistiky bolo vypracovaných: 

- 5 výkazov: sumáre za obecné PZ kniţnice TTSK, obecné NZ kniţnice TTSK, za mestské kniţnice 

TTSK, za regionálne kniţnice TTSK a sumár za všetky verejné kniţnice TTSK. 

 

 

5.4   Porady  a vzdelávanie 
 

-  Zaškolenie anketárov na Libriáde (8) 

-  Školenia pre pracovníkov KJF v Trnave: CO, PO, BOZP. 02. 10. 08 

- Prostriedky tvorivej dramatiky v práci s literárnym textom pre deti. Odborný seminár s workshopom pre 

pracovníkov verejných kniţníc TTSK. 12. máj 2008.  

18 účastníkov (+ 15 detí). Lektorky: PaedDr. Dana Kollárová, PaedDr. Eva Kopúnková, PhDr. Bohuslava 

Vargová, CSc 

- Odborný seminár Literatúra pre deti a mládeţ. Celoslovenský seminár pre detských knihovníkov. KJF 

v Trnave, Hudobné oddelenie, 1. 12. 2008, 35 účastníkov 

-   Ochrana osobných údajov - zaškolenie a poučenie praktikantov 

-   Individuálne zaškolenia knihovníkov obecných kniţníc: 5 (ObK Jaslovské Bohunice,  ObK Horná Krupá, 

ObK Horné Trhovište, ObK Jalšové, Obk Krakovany) 

- Prevádzková prax študentov: príprava plánu praxe, zaškolenie, priebeţná kontrola dochádzky; študenti ŠKIŠ 

Bratislava  
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6.  Edičná a propagačná činnosť 

Publikácie vydávala kniţnica 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 kniţnej záloţky  

 Motýlia kráľovná. Stretnutie detí so spisovateľkou a ilustrátorkou Danicou Pauličkovou. 

 Záhada vtáčej záhrady. Stretnutie s jubilujúcim spisovateľom Jánom Beňom 

 PaedDr. Eva Kopúnková 

 

Propagačné a programové záloţky a skladačky: 

 Týţdeň slovenských kniţníc  

 Libriáda – kniţný salón 2008 

 Prázdninový superklub 2008 

 Maličkí a mamičky 

 Pozvánka – november 2008 

 Pozvánka - december 2008 

Vydanie plánovanej propagačnej skladačky o sluţbách kniţnice sa nerealizovalo. Presunuli sme to na rok 2009 - 

– po implementácii nového KIS  a tým aj novej výpoţičnej politiky. 

 Prezentácie  

 Libriáda – Kniţný salón 2008. Vypracovala a prezentovala B. Jakubáčová 

-  Celoslovenský seminár o komunitných aktivitách. Čadca.  

-  Porada mestských a obecných knihovníkov. Trnava. 

●  Hľadá sa Dobšinský Vypracovala B. Jakubáčová, prezentovala V. Chorvatovičová 

       Rozprávkové dedičstvo. Celoslovenská konferencia k P. Dobšinskému. Roţňava.  

 
Mediálny archív  

V súčasnosti obsahuje mediálny archív 60 CD a DVD nosičov s fotodokumentáciou podujatí od roku 2002. 

Nosiče sú radené chronologicky. 

 

Činnosť kniţnice sme propagovali v celoštátnych a regionálnych printových a elektronických médiách: 

Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, Kniţná revue, MTT, MY – Trnavské noviny, Trnava dnes, Novinky 

z radnice, Krásy Slovenska, www.infolib.sk, www.e-day.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 – Kniţnica, 

Bulletin SAK a pod. 

Vyhodnotenie edičného plánu v prílohe č. 3. 

 

 

7.  Elektronizácia a internetizácia 

Hlavné úlohy 

 implementácia nového kniţničného systému, 

 obnova a údrţba techniky zapojenej v kniţnično-informačnom systéme KJF. 

 

7.1  Príprava na zmenu knižničného systému 
 

Uskutočnili sme 5 testovacích exportov z bibliografickej databázy kníh v systéme Rapid Library do 

ISO2709 ako východiska pre konverziu do Marc21.  V júni 2008 bolo testovanie zastavené, keďţe zo SNK 

odišiel pracovník zodpovedný za konverzie a import dát do Virtua a pracovná pozícia nebola obsadená.  

 

http://www.infolib.sk/
http://www.e-day.sk/
http://www.trnava.sk/
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Testovací import  našich dát do Virtua sa taktieţ neuskutočnil, lebo verzia Virtua 48 neumoţňuje import 

niektorých dôleţitých údajov.  

V septembri sa uskutočnili rokovanie zástupcov Kniţnice JKF v Trnabe so gen. riaditeľom SNk v Martine doc. 

Katuščákom a vedením implementačného tímu Virtua. Stretnutie iniciovala kniţnica, keďţe prístup 

implementačného tímu k riešeniu problémov pristupujúcich klientov nezodpovedal potrebám kniţníc, tieţ 

dôleţitosti celého projektu.  Výsledkom rokovania bol prísľub, ţe nová verzia KIS Virtua uţ bude obsahovať 

funkčný modul importu holdingov a exemplárov, kniţnica môţe pouţívať súčasný čiarkový kód, deduplikácia sa 

bude uskutočňovať v priebehu roka 2009. Budú ju robiť vybraní pracovníci kniţnice 

18. novembra 2008 bola inštalovaná verzia Virtua 48.1.9, ktorá umoţňuje uvedené importy. Po testovaní sa 

uskutočnil import staroľubovnianskej kniţnice. Aţ po tejto informácii sme poţiadali firmu Cosmotron systems 

s.r.o.  o export a konverzie z databázy holdingov, exemplárov a čitateľov. Uskutočnili sa testovacie exporty 

a konverzie, ktoré v súčasnosti kontroluje implementačný tím. 

Po dohode s vedením implementačného tímu sa určil termín ostrého prechodu na 1. február 2009. 

V rámci prípravy sa pracovníci kniţnice zúčastňovali na školení vo výpoţičnom systéme Virtua. Akceptačné 

testy zatiaľ pracovníci neabsolvovali. 

Doteraz získali akceptačné testy: 

- Mgr. Mesárošová – spracovanie článkov 

- H. Stolariková – spracovanie článkov 

- M. Tóthová – spracovanie seriálov 

 

 

7.2   Prevádzka a údržba knižničného systému Rapid Library 
 

- pravidelná údrţba a export záznamov do on-line katalógu 

-  verifikácia databáz pred exportom do ISO2709 

- oprava poškodených záznamov 

- oprava výpoţičiek 

- oprava upomienok 

V súvislosti s prechodom na EURO sme v júli 2008 zabezpečili programové úpravy v Rapid Library – duálne 

zobrazovanie kniţničných poplatkov v systéme a na tlačených výstupoch – potvrdenky, upomienky. V decembri 

sme druhý krát menili konfiguráciu systému, keďţe základnou menou sa stalo euro. Okrem systémového 

nastavenia, som menila nastavenia platieb – členské, platby za upomienky, rezervácie,  

 

 

7.3   www.kniznicatrnava.sk 

 
        Keďţe v septembri nadobudol platnosť zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy 

a výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 1760/M-2006, pre zabezpečenie dikcie zákona sme 

pre spravovanie a sprístupňovanie webovej stránky vo výberovom konaní vybrali CMS Webmin. V súvislosti 

s prevodom stránky do tohto redakčného systému sa uskutočnili menšie zmeny v grafike, štruktúre  aj obsahu. 

Do stránky boli pridané nové moduly – fotogaléria, generovanie mapy stránky, ankety. Do štruktúry bola pridaná 

sekcia Informácie pre návštevníkov, Informácie pre deti. 

 

 

7.4   Údržba techniky  
 

- tlač upomienok (PC v OOL bol poškodený a oprava nerentabilná)  

- inštalácia nových počítačov (Informatika, UZK, URS) 

- zabezpečenie servisu tlačiarni potvrdeniek pre útvar sluţeb 

- v nasledujúcom období musíme vyriešiť zálohovanie databáz, lebo zálohovacie zariadenie je 

zastaralé a výmenné nosiče (pásky) s poţadovanou kapacitou uţ nie je moţné zabezpečiť. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.kniznicatrnava.sk/
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8.  Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť 

Nosným podujatím roka bol druhý ročník kniţného veľtrhu LIBRIÁDA - kniţný salón 2008.  

Konal sa 27. a 28. marca 2008 pod záštitou predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša a primátora mesta Trnava Ing. 

Štefana Bošnáka. Ďalšími partnermi bola ZUŠ  na Ul. J. Hollého v Trnave, CVČ – Kalokagatia Trnava. 

Mediálnu podporu zabezpečovali: MTT, Novinky z radnice, Ţupný spravodajca, MY – Trnavské noviny, Krásy 

Slovenska, Trnavsko, Trnava dnes. 

Hlavným cieľom tohto kniţného veľtrhu bola podpora čítania, prezentácia najnovšej kniţnej produkcie na 

Slovensku a prezentácia autorov slovenskej literatúry. Spokojných bolo 12 slovenských vydavateľov, niektorí 

z nich boli aţ zo Ţiliny, či z Prešova. Knihy predávali so zľavou aţ 50 %. Spokojní tak boli i nakupujúci. Okrem 

nich svoju vydavateľskú produkciu prezentovali aj organizátori. Priestor pre propagáciu svojej činnosti mali 

trnavskí vysokoškoláci, zdruţení v Trnavskom literárnom klube, Klub filatelistov Tirnavia i Zdruţenie umelcov 

BonArt. So záujmom návštevníkov sa stretol aj stánok Slovenskej kniţnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu. 

v Levoči. Knihovníci predstavili aj svoju profesijnú organizáciu Spolok slovenských knihovníkov.   

V programe počas obidvoch dní vystúpilo 46 osobností -  spisovateľov, vydavateľov, ilustrátorov, moderátorov, 

hercov i spevákov. Títo sa predstavili trnavskej verejnosti vo svojich programoch na hlavnom pódiu či na 

autogramiádach. Mnohých z nich sme mohli vidieť v priateľských rozhovoroch aj priamo v priestoroch 

výstaviska. Na výstavisko i na všetky programy v Mestskej športovej hale bol vstup voľný.  

Program bol pestrý a bohatý. Rozprávka bola témou besedy s Jánom Uličianskym vo štvrtok a na druhý deň 

predstavilo hudobné vydavateľstvo A. L. I. svoje najnovšie rozprávkové CD pod názvom Hop a Skok. Nechýbali 

ani sudičky. Ţivý a interaktívny bol program Enviromentálne hry s Fifíkom v hlavnej úlohe s ilustrátorom 

Miroslavom Regitkom a redaktormi vydavateľstva Perfekt. Deti mali moţnosť príjemne stráviť čas v tvorivých 

dielňach, ktoré pripravila pre nich Kalokagatia – CVČ. Niektoré sa zmenili na zvieratká a kvietky a svojimi 

pomaľovanými tváričkami pripomínali pestrý kniţný svet. 

Nenudili sa ani tí celkom maličkí. V Trinástej komnate sa odohrávali malé divadielka v podaní Bohuslavy 

Vargovej a Evy Kopúnkovej. Autorky takto tvorivo priblíţili deťom svoje kniţky. Ţiaci ZUŠ na Hollého ul. 

v Trnave tu tieţ odohrali 9 dramatizácií rozprávok. Deti sa bavili a ich rodičia či učiteľky si v pokoji mohli 

uţívať program alebo nakupovať v stánkoch. 

Nielen stredoškolákom boli určené stretnutia s historikom Pavlom Dvořákom a geografom a cestovateľom 

Františkom Kelem. Trnavčanov iste potešilo, ţe sa mohli stretnúť s autormi kniţnej novinky Trnava na starých 

pohľadniciach Danielou Zacharovou a Milanom Kazimírom. Predstavil ich riaditeľ vydavateľstva Dajama 

Daniel Kollár. Otázkam zo strany obecenstva nebolo konca. V piatok popoludní si prišli na svoje milovníci 

poézie. V poetickom pásme „Chlapec maľuje dúhu“ herci Divadla Jána Palárika recitovali z tvorby majstra 

Milana Rúfusa. Ak hovoríme o poézii, tak účasť 200 pozorných poslucháčov je určite mimoriadne vec.  

Poézia zaznela aj v poslednom programe celého kniţného salónu, v ktorom sa predstavili autori trnavského 

regiónu. Stretnutie nieslo názov „Všetky blízke bytosti“ – podľa básnickej zbierky Zlaty Matlákovej. Okrem nej 

sa na autorskom čítaní predstavili i Eva Jarábková-Chabadová, Eva Kopúnková, Mikuláš Jarábek, Peter Horváth 

a Zdenko Šimko. Určite ich mohlo byť ešte viac, pretoţe literárny ţivot v Trnave  je bohatý, autori sa stretávajú 

vo viacerých kluboch. Priestor na druhom ročníku LIBRIÁDY dostali tí autori, ktorí svoje kniţné novinky 

uvádzali medzi čitateľov práve v Kniţnici Juraja Fándlyho v Trnave. Na hlavnom pódiu sme privítali i známeho 

moderátora a redaktora Dada Nagya, ktorý uvádzal spisovateľky Emmu Tekelyovú a Máriu Hamzovú. Hovorilo 

sa o fenoméne ţenský román na Slovensku, o inšpirácii i o pripravovaných knihách. Nechýbali ani hudobné 

vystúpenia. Vo štvrtok na slávnostnom otvorení zoţala veľký úspech vokálna skupina Fragile a v piatok 

popoludní potešila návštevníkov Dominika Mirgová a Michal Chrenko. Počas obidvoch dní trvania kniţného 

salónu sa konala anketa o čítaní. Zapojilo sa do nej 1 319 respondentov, z toho bolo 879 detí. Kaţdý deň hostia 

ţrebovali a spolu 12 výhercov získalo kniţné ceny. Výstupy z tohto prieskumu budú zverejnené.  

Podujatie malo veľmi pozitívny ohlas, tak, ako aj jeho prvý ročník v roku 2006. Potešilo nás, ţe sa zvýšil záujem 

zo strany vystavovateľov i vyššia návštevnosť. Kniţný salón 2008 navštívilo 3 415 ľudí, z toho bolo 2 087 detí.  
 
Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave sa zapojila aj do 9. ročníka celoslovenských aktivít pod názvom Týţdeň 

slovenských kniţníc 2008. Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila program v intenciách motta – Kniţnica 

pre všetkých. Boli to exkurzie, besedy, prezentácie, hodiny informačnej prípravy. Boli určené deťom, mládeţi 

i dospelým. Zvlášť sme sa venovali skupine seniorov i tým najmenším s mamičkami.Týţdeň slovenských 

kniţníc bol príleţitosťou i pre tých čitateľov, ktorí pozabudli na plynúci čas a nevrátili poţičané knihy 

v stanovenom čase. Kniţnica upustila od vymáhania pokuty za prekročenie výpoţičnej doby, ak knihy v tomto 

týţdni vrátili v poriadku. Takto sa nám podarilo dostať opäť do fondu 461 kníh, odpustili sme sankčné poplatky 

v hodnote 19 625 Sk.  Uskutočnilo sa 41podujatí, počet účastníkov: 941.  Najvýznamnejšie podujatia v prílohe č. 

2b 
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Do medzinárodného projektu na podporu čítania Noc s Andersenom (28. a 29. 3. 2008) sa z organizačných 

dôvodov zapojila iba pobočka Vodáreň. V priestoroch ZŠ Atómová spalo 23 detí. Knihovníčka spolu 

s pedagógmi pripravili pre nich bohatý program – hlasné čítanie, chatovanie, súťaţe a pod.  

V roku 2008 sa uskutočnilo 161 hodín informačnej prípravy (z toho 126 pre základné školy), 118 hudobno-

slovných pásiem a hodín hudobnej výchovy. V rámci literárnej výchovy sa uskutočnilo 52 hodín pre deti. Pre 

študentov stredných škôl je pripravených niekoľko tém na literárnu hodinu, niektoré aj veľmi zaujímavo formou 

prezentácie. Školy túto ponuku veľmi nevyuţívajú. Uskutočnili sa 4 hodiny. 

V rámci zvyšovania informačnej gramotnosti seniorov sme začali s cyklom školení – Základy práce s počítačom 

a internetom, elektronická komunikácia, vyhľadávanie na internete. Počas roku sa uskutočnilo školenie v šiestich 

termínoch. Okrem toho sme po dohode s Jednotou dôchodcov pre ich členov pripravili školenia v dvoch 

termínoch. Spolu sa zúčastnilo 65 záujemcov.  

Koniec školského roka patril prezentácii našej kniţnice na celoslovenskom podujatí Celoslovenský snem 

Kráľov kniţníc. Dvojdňového podujatia, ktoré sa konalo po prvýkrát,  sa zúčastnila Zuzka Urgošíková – 

Kráľovná čitateľov KJF v Trnave a knihovníčka Veronika Chorvatovičová.  

23. júna 2008 sa uskutočnila aj finálová súťaţ dlhodobej akcie Hľadá sa Kráľ čitateľov KJF v Trnave. Novou 

kráľovnou sa stala Dominika Uhlíková – čitateľka z pobočky Modranka. 

V cykle Kniha a ešte trochu viac sa realizovali   besedy – s Danicou Pauličkovou, Evou Kopúnkovou, Janou 

Dallosovou, Annou Varadinovou a Jánom Beňom.  

Pri organizovaní podujatí pre mládeţ a dospelých sme sa zameriavali na propagáciu regionálnej literatúry 

a regionálnych autorov prezentáciami ich kniţných noviniek: Eva Kopúnková, Bohuslava Vargová, Zlata 

Matláková, Peter Horváth, Zdenko Šimko, Mikuláš Jarábek, Beáta Vargová-Kuracinová, Ladislav Šmidák, 

Margaréta Partelová,. 

V rámci 4. ročníka cyklu podujatí  Maličkí a mamičky sa uskutočnili dve: v 1. polroku  v novozaloţenom klube 

mamičiek na Linčianskej – Mamaklub a druhé pred Vianocami. 

Pokračovali sme v programe pre deti špeciálnych škôl  a ústavov.  Pre ţiakov Spojenej školy na Čajkovského 

ulici a Špeciálnej základnej školy internátnej na Spojnej ul., ale aj Domova sociálnych sluţieb zo Stromovej 

ulice sa v oddelení pre deti realizovalo 23 stretnutí. Programy pre ţiakov a klientov týchto inštitúcií pripravuje aj 

hudobné oddelenie, pozvania na podujatia s radosťou prijímajú aj členovia Klubu vozíčkárov a OZ KRUH.  

Uţ tradične má veľký úspech Prázdninový superklub. V roku 2008 to bol 16. ročník a témou bolo: Chráňme 

svet, veď je náš, aj ty v ňom svoje miesto máš! Uskutočnilo sa  9 podujatí a zúčastnilo sa ho 608 návštevníkov. 

V októbri sa uskutočnil druhý ročník podujatia Európsky týţdeň miestnej demokracie. Na základe úspešnosti 

v minulom roku, aj tento rok sme chceli kniţnicu zviditeľniť a predstaviť ju verejnosti. Všetky pracoviská boli 

sprístupnené. Záujem verejnosti bol najmä o bezplatný zápis za člena kniţnice, o mnoho väčší ako minulý rok. 

V prevaţnej miere to boli vysokoškoláci. Spolu sa zaregistrovalo, resp. obnovilo si svoje členstvo, v tento deň 

1142 čitateľov, z toho v hlavnej budove to bolo 918. Dlţníci vyuţili aj moţnosť vrátiť dlhopoţičané knihy bez 

sankčného poplatku. Pri tejto príleţitosti sa v tomto týţdni uskutočnilo spolu 19 podujatí. 

Po ôsmy raz sa stala  Trnava mestom, ktorého obyvatelia a študenti SŠ a VŠ mali moţnosť stretnúť sa 

s významnými básnikmi Európy v podujatí Medzinárodný literárny festival Jána Smreka. Tvárou v tvár. 

Zo svojej tvorby čítali:  

Franz Josef Czernin ( Rakúsko),  Niels Frank (Dánsko), Claudiu Komartin (Rumunsko), Gombajev Mend-Ooyo 

(Mongolsko), Henrik Nielson (Švédsko), Ladislav Šimon (Slovensko), Milan Richter (Slovensko) 
 

Zoznam podujatí uvádzame v prílohe č. 2 

 

V Trnave 16.februára 2009 

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

                                                                                                                                                     
       

                                                                                                                                           Mgr. Lívia Koleková 

                                                                                                                                          riaditeľka KJF v Trnave 
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Príloha č. 1 

Tabuľka výkonov 

 

 
 

Ukazovateľ 

Mer.  

jedn. 

Plán na rok  

2008 

Skutočnosť  

2008 

% plnenia 

KNIŢNIČNÝ FOND     

Celkový stav kniţničného fondu kn. j. 235 000 239 000 101,89  

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 3,50 3,50 100  

Počet titulov odoberaných periodík titul 250 255 102 

Prírastok kn. j. 5 000 5 243 104,86  

Úbytok kn. j. 10 000 15 309 153,09 

VÝPOŢIČKY     

Celkový počet výpoţičiek kn. j. 500 000 446 253 89,3 

Knihy kn. j.  306 600  

v tom odborná lit. pre dospelých kn. j.  120 331  

           krásna lit. pre dospelých kn. j.  106 693  

           odborná pre deti kn. j.  25 680  

           krásna pre deti kn. j.  53 896  

Periodiká kn. j.  128 639  

Špeciálne dokumenty kn. j.  11 014  

Z celkového počtu výpoţičiek prezenčné kn. j.  127 521  

POUŢÍVATELIA      

Počet registrovaných pouţívateľov osoba 13 000 12 124 93,3 

z toho do 15 rokov osoba 4 000 3 629 90,7 

Návštevníci návšteva 200 000 204 856 102,4 

ĎALŠIE ČINNOSTI     

Kolektívne podujatia podujatie 500 530 106 

v tom:  informačná príprava hodina 160 161 100,7 

Odborné podujatia, porady podujatie 4 9  

Metodické návštevy návšteva 60 63  

Edičná činnosť titul 6 19  

 
 
 
Tab. č. 2  
Výpožičky podľa miesta obsluhy. Porovnanie s rokom 2007 

  

2008 

 

2007 

 

Rozdiel 

Celkom 446 253 453 290 - 7 037 

Odd. odb. lit., odd. beletrie, odd. pre deti  268 176 270 537 - 2 361 

Hudobné oddelenie  17 538 19 095 -1 557 

Útvar  refer. sluţieb  18 880 28 178 - 9 298 

Odd. pre nevidiacich 3 230 3 493 -263 

Pobočka Tulipán  46 042 45 123 + 919 

Pobočka Modranka  3 763 4 055 - 292 

Pobočka Prednádraţie 32 343 32 970 - 627 

Pobočka Vodáreň  56 281 49 839 + 6 442 
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Tab. č. 3   
Registrovaní čitatelia podľa miesta obsluhy. Porovnanie s rokom 2007 

 rok 2008 rok 2007 rozdiel 

celkom 12 124 12 474 - 350 

v tom OOL 3 495 3 542 - 47 

           OBL 4 082 4 276 -194 

           OLD  1 946 1928 + 18 

           HUO 88 88 0 

           OpN 122 162 - 40 

           P- T 523 518 + 5 

               M 156 144 +12 

                P 660 667 - 7 

               V 945 1 050 - 105 

jednorazoví 107 99 + 8 

 

 
 
Tab. č. 4 
Návštevníci podľa miesta obsluhy. Porovnanie s rokom 2007 

 rok 2008 rok 2007 rozdiel 

celkom 204 856 197 668 +7 188 

v tom OOL 45 029 46 665 - 1 636 

          OBL      48 319 47 464 + 855 

          OLD 18 992 18 012 + 980 

          HUO 4 590 5 109 - 519 

          ÚRS 4 427 5 265 - 838 

           OpN 655 811 - 156 

           P- T 13 298 13 473 - 175 

               M 2 165 3 721 -1 556 

               P 11 894 12 297 - 403 

               V  15 011 15 621 - 610 

internet 12 906 9 199 +3 707 

virtuálni návštevníci 27 570 20 031 +7 539 
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Príloha č. 2 

Zoznam podujatí 

a) odborné podujatia 

 
Prostriedky tvorivej dramatiky v práci s literárnym textom pre deti. Odborný seminár pre detských 

knihovníkov TTSK. Lektorky: PaedDr. Dana Kollárová (Trnavská univerzita), PaedDr. Eva Kopúnková, PhDr. 

Bohuslava Vargová, CSc. KJF v Trnave. 12. 5. 2008. Počet účastníkov: 18 knihovníkov, 15 detí 

 

Slovenská literatúra pre deti a mládeţ. Odborný seminár pre pracovníkov verejných kniţníc. Lektorky: 

Prof. Doc.PhDr. Zuzana Stanislavová, Cs., Mgr. Timotea Vráblová, PhD. KJF v Trnave 1.12.2009. Počet 

účastníkov: 35 

 

b) podujatia pre verejnosť 

 
Gejza Dusík. Hudobno-slovné pásmo pri príleţitosti 20. výročia jeho úmrtia 

Premiéra: 30. januára 2008  

Počet repríz: 6 

Miesto: hudobné oddelenie    172 úč. 

  

Informačná gramotnosť pre seniorov. Cyklus školení 

Základy práce s počítačom a internetom II 
Práca s textovým editorom 

Elektronická komunikácia  

T: február – apríl 2008, október – november 2008 

Miesto:  verejný internet     56 úč. 

 

Informačná gramotnosť pre seniorov. V spolupráci s MO JDS v Trnave  

Internet, vyhľadávanie, elektronická komunikácia 

Portál verejnej správy 

Elektronická zbierka zákonov 

 22. 4.,  6. 5. 2008 

Miesto: verejný internet     7 úč.     

 
Motýlia kráľovná. Stretnutie so spisovateľkou a ilustrátorkou Danicou Pauličkovou. V cykle Kniha a ešte 

trochu viac.    

21. januára 2008  

Miesto: oddelenie pre deti     57 úč. 

 Pobočka Modranka    53 úč. 

 

Báseň čarodejka. Prezentácia kniţnej novinky pre deti za účasti autorky Evy Kopúnkovej. 

22. februára 2008. 

Miesto: oddelenie pre deti     71 úč. 

 

Zaţeň nudu spolu s nami – zábavnými súťaţami! Aktivita počas jarných prázdnin detí. 

25.  – 29. februára 2008 

Miesto: oddelenie pre deti 

Spolu 5 podujatí      72 úč. 

 

Mosty z medailí. Slávnostné predstavenie publikácie spomienok na Wiliama Schiffera za účasti autorov Petra 

Horvátha a Zdenka Šimka.  Pod záštitou  predsedu TTSK. 

25. februára 2008  

Divadlo Jána Palárika v Trnave    150 úč. 

 

Nezábudky Kristy Bendovej. Písomná literárna súťaţ pre deti k 85. výročiu narodenia spisovateľky.. 

január – marec  

Miesto: oddelenie pre deti a všetky pobočky   163 úč. 
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Týţdeň slovenských kniţníc. 10. – 16. marec 2008 

Uskutočnilo sa 41podujatí, počet účastníkov: 941 

Najvýznamnejšie podujatia 

10. 3. 2008  Hollého pamätník 
Školské kolo v recitačnej súťaţi ţiakov Spojenej školy na Spojnej ulici v Trnave 

Miesto: oddelenie pre deti     25 úč. 

 

Giuseppe Verdi 

Hudobno-slovné pásmo pre klientov spoločnosti KRUH 

Hudobné oddelenie      4 úč. 

 

11. 3. 2008 Predstavujeme hudobné nástroje. Hudobno-slovné pásmo  

Hudobné oddelenie     36 úč. 

 

Kniţnica nás víta 

Hodina informačnej prípravy pre deti MŠ na Ruţindolskej ul. v Trnave 

Miesto: oddelenie pre deti     25 úč. 

 

Detské tábory— bezpečnosť detí pri hrách a činnostiach 

Prezentácia kniţnej novinky pre organizátorov podujatí pre deti za účasti autora Zdeňka Friedricha 

Miesto: čitáreň KJF v Trnave    22 úč.  

 

12. 3. 2008  Elektronická komunikácia. Druhá časť školenia pre seniorov 

Miesto: verejný internet     6 úč. 

 

Jeţibabka Celestínka 

Stretnutie detí s autorkou knihy Janou  Dallosovou 

Miesto: oddelenie pre deti     65 úč. 

 

12. 3. 2008 a 13. 3. 2008 Gejza Dusík 

Hudobno-slovné pásmo k 20. výročia úmrtia hudobného skladateľa Gejzu Dusíka. 

Miesto: hudobné oddelenie    71 úč. 

  

13. 3. 2008 Prečo čítame  

Hodina informačnej výchovy pre deti a ich mamičky z cyklu Maličkí a mamičky 

Miesto: Trnavské materské centrum   15 úč. 

 

Báseň čarodejka 

Beseda  s autorkou knihy Evou Kopúnkovou 

Miesto: pobočka Modranka    68 úč. 

 
14. 3. 2008  Rozprávkový kráľ 

Literárna hodina pre deti k 180. výročiu Pavla E. Dobšinského 

V rámci celoslovenského Dňa ľudovej rozprávky  

Miesto: oddelenie pre deti    7 pod.    204 úč. 

 

Mikuláš Schneider-Trnavský. Hudobno-slovné pásmo 

Miesto: hudobné oddelenie    44 úč. 

 

Hľadá sa Dobšinský 

Pri príleţitosti Dňa ľudovej rozprávky hľadáme kniţky Pavla Dobšinského sme hľadali knihy 

Dobšinského. V KJF v Trnave sa tak v tento deň objavilo a zaregistrovalo 190 kníh, ktoré priniesli 

čitatelia z poličiek svojich domovov. Všetci boli zaradení do ţrebovania o kniţné ceny, ktoré sa 

uskutočnilo počas konania Libriády – Kniţného salónu 2008. 

 

Libriáda – kniţný salón Trnava. 27 – 28. marec 2008 

Pod záštitou predsedu TTSK Ing. Tibora Mikuša a primátora Mesta Trnava Ing. Štefana Bošnáka   

Prezentácie, besedy, autogramiády, programy pre deti, predajná výstava kníh.  

Miesto: Mestská športová hala     3 415 úč. 

Noc s Andersenom  
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Medzinárodný projekt na podporu čítania. U nás v tomto roku téma: Pavol Dobšinský. 

28. – 29. marec 2008 

Miesto: pobočka Vodáreň      23 úč.  

 

Prezentácia počítačového pracoviska pre nevidiacich 

9. apríla 2008        

Miesto: oddelenie pre nevidiacich     12 úč. 

 

Giacomo Puccini. Hudobno-slovné pásmo 

Premiéra 14. apríla 

Počet repríz: 3       

Miesto: hudobné oddelenie     92 úč. 

 

Kytica za dverami. Prezentácia básnickej zbierky Zlaty Matlákovej 

24. apríla 2008  

Miesto: čitáreň KJF v Trnave     60 úč.    

  

Ako vzniká Klub záhad a iné knihy Thomasa Brezinu 

Beseda s redaktorkami Vydavateľstva Fragment – V. Janotkovou, L. Mackovou a I. Dalmadyovou 

26. mája 2008  

Miesto: oddelenie pre deti       89 úč. 

 pobočka Tulipán       124 úč. 

 

Mikuláš Schneider-Trnavský. Hudobno-slovné pásmo.  

Ţivý koncert ţiakov ZUŠ M. Schneidra-Trnavského v Trnave 

27. mája 2008  

Miesto: hudobné oddelenie     80 úč. 

 

Priatelia Aragonitu 

Prezentácia kniţného debutu za účasti autorky Betky Palackovej a redaktorky vydavateľstva Slovart   

E. Brunovskej. 

30. mája 2008 

Miesto: záhrada KJF v Trnave     36 úč. 

 

Prečo čítame 

Prvé stretnutie s deťmi a ich mamičkami v Mamaklube na sídlisku Linčianska. V cykle Maličkí a mamičky. 

3. júna 2008  

Miesto: Mamaklub       17 úč. 

 

Dielo Wiliam Shakespeara v hudbe a vo výtvarnom umení. Vernisáţ najkrajších výtvarných prác ţiakov 

GJH v Trnave. Oceňovanie autorov. 

12. júna 2008  

Miesto: hudobné oddelenie      40 úč. 

Prekliata Trnavská skupina. Prezentácia kniţnej novinky Ľubomíra Feldeka. 

Hosťami boli: Ľ. Feldek, J. Mihalkovič. M. Cipár, E. Ondrejička. Účinkovali K. Feldeková, Ľ. Šrámek, B. Bajus. 

13. júna 2008  

Miesto: Divadlo Jána Palárika v Trnave     80 úč. 

 

Čítajme si 

Veľký celoslovenský čitateľský maratón v obchodných domoch Tesco na Slovensku. 

19. júna 2008  

Miesto: Tesco Trnava      74 úč. 

 

Letná burza kníh 

V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov 

20. – 21. júna 2008  

Miesto: záhrada KJF v Trnave     cca 200 úč. 
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Hľadá sa Kráľ čitateľov KJF v Trnave 

Finálová súťaţ o titul medzi finalistami z oddelenia pre deti a druţstvami z pobočiek. Spolu 5 druţstiev, 15 

súťaţiacich, 5 náhradníkov. 

23. júna 2008  

Miesto: hudobné oddelenie      22 úč. 

 

Face to Face. Beseda s účinkujúcimi na Dobrofeste 2008. 

Hostia: Ken Emerson (USA), Dave Goodman (CAN), Claude Langlois (FR), Bert Deivert (USA), Freddie 

Roulette (USA), Janne Zander (SWE) 

28. júna 2008  

Miesto: hudobné oddelenie     60 úč. 

 

Prázdninový superklub 2008. 16. ročník 

Prázdninové aktivity kaţdú stredu dopoludnia počas prázdnin pre deti z Trnavy, ale i pre tých, ktorí v Trnave 

prázdninujú. 

Hosťami boli: Oksana Lukomska, Ján Čápka, František Kapusňák, Ingrid Nováková, Jana Orešanská, Iveta 

Vávrová, Daniel Kazimír, Vlastimil Tomovič, Lucia Benková, Pavol Boďa, Erika Hrešková, Jana Holíková. 

spolu 9 podujatí  júl - august 

Miesto: oddelenie pre deti a záhrada KJF v Trnave    608 úč. 

 

60. výročie návratu Slovákov z Bulharska do vlasti  

Prednáška a beseda. V spolupráci so Spolkom Slovákov z Bulharska a Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi. 

Podujatie sa realizovalo mimo plánu, z iniciatívy dr. Dariny Volekovej zo Spolku Slovákov 

Hostia: doc. Zelenák, Š. Červenák, ev. farár R. Hargaš.  

Účastníci si mali moţnosť pozrieť aj malú výstavku k tejto téme. 

11. septembra 2008 

Miesto: čitáreň        70 úč. 

 

Jesenná burza kníh 

V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov 

19. – 20. septembra 2008 

miesto: čitáreň       400 úč. 

 
Pálenica humoru  

Prezentácia knihy Mikuláša Jarábka. 

Hosťom podujatia bol i ilustrátor knihy Dr. Vojtech Haring, ktorého kresby boli nainštalovaná i počas podujatia. 

Ukáţky recitoval Tibor Vokoun, hudobné vystúpenie zabezpečili Milka Babková a Marián Mrva. 

24. septembra 2008 

Miesto: čitáreň       60 úč. 
 

Medzinárodný deň hudby 

Koncert skupiny Dixieland 

1. októbra 2008 

Miesto: hudobné oddelenie     70 úč.  

Záchranári medzi nami 

Stretnutie detí so záchranármi z Rescues Slovakia 

10. októbra 2008 

Miesto: oddelenie pre deti a záhrada KJF     50 úč. 

      
Záhada vtáčej záhrady 

Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Jánom Beňom z Bratislavy uskutočnené v rámci cyklu Kniha a ešte 

trochu viac. 

13. októbra 2008 

Miesto: oddelenie pre deti a pobočka Prednádraţie         117 úč. 

 

Promenády Trnavou  
Prezentácia knihy Evy Kopúnkovej. 

Ukáţky z kniţky čítali vnučky autorky Diana a Kristína Kopúnkové, sestra p. Kopúnkovej Bohuslava Vargová a 

Veronika Chorvatovičová. Hudobné vystúpenie Marián Mrva. Hosťom bol aj ilustrátor a  vydavateľ knihy 

Gabriel Kopúnek (syn).  
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16. októbra 2008 

Miesto: čitáreň       45 úč. 

 

Krása v známkach ukrytá 

Stretnutie detí s najznámejším slovenským „známkotvorcom“ Martinom Činovským z Bratislavy a filatelistom 

Jánom Mičkom z Trnavy. 

23. októbra 2008 

Miesto: oddelenie pre deti       41 úč. 

 

Jesenné prázdniny v kniţnici 

30. – 31.októbra 2008 

2 podujatia        19 úč. 

Miesto: oddelenie pre deti 

 

Trnava 

Písomná súťaţ pre deti v oddelení pre deti a na pobočkách   

september – október       174 úč. 

 

Ponášky na rómske ľudové piesne 

Prezentácia knihy Bohuslavy Vargovej – Hábovčíkovej. 

Svoje rozprávanie autorka spestrila aj hranými ukáţkami, ktoré predviedla so svojou sestrou PaedDr. Evou 

Kopúnkovou v slovenskom jazyku. Hosťom večera bol PhDr. Viliam Zeman, odborník na rómsku problematiku, 

publicista, prekladateľ, tlmočník z rómčiny a do rómčiny. V jeho podaní sme si vypočuli ukáţky aj v rómčine. 

12. novembra 2008 

Miesto: čitáreň        30 úč. 

 

Starší o pár slov 

Prezentácia knihy Beáty Vargovej – Kuracinovej. V spolupráci s DJP v Trnave. 

Rozhovor s autorkou sa prelínal ukáţkami z básní zo zbierky, ktoré recitovali členovia divadla DISK - Zlata 

Kazimírová, Monika Babicová, Ján Rampák a Miro Mihalek. V programe sme si vypočuli aj hudobné ukáţky 

v podaní Michaely Bobekovej  s hudobným sprievodom Mariána Mrvu. 

20. novembra 2008 

Miesto: Divadlo Jána Palárika – štúdio    70 úč. 

 

Bratislavské krutosti  
Prezentácia knihy Borisa Filana. V spolupráci s vydavateľstvom Slovart. 

26. novembra 2008 

Miesto: čitáreň       70 úč. 

 

Antonio Vivaldi 

Hudobno-slovné pásmo  k 330. výročiu narodenia hudobného skladateľa, virtuóza, pedagóga 

2 podujatia 

Miesto: hudobné oddelenie     42 úč. 

 

Vianočné stretnutie knihovníkov Trnavského kraja 

V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov. Slávnostný program: hudobná skupina 

Dixieland 

2. decembra 2008 

Miesto: hudobné oddelenie     38 úč. 

 

Perly v prsteni 

Prezentácia knihy Margaréty Partelovej 

Kniha čitateľa zaujme nevšednou úpravou. Verše sú písané formou kaligramov. Na podujatí sme si ich pozreli 

vo forme prezentácie. Podujatie svojím vystúpením otvorili Alţbeta Ševečková a Štefan Slezák. Ukáţky 

recitovala Monika Babicová - členka trnavského divadla DISK i sama autorka. 

3. decembra 2008 

Miesto: čitáreň        35 úč. 
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Medzinárodný literárny festival Jána Smreka 

Organizovaný v spolupráci s Občianskym zdruţením Svetový kongres básnikov a jeho riaditeľom Milanom 

Richterom pripravený pre širokú verejnosť. Literárny program, na ktorom sa zúčastnili básnici z viacerých 

štátov, bol súčasťou Medzinárodného literárneho festivalu Jána Smreka. Publikum tvorili študenti z Gymnázia 

A. Merici a zo Športového gymnázia v Trnave.  

9. decembra 2008 

Miesto: čitáreň        50 úč. 

 

Čierni a bieli 

Prezentácia knihy Ladislava Šmidáka 

Rozprávanie autora doplnili i rómske pesničky v podaní Mariána Mrvu a ukáţka z knihy s názvom Srdce a husle 

v podaní Márie Tóthovej. 

10. decembra 2008 

Miesto: čitáreň       50 úč. 

 

Adamáci  v kniţnici  
Predvianočné stretnutie členov ADAM. V spolupráci s OZ ADAM – Asociácia detí a mládeţe s vnútorným 

a telesným ochorením v SR.  

12. decembra 2008 

Miesto: oddelenie pre deti      55 úč. 

 

Rozprávočky kvapky Janky 

Stretnutie detí s autorkou knihy Annou Varadinovou z Bratislavy a ilustrátorkou knihy Janou Dallosovou  

z Viedne 

12. decembra 2008 

Miesto: oddelenie pre deti       67 úč.    

 

Advent v kniţnici – Adventná tvorivá dielňa 

Súťaţe, tvorivé dielne, čítanie, rozprávanie 

 5. , 11., 19. decembra 2008   

Miesto: oddelenie pre deti       20 úč. 

  
Lupienky z jabloní 

Písomná literárna súťaţ pre deti k 80. výročiu  narodenia Milana Rúfusa. 

november - december 

Miesto: oddelenie pre deti a pobočky     312 úč.  
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Príloha č. 3 
 

Vyhodnotenie edičného plánu 

Periodické publikácie:   

KNIŢNIČNÝ SPRAVODAJCA. Časopis pre verejné kniţnice Trnavského samosprávneho kraja. - Roč. 35, 

č. 1, 2 (2008). - 20 s. Formát A5. Nákl. 300 

ČARUŠKA : ČASOPIS MLADÝCH ČITATEĽOV. - Roč. 13, č. 1, 2 (2008). – 36 s. Formát A5. Nákl. 250 

 

KALENDÁR VÝROČÍ OSOBNOSTÍ TRNAVSKÉHO REGIÓNU 2008.  

Dostupný na http://www.kniznicatrnava.sk/publikacie/index.html - aktualizovaný mesačne. 

 

     Neperiodické publikácie:  

TÝŢDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŢNÍC.  10. – 16. MAREC 2008.   – Trnava :  Trnavský samosprávny kraj, 

Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2008. – 1 programová skladačka, [6] s.  

 

LIBRIÁDA – KNIŢNÝ SALÓN 2008.  27. – 28. MAREC 2008.  – Trnava : Trnavský samosprávny kraj, 

Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2008. – l programová skladačka, [8] s.   

 

MALIČKÍ A MAMIČKY. /Zost. B. Jakubáčová. – Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Kniţnica Juraja 

Fándlyho v Trnave, 2008. – 1 propagačná skladačka, [6] s.   

 

NOVEMBER – POZVÁNKA.  /Zost. B. Jakubáčová.  – Trnava :  Trnavský samosprávny kraj, Kniţnica 

Juraja Fándlyho v Trnave, 2008. – 1 programová skladačka, [6] s.  

 

DECEMBER – POZVÁNKA.  /Zost. B. Jakubáčová – Trnava :  Trnavský samosprávny kraj, Kniţnica 

Juraja Fándlyho v Trnave, 2008. – 1 programová skladačka, [6] s.  

 

OSOBNOSTI LITERÁRNEHO, HUDOBNÉHO A VÝTVARNÉHO ŢIVOTA TRNAVSKÉHO 

REGIÓNU: VÝROČIA 2008 / C. Mikulíková. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, Kniţnica Juraja Fándlyho 

v Trnave, 2008.  - 19 s. ISBN: 978-80-88695-15-8 

 

 

   Metodické, propagačné a inštruktáţne publikácie  

REGIONÁLNE KNIŢNICE V TRNAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI V ROKU 2007. /Zost. Bc. 

Darina Kráľová. - Trnava: Trnavský samosprávny kraj, Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2008. 11 s., nákl.10. 

Formát A4.  

 

VEREJNÉ KNIŢNICE V TTSK ZA ROK 2007. /Zost. Bc. Darina Kráľová. - Trnava: Trnavský 

samosprávny kraj, Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2008. 9 s., nákl. 10. Formát A4.  

 

Mimo edičného plánu  

          ODPORÚČAJÚCE BIBLIOGRAFIE k podujatiu vo forme kniţnej záloţky: 

 Motýlia kráľovná. Stretnutie detí so spisovateľkou a ilustrátorkou Danicou Pauličkovou. 

 Záhada vtáčej záhrady. Stretnutie s jubilujúcim spisovateľom Jánom Beňom 

 PaedDr. Eva Kopúnková 

 

           PROPAGAČNÉ A PROGRAMOVÉ SKLADAČKY 

 Týţdeň slovenských kniţníc  

 Libriáda – kniţný salón 2008 

 Prázdninový superklub 2008 

 Maličkí a mamičky 

 Obeţník pre pracovníkov KJF č. 1, 2, 3 2008 

 

http://www.kniznicatrnava.sk/publikacie/index.html

