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ÚVOD 
 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave (ďalej len „knižnica“₎ je najväčšou verejnou knižnicou 

v meste Trnava ale zároveň i v celom samosprávnom kraji. Zriaďovateľom knižnice je 

Trnavský samosprávny kraj. Je jedinou mestskou knižnicou pre obyvateľov mesta Trnava 

a zároveň regionálnou pre územný obvod Trnava, Piešťany a Hlohovec a svoju krajskú 

zastrešovaciu funkciu si plní najmä koordináciou krajskej bibliografickej, metodickej 

a štatistickej činnosti. 

Knižnica svoje služby   realizuje na  oddeleniach  jednak v hlavnej budove v centre mesta na 

Rázusovej ulici, ako aj na  detašovaných pracoviskách, ktorými sú hudobné oddelenie 

v Dome hudby na Ul. M. Sch. Trnavského a  pobočky, zriadené v rôznych častiach Trnavy – 

v priestoroch základných škôl na Prednádraží, na Linčianskej  a  na Atómovej ulici.  

Rok 2012 sa  v knižnici niesol v znamení troch výročí. V prvom rade to bolo 85. výročie 

založenia Verejnej knižnice mesta Trnavy, dnešnej Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. 

Knižnica poňala toto výročie ako príležitosť pripomenúť sa širokej verejnosti a čo najlepšie sa 

spropagovať. Už v závere roka 2011 sme vyhlásili výtvarnú súťaž pre čitateľov o najkrajšie 

logo k 85. výročiu knižnice. Komisia, ktorá zasadala 5. decembra 2011, vybrala zo 116 

návrhov od 60 autorov víťazný návrh. Po schválení zriaďovateľom jubilejné logo knižnica 

používala na dokumentoch propagačného i oficiálneho charakteru, vrátane hlavičkového 

papieru v písomnej korešpondencii knižnice. Autorom víťazného loga bol študent Jakub 

Tomiš. 

85. výročie sme si pripomenuli aj fotosúťažou, ktorú sme vyhlásili v marci pri príležitosti 

Týždňa slovenských knižníc. Súťaž prebiehala prakticky počas celého roka. Víťaznou 

snímkou sa stala snímka s názvom Knihovníčka na dôchodku cez deň, autor Peter Beňo. 

Výstava z týchto fotografií bola inštalovaná v rámci Týždňa slovenských knižníc 2013. 

Druhou súťažou vyhlásenou pri tejto príležitosti bola súťaž Knižnica na známke, výtvarná 

súťaž pre deti o najlepší návrh na poštovú známku. Víťazom sa stala Miriam Stodúlková 

z Banskej Štiavnice, ktorá tu bola v lete na prázdninách a súťaže sa zúčastnila počas letného 

Superklubu. Hlavným hodnotiteľom tejto súťaže bol pán Ján Mička, člen Zväzu slovenských 

filatelistov ktorý vedie krúžok filatelistov pri našej knižnici. Slávnostné vyhodnotenie 

a výstava z prác bola prístupná od 13. decembra v priestoroch knižnice. 

Dôležitou súčasťou pôsobenia knižnice je služba verejnosti. A s tou súvisia aj ďalšie dve 

výročia, ktoré si knižnica v tomto roku pripomenula.  20. výročie spolupráce 

s organizáciami, ktoré sa venujú výchove detí s mentálnym a kombinovaným postihnutím 

a s občianskymi združeniami, ktorých poslaním je podporovať integráciu znevýhodnených do 

majoritnej spoločnosti. Na tieto účely bola vybudovaná v knižnici špecializovaná herňa 

v priestoroch oddelenia pre deti. Pri zrode spolupráce boli pani Lívia Miškayová z vtedy 

Pomocnej školy na Čajkovského ulici v Trnave a Emília Díteová z vtedy Okresnej knižnice 

v Trnave. Táto spolupráca trvá dodnes.  Preto sme 18. apríla 2012  v priestoroch herne 
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uskutočnili podujatie pri príležitosti 20 rokov spolupráce so Spojenou školou na Čajkovského 

ul. Účinkovali v ňom  deti zo ZUŠ na Mozartovej ul. v Trnave a deti zo Spojenej školy v 

Trnave, čo dokumentovalo myšlienku, že aj knižnica môže byť miestom  integrácie 

znevýhodnených detí. 

 

V 85. roku výročia si knižnica pripomenula aj 20. výročie Prázdninového superklubu, 

série letných podujatí pre deti z Trnavy a okolia a deti, ktoré prázdninujú v Trnave.  

Celoročný súbor podujatí a aktivít knižnice k spomenutým výročiam vyvrcholil 11. decembra 

v decembri slávnostným programom v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave. 

Uskutočnil sa pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša. 

Slávnostným programom sprevádzala hudobná  skupina Old Boys Jazz Band, ktorej členovia 

su starí priatelia knižnice a svojou hudbou obohatili už nejedno jej podujatie. 

 

Spomínané výročia sme zadokumentovali aj v  edičných  počinoch tohto roku.  

Najprv sme vydali farebnú propagačnú skladačku s názvom Knižnica Juraja Fándlyho 

v Trnave. Zostavili ju  Darina Kráľová a  Benjamína Jakubáčová.  Je určená pre širokú 

verejnosť a čitateľ sa na  10 stranách dozvie všetko najdôležitejšie o knižnici. 20 rokov 

spolupráce Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a Spojenej školy na Čajkovského ulici 

v Trnave dokumentuje rovnomenná farebná propagačná skladačka. Zostavila ju  Benjamína 

Jakubáčová a má 6 strán.    

Obsahovo snáď najdôležitejšia je publikácia s názvom Podujatia v Knižnici Juraja 

Fándlyho v Trnave. Zostavila ju Benjamína Jakubáčová. Publikácia má  99 strán a je bohato 

vybavená obrazovým materiálom a dokumentuje najzaujímavejšie a najvýznamnejšie 

podujatia knižnice, od vlastných projektov, cez celoslovenské podujatia, až po odborné 

vzdelávacie  podujatia, súťaže pre deti, či klubovú činnosť. Účastníci slávnostného programu 

k 85. výročiu knižnice ju dostali od knižnice ako dar, pričom sme ju ozvláštnili vlepením Ex 

librisu našej knižnice, ktorú pre knižnicu vytvoril akademický maliar Miroslav Cipár. 

Novinkou, ktorá vzbudila značný záujem verejnosti aj novinárov bolo zavedenie novej služby 

– vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxov. Možnosť využívať túto službu majú naši 

čitatelia od 1. marca 2012. V Trnave to môžu urobiť na dvoch miestach: v Zábavno-

obchodnom centre MAX na ulici Ferka Urbánka a pred hlavnou budovou knižnice na 

Rázusovej ulici. Čitateľská verejnosť  prijala túto novinku s pozitívnym ohlasom 

. 

Pri stanovovaní základných cieľov a priorít pre rozvoj tejto inštitúcie sa po zohľadnení 

krajských špecifík  vychádza z aktuálnych celoslovenských koncepčných materiálov, ktoré 

stanovujú a určujú stratégiu rozvoja knihovníctva a knižníc na najbližšie roky. Každej  oblasti 

v spomínanej stratégii sa naša knižnica venuje s plnou zodpovednosťou a vážnosťou.   

Hlavným cieľom je však byť tu pre ľudí, svojou činnosťou významne prispievať k šíreniu 

kultúry poznania v mieste svojho pôsobenia. 
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1. RIADENIE A ORGANIZÁCIA 

1.1 Personálna vybavenosť 

V knižnici v roku 2012 pracovalo v priemere 37 fyzických osôb, čo na prepočítaný stav   bolo 

36,15 osôb.  Pracovný pomer  v roku 2012 rozviazali 3 pracovníčky, dve z dôvodu  odchodu 

do starobného dôchodku, ďalšia zmenila pracovisko. Nastúpili dvaja zamestnanci, 1 

pracovníčka na uvoľnené miesto metodičky, s nástupom k 1. júnu 2012 a 1 pracovník ako 

asistent k nevidiacemu knihovníkovi do oddelenia pre nevidiacih. 

S Úradom práce sociálnych vecí a rodiny má KJF v Trnave uzatvorené 3 zmluvy na chránené 

pracoviská (registratúrne pracovisko, hudobné oddelenie a oddelenie pre nevidiacich). Spolu 

zamestnávame 3 zdravotne postihnutých pracovníkov, z toho 1 je nevidiaci. Aj v roku  2012 

nám ÚPSVaR na základe zmluvy refundoval  mzdu  a odvody pracovného asistenta pri 

nevidiacom pracovníkovi. 

Na mzdy 3 pracovníkov v chránených pracoviskách  a  mzdu pracovného asistenta sme v roku 

2012 získali  príspevok v celkovej výške 15 575,28 €. 

V spolupráci s ÚPSVaR sme aj v roku 2012 zamestnávali mladých absolventov škôl,   

v priemere 5, ktorí u nás vykonávali  absolventskú prax. Absolventi vykonávajú pomocné 

práce v pobočkách knižnice ako aj v hlavnej budove ako pomocný dozor v študovni a pri 

verejnom internete.  

 

1.2 Koncepčná, plánovacia a organizačná činnosť 
Činnosť knižnice sa riadila plánom na rok 2012. Činnosť jednotlivých útvarov a oddelení 

riadili príslušní vedúci pracovníci. Kontrola úloh a aktuálne pracovné  problémy sa riešili na 

operatívnych poradách útvarov. Vedúca útvaru výpožičných služieb zvolala počas roka 10 

pracovných porád, ostatné vedúce podľa aktuálnej potreby. Porady vedenia, gremiálne porady 

sa konali spravidla každý druhý mesiac, celkom 6- krát. Priebežne sme sa venovali aj kontrole 

plnenia plánu. Vedúca útvaru výpožičných služieb urobila aj kontroly pracovísk v hlavnej 

budove i na pobočkách a hudobnom oddelení, zamerané na dodržiavanie pracovného 

poriadku. 

 

1.2.2 Poradné orgány riaditeľky  

V zmysle organizačného poriadku aj v tomto roku pracovali poradné orgány riaditeľky, t.j. 

redakčné  rady a komisie: 

Čaruška. Členovia redakčnej rady komunikovali e-mailom a operatívne sa stretali na 

pracovných poradách pri tvorbe Čarušky. Obidve čísla Čarušky sú prístupné len 

v elektronickom formáte na knižničnej webovej stránke. Tlačou sme vydali spolu 80 kusov 

(pre prispievateľov, povinný výtlačok, na prezenčné štúdium v knižnici, do archívu). 

Webová stránka. Členovia komunikovali e-mailom i osobne. Riadne zasadnutie sa 

uskutočnilo 2- krát. Venovali sme sa otázkam prípravy na  redizajn stránky, na ktorý sme 

získali finančnú dotáciu z MK SR.  

Knižničný spravodajca. Redakčná rada pre časopis zasadala v uplynulom roku 2 x. 

Komisie: akvizičná a vyraďovacia, likvidačná, škodová 
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1.2.3  Interné smernice, príkazy riaditeľky, koncepčné analytické a informačné 

materiály 

 Interná smernica  

č. 1  Výška finančnej náhrady   za knihy a iné dokumenty 

č. 2  Zvýšenie stravnej jednotky  

      č. 3  Verejné obstarávanie 

      č. 4  Zásady pre obeh účtovných dokladov KJF v Trnave 

      č. 5  Smernica o realizácii finančnej kontroly  

      č. 6  Zásady používania sociálneho fondu 

č. 7  Štatút redakčnej rady Knižničného spravodajcu 

č. 8  Pracovný poriadok 

č. 9  Štatút redakčnej rady webovej stránky KJF v Trnave 

Doplnok č. 3 k smernici č. 3/2009  Knižničný a výpožičný poriadok: Zásady pre vrátenie 

dokumentov prostredníctvom biblioboxu 

  Príkaz riaditeľky  

       č. 1  Zabezpečenie čerpania dovoleniek v roku 2012 

       č. 2  Vykonanie čiastkovej revízie knižničného fondu v oddelení literatúry pre deti  

       č. 3  Rozhodnutie o pracovnom čase v chránenom pracovisku – oddelenie pre nevidiacich  

       č. 4  Vykonanie inventarizácie  majetku a záväzkov KJF v Trnave k 31.12 2012  

 č. 5  Menovanie škodovej komisie 

 Správa o činnosti KJF v Trnave za rok 2011 / vypr. L. Koleková a kol. 

 Plán práce na rok 2012 / vypr. L. Koleková a kol.  

 

1.2.4 Organizačné zmeny 

V útvare výpožičných služieb nastali personálne zmeny v oddelení beletrie.  

Od 1. januára 2012 odišla do dôchodku Helena Kvetanová. Na jej miesto bola presunutá 

Mária Dobišová  z útvaru referenčných služieb. V oddelení pre deti a na pobočke Vodáreň 

vypomáhali pracovníci na absolventskú prax.   

Pracovný pomer skončila  Mgr. Darina Kráľová  - nové zamestnanie a  Klára Púchla   - 

odchod do  starobného dôchodku. Pracovný pomer uzatvorila Mgr. Ivana Gálusová, úsek 

metodiky a Ľubomír Svetlovský, oddelenie pre nevidiacich.  

 

1.3  Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov 
Organizácia umožňuje zamestnancom účasť na vzdelávacích podujatiach, niektorí pôsobia 

v odborných komisiách a pracovných skupinách. 

Členstvo v odborných a pracovných komisiách: 

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

- Členka redakčnej rady Bulletinu SAK, B. Jakubáčová 
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- Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť v SR, Mgr. Z. Mesárošová 

- Metodická rada SNK, J. Brliťová 

- Pracovná skupina pre informačné technológie pri SNK, J. Brliťová 

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

Brliťová, Mgr. E. Dolníková 

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

- Pracovná skupina na údržbu informačného portálu InfoLib. J. Brliťová 

 

Účasť na vzdelávacích a odborných podujatiach: 

- Zasadnutie redakčnej rady Bulletinu SAK. Martin, SNK. 1. 3. 2012. B. Jakubáčová 

- Pracovná porada členov pracovnej skupiny VIRTUA pre výpožičky. Martin, SNK. 22. 

3. 2012 .B. Jakubáčová, A. Beňová 

- Benchmarking v slovenských knižniciach. Celoslovenský seminár. Martin, SNK. 19. 

4. 2012. Mgr. L. Koleková, B. Jakubáčová 

- Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach. Medzinárodný 

seminár. B. Bystrica, ŠVK. 24. 4. 2012. Mgr. L. Koleková, B. Jakubáčová 

- Metodický seminár Dni regionálnej bibliografie. Martin, SNK. 2. - 3. 5. 2012. Mgr. 

 Z. Mesárošová  

- Celoslovenský snem kráľov detských čitateľov. 6. ročník. Prešov, KPOH. 17. - 19. 5. 

2012. Bc. V. Chorvatovičová    

- Seminár o MVS v KIS VIRTUA.Trnava, KJF v Trnave. 22. 5. 2012. Mgr. E. 

Dolníková, J. Brliťová, Bc. I. Šimčíková 

- Hudobný kabinet UK Bratislava. Odborný seminár pre hudobných knihovníkov. 

Bratislava, UK . 22. 5. 2012. B. Jakubáčová, A. Benáková 

- Regionálna identita.Konferencia organizovaná TTSK. Trnava, DJP. 23. 5. 2012.  J. 

Brliťová, Mgr. L. Koleková 

-     Konferencia o profesionálnych informačných zdrojoch INFORUM 2012. Praha, 

22. - 24. 5. 2012.  Mgr. Z. Mesárošová 

- Využitie biblioterapie v knižniciach. Celoslovenský seminár. Trnava, TU. 29. 5. 2012. 

Všetci pracovníci oddelenia pre deti, hudobného oddeleniaa pobočiek,  A. Beňová, B. 

Porubská, PhDr. J. Bartek, B. Jakubáčová, Mgr. L. Koleková. 

- Programová konferencia k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda. Trnava, DJP. 

30. 5. 2012. B. Jakubáčová, A. Beňová, J. Brliťová 

-  Výmena skúseností v oblasti práce s nevidiacimi. Bratislava, Mestská knižnica. 3. 6. 

2012. Mgr. L. Koleková, PhDr. J. Bartek, B. Jakubáčová. 

- Zasadnutie Národnej komisie pre služby. Nitra, KKKK. 5. - 6. 6. 2012. B. Jakubáčová 

- Filatelistický kongres. Belušské Slatiny. 15. - 17. 6. 2012. Bc. V. Chorvatovičová 

- Školenie BOZP  a PO, Pracovný poriadok. Trnava, KJF v Trnave. 18. 6. 2012,  

            všetci pracovníci 

- Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť v  SR. Martin, SNK. 20. 6. 2012 - Mgr. 

Z. Mesárošová 

- Zápulťáci 2012. Porada vedúcich pracovníkov výpožičných služieb a metodikov 

regionálnych knižníc. Trnava, KJF. 26. 6. 2012. B. Jakubáčová, Mgr.  I. Gálusová. J. 

Brliťová 
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- Seminár Prečo práve e-knihy. Bratislava, UKB. 25. 6. 2012. J. Brliťová 

- Konferencia Knižnice 2012. Liptovský Ján. 24. – 25. 9. 2012. Mgr. L. Koleková, B. 

Jakubáčová  

- Seminár hudobných knihovníkov. Ružomberok. 25. - 26. 9. 2012. A. Benáková 

- Čítame s porozumením. Seminár. Piešťany. 24. 9. 2012. H. Horváthová, Bc. V. 

Chorvatovičová, P. Mikušová, D. Vaculíková 

- Rozprávačstvo a dramatizované čítanie. Workshop pre detských knihovníkov. Trnava, 

KJF. 6. -7. 11. 2012. Bc. V. Chorvatovičová, P. Mikušová, H. Horváthová 

- Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka. Bratislava, 8. – 11. 2012. Mgr. E. Dolníková, 

Bc. I. Šimčíková, B. Jakubáčová 

- Zasadnutie Predsedníctva SNS IAML. Bratislava. 14. 11. 2012. B. Jakubáčová 

- Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť v SR. Martin, SNK. 21. 11. 2012. Mgr. 

Z. Mesárošová 

- Pracovná skupina pre výpožičky v KIS Virtua. Martin, SNK. 5. 12. 2012. J. Brliťová, 

I. Šimčíková 

      -     Partnerské knižnice Kancelárie NRSR. Seminár. Častá - Papiernička, 26. –  

            28.11.2012. Mgr.L. Koleková 

- Projektový manažment. Školenie TTSK. Trnava, VUc. 10. – 12. 12 2012. Mgr. L. 

Koleková          

- Členstvo v porote celoslovenskej súťaže Top WebLIB, J. Briťová 

 

1.4 Získavanie finančných prostriedkov z grantov a iných zdrojov 
-     Akvizícia knižničného fondu. Žiadosť do grantového systému MK  

      SR  2012. Vypracovala: Mgr. Z. Mesárošová. Dotácia pridelená vo výške 10 000,- €. 

- Prázdninový superklub 2012. Žiadosť o dotáciu mesta Trnava na rok 2012. 

Vypracovala B. Jakubáčová. Dotácia pridelená vo výške 300.- €. 

- Fórum humoristov 2012. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 

2012 – MK SR. Vypracovala: B. Jakubáčová. Dotácia pridelená vo výške 1000.- €. 

- Kultúrne poukazy. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2012 – 

MK SR. Vypracovala J. Brliťová. Dotácia pridelená vo výške 341,- €.  

- Príspevok na náklady spojené s činnosťou troch chránených pracovísk a na mzdu 

pracovného asistenta. Žiadosti na ÚPSVaR. Vypracovala L. Pauerová. Príspevok 

poskytnutý v celkovej výške 15 575,28 €  

  

1.5 Kontrolná činnosť 
1.5.1 Vnútroknižničná kontrola 

Vnútorná kontrola bola zameraná na finančné riadenie podľa zákona č. 502/2001 Z.Z. 

Kontrola pokladne a cenín sa vykonávala raz štvrťročne. V oblasti BOZP a PO máme 

vypracované všetky zákonom stanovené dokumenty. Kontrola plnenia úloh z tejto oblasti sa 

uskutočňuje štvrťročne. Do denníka BOZP sa zapisovali neštandartné udalosti z oblasti 
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BOZP, PO.  Kontrola plánovaných úloh a činnosti organizácie sa vyhodnocuje 

prostredníctvom  gremiálnych porád vedenia raz za 2 mesiace, a operatívnych porád podľa 

potreby. V roku 2012 sa uskutočnilo 10 pracovných a operatívnych porád pracovníkov útvaru 

výpožičných služieb, na ktorých sa riešili aktuálne problémy. Pravidelne sme sa venovali aj 

plneniu plánu.  Vedúca útvaru výpožičných služieb vykonávala aj kontroly pracovísk 

v hlavnej budove i v pobočkách a hudobnom oddelení, zamerané na dodržiavanie pracovného 

poriadku. Neboli zistené porušenia pracovnej disciplíny a zákonníka práce. 

 

1.5.2 Externá kontrola  

V priebehu roka vykonali pracovníci TTSK metodickú návštevu spojenú s kontroluu 

zameranú na dodržiavanie zákonov a predpisov v oblasti správy registratúry na pracovisku. 

Neboli zistené porušenia.  

 

2. KNIŽNIČNÝ FOND 

2.2 Akvizícia 
Akvizíciu knižničného fondu sme realizovali na základe objednávok ako aj  osobným 

výberom nových resp. chýbajúcich dokumentov v spolupráci s vedúcimi oddelení a pobočiek 

z Útvaru výpožičných služieb a z Útvaru referenčných služieb. Prostredníctvom 

elektronického obchodu a nákupom u distribútorov a kníhkupcov, ktorí ponúkali výrazné 

zľavy, sme sa snažili nielen usporiť finančné prostriedky ale aj urýchliť proces spracovania 

a sprístupnenia nových dokumentov. V tomto roku sme začali spolupracovať s knižným 

distribútorom Albatros Media (25% rabat), ktorý nám poskytol aj jednorazovú 50% zľavu na 

výpredajové tituly odbornej literatúry, ktoré sme  v našom fonde nemali. Za spoluprácu pri 

podujatí „Noc s Andersenom“ sme od vydavateľstva Slovart získali 40% rabat na nákup 

literatúry. Priemerná cena 1 zakúpeného dokumentu bola  8,49 €.  

Prírastok KF bol 5034 knižničných jednotiek (kúpou sme získali 4112 kn.j., darovaných bolo 

768 kn.j., náhrad za stratené dokumenty bolo 154 kn.j.). Do fondu regionálnej literatúry 

pribudlo 62 kn.j.  

Hlavné ukazovatele: 

Ukazovateľ:  mer. j.                        plán 2012:           skutočnosť 2012: 

 

Stav fondov:  kn. j.                             230 000                          227 693 

Prírastok KF:                                   5 000                              5 034 

z toho:  

Odborná literatúra pre dospelých:         2 108 

Krásna literatúra pre dospelých:            1 902 

Odborná literatúra pre deti:                      231 

Krásna literatúra pre deti:                        749 

Audioviz. a elektronické dokumenty:        38 

Hudobniny:                                                   6 
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Spôsob nadobudnutia: 

kúpou:                                                     4 112 kn.j. 

darom:                                                       768 kn.j. 

náhradami:                                                154 kn.j. 

 

Úbytok KF:                                      5 000                             7 501 

 

2. 3 Evidencia a katalogizácia 
Evidenciu a odborné spracovávanie dokumentov sme realizovali v knižnično-informačnom 

systéme Virtua s dodržiavaním stanovených pravidiel a pokynov SNK v Martine. 

Do článkovej regionálnej databázy  pribudlo 8737 záznamov  regionálnych článkov 

z periodík,  regionálnych statí zo zborníkov a regionálnych drobných tlačovín. Bolo 

vykonaných 816 opráv na záznamoch v KIS Virtua.  

Pokračovali sme vo vymazávaní prázdnych duplicitných holdingov na záznamoch a spätne 

v doplňovaní chýbajúcich údajov v jednotlivých poliach. Podľa Zoznamu úbytkov sme 

vyraďovali knižničné jednotky v jednotlivých prírastkových zoznamoch. Spätne sme 

prideľovali čiarové kódy na brožúry, skriptá a leporelá z výpožičných oddelení   (s tým 

súvisela aj kontrola knihy so záznamom a následná oprava a doplňovanie údajov v poliach 

MARC 21,  lepenie čiarových kódov do kníh a načítanie týchto kódov na exemplár v KIS 

Virtua). Zo skladu PV sme vydali 753 dokumentov (332 knižných dokumentov a 421 

periodík). Do   študovne v  Útvare referenčných služieb sme presunuli 4 knižné tituly  PV a zo 

študovne do OOL 5 knižných titulov (s úpravou signatúry a lokácie). Z biblioboxov sme 

prevzali a do jednotlivých oddelení a pobočiek odovzdali 3998 dokumentov. Na webovú 

stranu knižnice sme dodávali podklady pre zoznam nových kníh v našich fondoch. 

Pokračovali sme v budovaní databázy periodík. Naši používatelia mali k dispozícii 237 titulov 

periodík v 286 exemplároch, ktorých zoznam bol na webovej strane priebežne aktualizovaný.  

Údaje o našich periodikách sme aktualizovali aj pre Súborný katalóg periodík SR.  

 

2.4 Ochrana a revízia  
Pokračovali sme v kontrolách zakúpených kníh, defektné dokumenty sme reklamovali 

u dodávateľov. Všetky knižničné jednotky sme označovali vlastníckymi pečiatkami, 

prírastkovými číslami, signatúrami, čiarovými kódmi a ochrannými pásikmi. Dokumenty sme  

obaľovali do ochrannej  fólie. V súlade s obnovou knižničného fondu sme pokračovali vo 

vyraďovaní opotrebovaných, zastaraných a multiplicitných knižničných jednotiek z oddelenia 

beletrie a pobočiek (dlhodobo boli uložené v pivničnom depozite). Dosiahli sme úbytok 7 501 

knižničných jednotiek. Vyradené knihy boli ponúknuté SNK v Martine a ostatným 

knižniciam.  Zoznamy vyradených kníh  boli vystavené na našom webe  a na portáli Infolib.  

Uskutočnili sme revíziu v oddelení literatúry pre deti. V termíne 3. 9. – 14. 9. sme fyzicky 

zrevidovali 25 752 kn.j. v KIS Virtua.  

Vybavili sme 71 záznamov o podaní reklamácie – vo väčšine prípadov išlo o straty 

a poškodenia dokumentov. Dokumenty boli nahradené finančne (37) alebo knižnou náhradou 

(26).  
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2.5 Súdne vymáhanie   
V roku 2012 sme poslali 8 návrhov na súdne vyrovnanie. Postupne sa tieto prípady riešia na 

jednotlivých okresných súdoch.  5 čitateľov si podlžnosti prišlo vybaviť pred začatím súdneho 

konania.  U troch čitateľov  boli vysoké súdne poplatky, takže sme upustili od súdneho 

vymáhania.   

 

 

3. VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY A POUŽÍVATELIA 
Štatistické údaje za rok 2012 nie sú celkom relevantné skutočnosti. V dôsledku pripojenia 

pobočiek Tulipán a Prednádražie a hudobného oddelenia do KIS VIRTUA v priebehu 

vykazujúceho roka sa údaje vykazujúce pri  klasickom požičiavaní a výstupy 

z automatizovaného systéme zo SNK  niekedy nedali spojiť.  

V roku 2012 sme realizovali 422 437 výpožičiek, čo je  106% z plánovaného ročného počtu. 

Ak porovnávame výsledky za rok 2011, musíme konštatovať, že máme zvýšenie o 6 350 

výpožičiek.   

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme v tomto roku zaznamenali výrazné zvýšenie počtu 

výpožičiek periodík (+10 606). Naopak pokles je vo výpožičkách kníh (-3 507). Počet 

prezenčných výpožičiek je vyšší o 8 314.  

V roku 2012 sme zaznamenali nárast návštevnosti v čitárni. V porovnaní s rokom 2011 je to 

o 1 165 návštevníkov viac. Títo návštevníci si prečítali o 10 222 viac periodík ako 

v predchádzajúcom roku. Tento nárast v porovnaní s minulým rokom však môže byť aj 

skreslený, pretože v roku 2011 bolo oddelenie v letných mesiacoch zatvorené z dôvodu 

výmeny okien. 

Naopak pokles sme zaznamenali v oblasti využívania WIFI pripojenia. Túto službu využilo 

o 245 používateľov menej ako v roku 2011. Pokles vo využívaní u nás je spôsobený 

dostupnosťou internetu, ktorý ponúkajú všetci prevádzkovatelia a  cenovou dostupnosťou 

pripojenia na internet. 

Zaregistrovali sme spolu 14 162 čitateľov, plnenie plánu na 109%. V porovnaní s rokom 2011 

je to o 1 286 menej. Menej je i čitateľov do 15 rokov:  3 474. Plnenie plánu na 91 %, 

v porovnaní s rokom 2011 o 341 menej. Pokles je spôsobený aj poklesom žiakov 

v základných školách. 

Oddelenie pre nevidiacich realizovalo 2 657 výpožičiek, čo je o 299 výpožičiek menej ako 

v predchádzajúcom hodnotenom období. Predstavuje to 739 pásov, 11 751 magnetofónových 

kaziet, 529 CD, 27 periodík a 82 výpožičiek z digitálnej knižnice SKN. Registruje 147 

čitateľov, čo je vyšší počet používateľov (+30) vďaka Domovu sociálnych služieb v Báhoni 

a následne aj počet návštevníkov o 70.  

Oddelenie pre nevidiacich prešlo počas prázdnin zmenami. Fond zvukových kníh sa 

zrevidoval, menej žiadané zvukové knihy sa presunuli do skladových priestorov a výpožičná 

služba je premiestnená do priestorov Útvaru referenčných služieb. Od septembra 2012 je 

zrušená služba – posielanie zvukových kníh poštou.  
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Celkovo sme zaznamenali  223 035 návštevníkov, čo je 112% z plánovaného počtu. 

V porovnaní s rokom 2011 je to však pokles o 13 310. Najväčší pokles je zaznamenaný 

v spoločnej položke: OOL, OBL, OLD a HUO (-6 677). Veľké zvýšenie v položke virtuálni 

návštevníci sme mali v predchádzajúcom roku, pretože sa prejavil prístup na internet a do on-

line katalógov aj na pobočkách a, samozrejme, aj z domova. Počet návštevníkov v roku 2012 

sa  ustálil na 70 251. 

Knižnica  registruje okolo 600   fanúšikov na sociálnej sieti  FB. V roku 2012  využilo 

v knižnici prístup na internet 7283 návštevníkov, a to najmä prostredníctvom prístupu na 

verejný internet v útvare referenčných služieb. V oddelení pre deti využilo túto službu 402 

návštevníkov, v oddelení pre nevidiacich 3 návštevníci. 

 

Bibliobox  

Od 1. marca majú naši čitatelia možnosť využívať novú službu – vrátenie kníh cez bibliobox. 

V Trnave to môžu urobiť na dvoch miestach: v Zábavno – obchodnom centre MAX a pred 

budovou knižnice. Odozva od čitateľskej verejnosti bola veľmi priaznivá, väčšina prijala túto 

novinku pozitívne. Možnosť vrátiť knižky cez bibliobox využívali aj v čase, keď knižnica 

bola otvorená a mohli si to vybaviť osobne. Tomuto by sme chceli v budúcnosti predchádzať.  

Počas piatich mesiacov od zavedenia tejto služby bolo prostredníctvom biblioboxu vrátených 

3 998 dokumentov, z toho 378 v MAXE a 3 620 pred budovou knižnice.  Po zvážení týchto 

skutočností knižnica v druhom polroku vymenila kapacitne malý bibliobox pred budovou za 

väčší. Veľa kníh sa práve vracia v letných mesiacoch, keď je skrátený výpožičný čas knižnice. 

Zaznamenali sme 7 reklamácií od čitateľov. Niektoré boli neoprávnené, ale pripúšťame i to, 

že bibliobox bol plný  a bolo možné knihy vybrať iným človekom. 

Pracovníci útvaru výpožičných služieb uskutočnili 5 491 rezervácií, čo je o 513 menej, 

nevybavených požiadaviek bolo 11 016, čo je približne na rovnakej úrovni ako v minulom 

roku. To svedčí o dobrom obrate a nákupe literatúry.  

 

 

4. REFERENČNÉ SLUŽBY 

4.1. Referenčné služby 
Tieto služby poskytuje knižnica predovšetkým prostredníctvom útvaru referenčných služieb, 

ktorý zodpovedá za prevádzku študovní a učebne vrátane budovania  a ochrany ich fondov, 

propaguje a sprístupňuje regionálny knižničný fond. Pracovníci útvaru poskytujú konzultačné 

a rešeršné služby a podávajú faktografické a bibliografické informácie. Útvar organizuje 

informačnú výchovu používateľov zameranú na informácie o fondoch, o regionálnych 

informáciách, o  informačných zdrojoch a možnostiach našej knižnice a knižníc všeobecne.  

Knižnica je kontaktným informačným miestom Úradu priemyselného vlastníctva  

SR a Partnerskou knižnicou Národnej rady SR. Na tomto pracovisku  sa prevádzkuje tiež 

verejný bezplatný internet a sú prístupné i zahraničné informačné databázy (EBSCO). 

V uplynulom roku sa prostredníctvom tohto pracoviska návštevníkom a používateľom 

poskytlo celkovo 16 915 bibliografických informácií, 511 faktografických informácií.  
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Informácie poskytujú aj pracovníci na pracoviskách  vo výpožičných službách, ktorí 

v roku 2012 poskytli 8 740 informácií.  Počet dopytov v elektronických referenčných 

službách  811.  Pokračovalo sa aj v službe Spýtajte sa knižnice zodpovedaných 7 otázok.  

Rešeršovanie v EBSCO databázach využilo 13 používateľov. Celkový počet prístupov do 

EBSCO v r. 2012 je 2 360 (viď tabuľka) a počet stiahnutých plnotextových dokumentov je 

266. 

K 31. 12. 2012 bolo zaevidovaných (tj. prevzatých) 355 rešerší, počet záznamov 13 443,   

zatiaľ neprevzatých 18 rešerší so 620 záznamami. Celkový bolo 373 vypracovaných rešerší   

Pre seniorov sme uskutočnili 18 školení zameraných na základy práce s počítačom, 

s internetom a  elektronickú komunikáciu. Celkovo sa zúčastnilo 63 záujemcov. 

Uskutočnilo sa 33 hodín informačnej výchovy pre SŠ, počet študentov 730. 

Počet exkurzií zo stredných škôl  3, zúčastnených 68, celkový počet účastníkov 851. 

 

4.2. Regionálne služby 
Propagácia regionálnych osobností: Webovú stránku našej knižnice v sekcii Regionálne 

informácie aktualizujeme raz mesačne uverejňovaním vybranej regionálnej osobnosti. 

Medailón osobnosti je aj na nástenke v priestoroch knižnice. Dodávajú sa podklady do 

rubriky Napísali o nás. Za r. 2012 je to 120 bibliografických záznamov článkov o našej 

knižnici, ktoré boli uverejnené v regionálnej a celoslovenskej  tlači, prípadne dostupné na 

internete.  

V prvom polroku 2012 na webovej stránke knižnice prebehla vedomostná súťaž o Petrovi 

Danišovičovi a v druhom polroku 2012 o Jánovi Palárikovi. Celkový počet záujemcov 

zapojených do súťaží bol 18. 

Pokračuje sa so zbieraním údajov o osobnostiach do regionálnej databázy. Do databázy bolo 

vložených 172 nových záznamov a 83 záznamov bolo opravených a upravených. 

Poskytlo sa 521 záznamov (670 kópií) regionálnych adresných informácií (stála objednávka – 

Západoslovenské múzeum (83 zázn.), Galéria Jána Koniarka (154 zázn.), Divadlo Jána 

Palárika (155 zázn.) a Knižnica Juraja Fándlyho (129 zázn.). 

 

Konkrétne čísla o činnosti útvaru referenčných služieb sú v nasledovnej tabuľke: 

Prezenčné výpožičky rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Knihy 5 838 6 160 -322 

knihy regionálne 1 665 769 +896 

knihy spolu 7 503 6 929 +574 

Periodiká 7 401 7 254 +147 

periodiká regionálne 615 95 +520 

periodiká spolu 8 016 7 349 +667 

Iné 45 112 -67 

regionálne dok. spolu 2 280 864 +1 416 

výpožičky spolu 15 564 14 390 +1 174 

 

Informačná činnosť rok 2012 rok 2011 Rozdiel 
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bibliografické 16 915 14 250 +2 665 

faktografické 511 343 +168 

Informácie spolu 17 426 14 593 +2 833 

Rešerše 355* 397 -42 

počet záznamov 13 443* 15 054 -1 611 

 

Návštevníci rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

čitatelia ŠT 2 877 2 958 -81 

Región 523 295 +228 

neregistrovaní 237 218 -19 

jednorazová služba 41 54 -13 

návštevníci spolu 3 678 3 525 +153 

Internet 6 875 7 679 -804 

Spolu 10 553 11 204 -651 

 

MVS rok 2012 rok 2011 Rozdiel 

Objednané 916 1 064 -148 

Realizované 742 916 -174 

MMVS 23 20 +3 

 
*k 31.12. 2012 bolo neprevzatých 18 rešerší so 620 záznamami 

 

Pozn. Okrem útvaru referenčných služieb poskytovali informácie aj pracovníci vo 

výpožičných službách,  8 740 informácií za rok.  

5. KOORDINAČNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ 

5.1 Koordinácia bibliografickej činnosti 
Knižnica zorganizovala krajskú poradu bibliografických pracovníkov TTSK a BSK 

v  Žitnoostrovnej knižnici v Dunajskej Strede (6. 3. 2012).  Ďalším krajským odborným 

podujatím, ktoré sme usporiadali v KJF v Trnave (5. 6. 2012),  bolo prvé spoločné pracovné 

stretnutie bibliografov a katalogizátorov regionálnych knižníc TTSK. Tematicky bolo 

zamerané na tvorbu návrhov regionálnych korporatívnych autorít a  na spracovanie CD-

dokumentov.  Pre SNK v Martine sme vyplnili a odoslali ročný výkaz o neperiodických 

publikáciách  za rok 2011 KULT 4-01 a signalizáciu plánovanej bibliografickej činnosti 

regionálnych knižníc v kraji na rok 2013. Poskytli sme 4 odborné konzultácie pre pracovníčky 

týchto knižníc: pre Malokarpatskú knižnicu v Pezinku (1x), pre Žitnoostrovnú knižnicu 

v Dunajskej Strede (3x). 

5.2 Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave plní funkciu krajskej a regionálnej knižnice, v rámci 

ktorej poskytuje metodické, poradenské a konzultačné služby trom regionálnym knižniciam 

na území Trnavského samosprávneho kraja – Záhorská knižnica v Senici, Žitnoostrovná 

knižnica v Dunajskej Strede a Galantská knižnica, ďalej mestským a obecným verejným 
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knižniciam, knižniciam iných typov. Spolu v Trnavskom samosprávnom kraji pôsobí 220 

verejných knižníc, z toho však 37 knižníc stagnuje, t.j. nevyvíjajú činnosť a nenakupujú 

knižničný fond. Metodickú a poradenskú činnosť sme v roku 2012 vykonávali pre 3 

regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja a 91 obecných a 4 mestské knižnice 

v okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany. 

Metodicko-inštruktážne návštevy sa vykonávali v súlade s plánom činnosti na rok 2012 a na 

požiadanie zriaďovateľov alebo knihovníkov. V roku 2012 sa uskutočnilo oproti plánu 

činnosti menej metodicko-inštruktážnych návštev. Dôvodom bola najmä personálna zmena na 

úseku metodiky a koordinácie, po odchode Mgr. Kráľovej bolo miesto krajskej metodičky 

počas mesiacov marec – máj 2012 neobsadené. Miesto metodičky bolo obsadené k 1. júnu 

2012, avšak z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti šoféra sa metodicko-inštruktážne 

návštevy začali uskutočňovať až v septembri 2012. Navštívené boli najmä obecné knižnice, 

ktoré neboli navštívené v predchádzajúcom roku (alebo rokoch), knižnice kde prišlo 

k výmene knihovníka, príp. na požiadanie zriaďovateľa.  

Metodická činnosť sa uskutočňovala aj formou osobných, mailových alebo telefonických 

konzultácií. 

Metodicko-inštruktážne návštevy:  

 plán na rok 2012:   50 

 skutočnosť k 31. 12. 2012:   22 

Konzultácie:  

 plán na rok 2012:   180 

 skutočnosť k 31. 12. 2012:  189 

Súčasťou metodickej činnosti  je aj vzdelávanie pracovníkov knižníc.  V roku 2012 sa 

realizovali tieto formy vzdelávania knihovníkov:  

a) individuálne: 4 

- zaškolenia nových knihovníčiek  ObK Červník,  ObK Sokolovce, ObK 

Brestovany, ObK Cífer, ObK Kľačany 

b) kolektívne 

Príprava seminára celoslovenského seminára pre knihovníkov Biblioterapia , organizačné 

zabezpečenie a príprava zborníka. 

Pozn.: úplný zoznam odborných podujatí je uvedený v prílohe č.2 tohto dokumentu 

5.3 Prieskumová a rozborová činnosť 
Regionálna štatistika: 

a) Koordinačná činnosť: Distribúcia materiálov verejným knižniciam v okresoch TT, PIE 

a HL a regionálnym knižniciam TTSK (január 2012) 

Spracovanie  Ročného výkazu o činnosti knižnice za rok 2011 za KJF v Trnave 

b) Spracovanie výkazov o činnosti knižníc okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec za rok 2011 

(94 výkazov + sumáre podľa typu knižníc + komentáre k sumárom)  

 

Krajská štatistika: 

- Regionálne knižnice TTSK v roku 2011 – sumár pre TTSK  
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- Konzultácie metodičkám regionálnych knižníc k štatistike - telefonické, elektronickou 

a klasickou poštou, osobné 

- Aktualizácia zoznamu spravodajských jednotiek za okres TT, PIE, Hl pre SNK 

- Aktualizácia zoznamu spravodajských jednotiek za TTSK  

 

Správy a vyhodnotenia podľa požiadaviek MK SR, SAK, SNK, TTSK:  

- Preberacie protokoly pre SNK – okres Trnava, Piešťany Hlohovec  

- Aktualizácia zoznamu SJ za okres TT, PIE,  

- Aktualizácia zoznamu SJ za TTSK (7 tabuliek, Excel) 

- Vyhodnotenie aktivít verejných knižníc TTSK v rámci Týždňa slovenských knižníc 2012 

- Benchmarking knižníc 

6.  EDIČNÁ A  PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ 
Publikácie vydávala knižnica v súlade s edičným plánom. Okrem plánovaných edičných 

titulov sme spracovali propagačné materiály menšieho rozsahu, najmä plagáty na propagáciu 

v hlavnej budove i v satelitných pracoviskách. 

Z plánovaných aktivít boli najdôležitejšie publikácie vydané k výročiam knižnice. 

Podrobnejšie o týchto publikáciách píšeme v úvode tohto dokumentu, s. 3. Jednou z priorít  

bola aj práca na Kultúrno-historickom kalendári TTSK. Začalo sa v marci 2012, koncom 

novembra 2012 prebehli posledné korektúry v grafickej firme NDS Bratislava. Po prvom 

vydaní v roku  2007 a druhom rozšírenom vydaní v roku 2009 sme  na základe pokynu 

zriaďovateľa knižnice pristúpili k tretiemu rozšírenému vydaniu kalendára. V porovnaní  

s predošlými vydaniami je táto publikácia obsahovo omnoho bohatšia, s početnými 

obrazovými prílohami, má 408 strán. Je plnofarebná,  má pevnú väzbu, vytlačená na 

kvalitnom papieri.  Kalendár obsahuje 1356 osobností , z toho 1128 nežijúcich, 228 žijúcich. 

Záznamy uvedené v kalendáriu osobností sú radené podľa mesiacov v roku. V rámci mesiaca 

podľa jednotlivých dní abecedne. Okrem nosného kalendária najvýznamnejších regionálnych 

osobností obsahuje prehľad významných inštitúcií, škôl, domovov sociálnych služieb, 

spolkov, zborov a záujmových združení, ktoré pôsobia na území celého kraja. Keďže nebolo 

možné obsiahnuť kompletný súbor všetkých inštitúcií,  do publikácie boli zaradené iba tie, 

ktoré pôsobia viac ako päťdesiat rokov. Kritériom pre zaradenie spolkov, zborov, klubov 

a záujmových združení bolo ich aspoň tridsaťročné pôsobenie. Nechýba ani prehľad 

významných udalostí, ktoré sa odohrali v rámci celého kraja. Zoradené sú chronologicky, od 

najstarších až po súčasné obdobie. Zaujímavý je nepochybne prehľad pamätných tabúľ, izieb 

a domov, ktoré sa nachádzajú v regióne Trnavského samosprávneho kraja. Zoznam bol 

zostavený na základe podkladov z múzeí a je radený podľa jednotlivých okresov a abecedne 

podľa názvu obcí. Publikácia je doplnená aj zoznamom ocenených Pamätnou medailou 

predsedu TTSK. Z priestorových dôvodov sú uverejnení iba nositelia, ktorí už dovŕšili 

sedemdesiat  rokov života, alebo ocenenie dostali in memoriam. Publikácia je doplnená 

menným registrom a zoznamom použitých skratiek.  Obsahovú stránku tejto publikácie 
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stanovil zriaďovateľ. Kniha je výsledkom práce celého tímu spolupracovníkov. U verejnosti 

vzbudila veľký záujem, s pozitívnym ohlasom.  

Vydali sme odporúčajúce bibliografie k stretnutiu študentov s Antonom Hykischom a 

k stretnutiu detí  s Martinom Kellenbergerom vo forme knižnej záložky  

Propagačné a programové záložky: 

 Týždeň slovenských knižníc 2012 

 Prázdninový superklub 2012 

 Výpožičný čas počas letných mesiacov júl – august 2012 

 Našli sme vás 

 Knižnica na známke 

 Bibliobox  

 Anton Bernolák a jeho tovariši 

Prezentácie: 

 Zápulťáci 2012. Pracovná porada pre vedúcich pracovníkov vo výpožičkách 

a metodikov regionálnych knižníc v kraji. Vypracovala: Benjamína Jakubáčová 

 Biblioterapia v knižniciach Trnavského samosprávneho kraja. Seminár Možnosti 

využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice. Trnava 29. máj 2012. 

Vypracovala: Mgr. Darina Kráľová  

 Výskum čítania mládeže v TTSK. Prezentované v rámci TSK 26.3.2012. Vypracovala 

Mgr. Lívia Koleková 

 85. výročie Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Slávnostný program V DJP v Trnave 

11. decembra 2012. Vypracovala Bc. Jana Brliťová. 

Činnosť knižnice sme propagovali v celoštátnych a regionálnych printových a elektronických 

médiách: RTVS -Slovenský rozhlas aj Slovenská televízia,  Knižná revue, MTT, MY – 

Trnavské noviny, Trnavský hlas, Trnava dnes, Trnavsko, Novinky z radnice, Národná osveta, 

www.infolib.sk,  www.trnava.sk, www.registerkultury.gov a pod. 

V marci sa knižnica veľmi intenzívne propagovala v RTVS – Slovenský rozhlas. Celý týždeň 

sa vysielalo z našej knižnice v programe Príbeh na týždeň. Zároveň veľlú pozornosť médií si 

vyslúžila nová služba knižnice – Bibliobox. 

Hodinové vysielanie v RTVS – Rádio Regina – 31. 12. 2012 bolo venované besede s členmi 

Fóra humoristov naživo.  

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, napísali o nás, ale 

i zverejňovanie zmlúv  a faktúr. 

Informácie o našej činnosti sa objavili aj na stránkach našich spoluorganizátorov a partnerov, 

aj na sociálnej sieti Facebook. 

Pracovníci prispievali do regionálnych periodík, ale i do odborných celoslovenských periodík 

– Bulletin SAK a pod. 

Vyhodnotenie edičného plánu v prílohe č. 3. 

http://www.infolib.sk/
http://www.trnava.sk/


 

 
Správa o činnosti Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave za rok 2012 

 

18 

7. ELEKTRONIZÁCIA A INTERNET 
Prioritnou úlohou v tomto roku bolo zavedenie automatizovaného výpožičného systému v 

pobočkách knižnice. V prvom polroku absolvovali pracovníčky pobočiek individuálne 

školenia na prácu v knižnično-informačnom systéme Virtua a od septembra v systéme aj 

požičiavajú. Plnoautomatizovaný výpožičný proces v KIS Virtua sa realizuje na  pobočke 

Prednádražie, Tulipán a v hudobnom oddelení. Pobočka Vodáreň je pripravená technicky. 

Druhou dôležitou úlohou bola pokračujúca konverzia záznamov z databázy regionálnych 

osobností s riešiteľskou firmou CEIT, ktorá vytvorila formuláre v systéme MaSK  pre potreby 

knižnice a importovala doň existujúce záznamy, testovanie konzistentnosti importovaných 

údajov a pripomienky. Prvým výsledkom využitia softvéru MaSK je výstup pre potreby 

Kalendára  výročí osobností trnavského regiónu. 

7.1 Implementácia do knižničného systému Virtua 

V prvom polroku sme zaznamenali viackrát výpadok systému (5-krát v januári, 2-krát vo 

februári, 2-krát v apríli a raz v júni – vždy na pol hodinu – hodinu). Problémy, ktoré nastali po 

upgrade v decembri 2012, sa neustále ešte riešia. Najzávažnejší nedostatok bol v nesprávnom 

generovaní upomienok. Niektorí čitatelia vôbec neboli vygenerovaní, iní zase boli neprávom. 

Tlač upomienok prešla v tomto roku do úloh oddelenia odbornej literatúry. V apríli sa 

vysporiadali s hromadným súborom 336 upomienok (z tých pochybených). 

Od mája generovanie upomienok funguje pravidelne. Stále sa však stáva, že čitateľom, ktorí 

majú knihy požičané ešte v minulom roku, systém upomienku nevygeneroval.  

Po ďalšom upgrade na jeseň sme riešili niektoré problémy, ktoré sa vyskytli. Viackrát sa 

čitatelia sťažovali, že im nechodia pripomienky,  nahlásené zatvorenie knižnice cez vianočné 

sviatky systém nerešpektoval, poplatky sa načítavali a pod.  

Od septembra 2012 pracujú v systéme VIRTUA aj tri ďalšie pracoviská: pobočka Tulipán, 

pobočka Prednádražie a hudobné oddelenie. Technicky sú vybavené – tlačiareň, laminovačka 

preukazov.  

 

7.2 www.kniznicatrnava.sk 

Venovali sme sa otázkam prípravy na  redizajn stránky, na ktorý sme získali finančnú dotáciu 

z MK SR.  Názov projektu: Webovské sídlo Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave pre všetkých. 

Web- stránku knižnice sme sa rozhodli inovovať v snahe zabezpečiť prístupnosť a 

použiteľnosť webovského sídla knižnice pre všetkých ľudí, starších aj handikepovaných 

(zrakovo, sluchovo, motoricky,...) v zmysle Výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch 

pre informačné systémy verejnej správy č. 312/2010 Z.z. Sprístupnenie sme zabezpečilií 

redizajnom a doplnením niektorých funkcionalít. Dosiahli sme tak sprehľadnenie informácií, 

zjednotili vizuálnu komunikáciu, zvýšili návštevnosť stránok a integrovali on-line služby 

návštevníkov. Ralizáciou týchto zmien sme zjednodušili prístup pre občanov s fyzickým 

znevýhodnením vrátane možností vzdialeného prístupu bez nutnosti fyzickej návštevy 

knižnice. Prístup k informáciám z nášho webu majú všetci ľudia, ktorým zdravotné 

postihnutie doteraz neumožnilo naplno využívať jeho možnosti.  Modernizáciou sme 

http://www.kniznicatrnava.sk/
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tiež dosiahli lepšie postavenie našej inštitúcie vo výsledkoch vyhľadávania prostredníctvom 

katalógov a vyhľadávačov webových stránok.  Návštevník našej stránky získa množstvo 

informácií a aktualít týkajúcich sa života knižnice a regiónu.  

7.3 Verejný internet a WiFi  
Knižnica je zapojená do národného projektu Ministerstva kultúry SR  Informatizácia knižníc -

Verejný internet v knižniciach Slovenskej republiky. V rámci neho má knižnica k dispozícii 

pre návštevníkov knižnice 1 server a 8 pracovných staníc (tenký klient, obrazovka, 

klávesnica, myš), a 1 laserovú tlačiareň. Tento projekt umožňuje bezplatné využívanie 

internetu všetkým občanom bez rozdielu spoločenského postavenia a finančného 

zabezpečenia. Internet v priestoroch knižnice je dostupný počas celej pracovnej doby. Každý 

užívateľ tak získava možnosť pracovať s modernými informačnými médiami, informácie a 

návody, ako pracovať s počítačom a vybranými programami, ako sú napríklad kancelársky 

balík, prezerač internetu alebo e-mailový klient. Každý používateľ si tiež môže zriadiť e-

mailovú schránku a komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty. Verejné využívanie 

internetu v knižniciach so sebou prináša lepší prístup k informáciám, ku vzdelávaniu 

a skvalitneniu prípravy na budúce zamestnanie a môže uľahčiť hľadanie práce. Napriek 

pretrvávajúcemu záujmu verejnosti o možnosť využia bezplatného internetu v knižnici, 

každoročne sledujeme pokles počtu návštevníkov verejného internetu. Pravdepodobne to 

súvisí so širšími možnosťami prístupu na internet. Verejný internet v roku 2012 navštívilo  

6875 ľudí. 

V roku 2012  využilo v knižnici prístup na internet 7283 návštevníkov, a to najmä 

prostredníctvom spomínaného prístupu na verejný internet v útvare referenčných služieb. 

V oddelení pre deti využilo túto službu 402 návštevníkov, v oddelení pre nevidiacich 3 

návštevníci. 

Široké možnosti Wi-fi pripojenia v meste sa prejavujú pozvoľným klesaním využitia Wifi 

v knižnici. Wifi pripojenie na internet v čitárni využilo 415 návštevníkov, čo je o 245 

záujemcov menej ako v roku 2011.  

Veľké zvýšenie v položke virtuálni návštevníci sme mali v predchádzajúcom roku (t. j. v r. 

2011), pretože sa prejavilo zavedenie prístupu na internet a do on-line katalógov aj 

 v pobočkách a, samozrejme, aj z domova. Počet návštevníkov v roku 2012 sa  ustálil na 

70 251. 

Knižnica  registruje aj vyše 600  fanúšikov na sociálnej sieti  facebook. 

7. 4 Technické vybavenie  
Všetky činnosti a služby knižnice sú automatizované.  Knižnica má 51 počítačov, z toho 

11 je s pripojením na internet pre verejnosť (9 ks – verejný internet, 1 ks – oddelenie pre 

nevidiacich, 1 ks – odd. pre deti).  8 počítačov slúži ako on-line katalógy pre čitateľov.  

Z celkového počtu PC je vlastných 42 kusov, ostatné sú zapožičané v rámci projektu Verejný 

internet pre knižnice a z Úradu priemyselného vlastníctva. Počítače, ostatné technické 

vybavenie,  lokálna počítačová sieť, internet a softwérové vybavenie knižnice boli počas roka 

priebežne udržiavané a aktualizované.  
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8. VZDELÁVACIE  A  KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA PRE 

VEREJNOSŤ 

Podujatia k 85. výročiu KJF v Trnave  

Našli sme vás 

Fotosúťaž o najkrajšiiu čitateľskú momentku. Zapojili sa 4 súťažiaci so 7 fotografiami. 

Porotca: Jozef Keppert 

Víťaz: Peter Beňo 

Vyhodnotenia a vernisáž sa uskutočnili v rámci TSK 2013. 

 

Knižnica na známke 

Výtvarná súťaž pre deti o najkrajší návrh na poštovú  známku pri príležitosti 85. výr. KJF 

v Trnave . Vyhodnotenie a vernisáž: 13. decembra 2012.  

Porota: Ján Mička, B. Jakubáčová, Bc. V. Chorvatovičová, P. Mikušová, H. Horváthová 

Porota hodnotila 68 súťažných  prác. 

Víťaz: Miriam Stodúlková z Banskej Štiavnice. Ocenených bolo ďalších 11 súťažiacich. 

 

Slávnostný program k 85. výročiu Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave  

Pod záštitou predsedu TTSK. Príhovory: Mgr. J. Behúl, Mgr. L. Koleková a hostia. 

Hudba: skupina Old Boys Jazz Band 

 

Podujatia v rámci Týždňa slovenských knižníc 

13. ročník Týždňa slovenských knižníc  v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa realizoval 

podľa vopred dohodnutého plánu a stratégie. Hlavným cieľom bolo pozitívne zviditeľniť 

činnosť knižnice medzi verejnosťou. V tomto nám veľmi pomohlo dobré načasovanie 

zavedenie novej služby – Biblioboxu. Tento počin prilákal novinárov i televízie.  Zároveň 

sme pripravili taký program pre našich čitateľov, aby spolu s nami prežívali sviatky knihy 

v tomto týždni.  

Úvod patril slávnostnému otvoreniu a pozvaní boli odborná knihovnícka obec a novinári. 

Významnými sviatkami boli prezentácie dvoch nových kníh (Tak i naopak a Autorské 

profily). Na programe participovalo  aj Fórum humoristov. Mohli sa stretnúť so spisovateľmi 

Ľ. Feldekom a Ľ. Dobrovodom. Venovali sme sa aj mládeži a pripravili sme besedu 

s mladými historikmi. Ďalšia skupina – seniori- sa stretli na kurze práce s počítačom. 

Tradične sme pripravili besedu  aj v Ústave pre výkon trestu odňatia slobody 

v Hrnčiarovciach nad Parnou. Deväť podujatí pripravilo hudobné oddelenie na rôzne hudobné 

témy. Vyvrcholením TSK bola Noc s Andersenom. Nocovalo sa na troch miestach. Spolu 124 

detí a 19 dospelých.     

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila 38 podujatí pre deti, mládež i dospelých: 

exkurzie, besedy, prezentácie, hodiny informačnej prípravy, hodiny literárnej a hudobnej 

výchovy. Počet účastníkov spolu: 1105. 

Týždeň slovenských knižníc bol príležitosťou i pre tých čitateľov, ktorí pozabudli na plynúci 

čas a nevrátili požičané knihy v stanovenom čase. Knižnica nevymáhala od nich pokutu za 
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prekročenie výpožičnej doby, ak knihy v tomto týždni vrátili v poriadku. Túto šancu využilo 

311 čitateľov. Vrátili takto 968 kníh. 

Našu knižnicu a činnosť sme propagovali v Slovenskom rozhlase, v Slovenskej televízii, 

v MTT a v Trnavskom hlase, Trnavsko i na svojom internetovom portáli, na sociálnej sieti 

i na iných internetových portáloch:  

Regionálny denník STV 2 

21. 3. 2012  (Bibliobox); 23. 3. 2012 (TSK) 

http://www.youtube.com/watch?v=AlO03jONTM4 

Rádio Slovensko  

5. - 9. 3. 2012 – každý deň ( Príbeh na týždeň) 

26. 3. 2012   - živý vstup  o TSK 

Rádio Regina 

25. 3. 2012 (Pozvete nás ďalej) 

Mestská televízia 

5. 3. 2012  (Bibliobox) 

   29.3. 2012 (TSK) 

 Televízia Patriot 

 

Najvýznamnejšie podujatia v Týždni slovenských knižníc: 

26. 3. 2012   pondelok 

10.00            čitáreň     

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 

Čítanie mládeže v Slovenskej republike  

Týždeň slovenských knižníc v Trnavskom samosprávnom kraji slávnostne otvoril Ing. Viliam 

Kubányi, riaditeľ odboru kultúry TTSK. Ústrednou témou pondelňajšieho podujatia bola 

interpretácia výsledkov výskumu čítania mládeže v Trnavskom kraji. Výsledky prezentovala 

Mgr. Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice J. Fándlyho v Trnave. Materiál je prístupný na 

webovej stránke knižnice. Pre novinársku a knihovnícku verejnosť je materiál k dispozícii aj 

v tlačenej forme. Súčasťou scenára bolo aj vyhlásenie dvoch súťaží k 85. výročiu KJF 

v Trnave: fotosúťaž pre mládež a dospelých NAŠLI SME VÁS na tému čítanie a súťaž pre 

deti o najkrajší návrh na poštovú známku KNIŽNICA NA ZNÁMKE. 

Účastníci podujatia si mohli zároveň prezrieť výstavu vybraných návrhov na príležitostné 

logo KJF v Trnave  - k 85. výročiu knižnice. Autor víťazného loga - Jakub Tomiš - bol 

odmenený knižnou cenou a doživotným poukazom na členstvo v našej knižnici zadarmo.   

Poviedku D. Heviera: Čitateľ predniesom Ján Rampák. Scenár a moderovanie: B. Jakubáčová 

Technická podpora: J. Brliťová 

Počet účastníkov: 30 

26. 3. 2012     pondelok  

14.00  hudobné oddelenie  

  CLAUDE DEBUSSY 

Hudobno-slovné pásmo k 150. výročiu narodenia hudobného skladateľa  

http://www.youtube.com/watch?v=AlO03jONTM4
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V hudobnom oddelení sa na počesť 150. výročia narodenia hudobného skladateľa Claude 

Debussyho počas TSK uskutočnili 4 hudobno-slovné pásma pre študentov gymnázií.  

Scenár a moderovanie: A. Benáková 

Počet účastníkov:   spolu 4 akcie: 137 študentov 

 

26. 3. 2012     pondelok 

17.00   čitáreň 

  MY, MALKÁČI 

             Ľubo Feldek predstavuje Ľuba Dobrovodu 

V rámci klubu Fórum humoristov boli hosťami dvaja spisovatelia. Priateľ Trnavy a knižnice 

Ľubomír Feldek predstavil Ľuba Dobrovodu – nekonvenčného človeka, známeho svojím 

rozprávačským talentom, o čom sa presvedčili účastníci stretnutia, ktorých viac ako hodinu 

zabával príhodami zo života svojej rodiny, zo svojho okolia, či zo sveta showbiznisu.  I keď 

tento autor napísal iba dve knihy, jeho knihy sú vyhľadávanými u našich čitateľov a neustále 

požičané. V celoslovenskej súťaži Moja naj kniha sa jeho román Ja,malkáč, umiestnil na 

druhom mieste. Podujatie uviedla: A. Beňová. Foto a video záznam: B. Jakubáčová  

Počet účastníkov: 47 

 

27. 3. 2012     utorok  9.00 

29. 3. 2012  štvrtok  9.00 

  verejný internet 

  SPOLOČNE TO HRAVO ZVLÁDNEME 

  Cyklus školení pre začiatočníkov seniorov 

Osem seniorov sa stretlo v študovni knižnice, aby spoločne zvládli základy práce s počítačom 

a naučili sa vyhľadávať na internete. Kurz bude pokračovať  aj v nasledujúcich týždňoch, aby  

frekventanti zvládli aj e-mailovú komunikáciu a ďalšie zaujímavé úlohy.  

Kurz viedla: I. Šimčíková 

Počet účastníkov: 2 akcie: 12 účastníkov 

 

27. 3. 2012    utorok 

OČAMI MLADÝCH HISTORIKOV 

Rozprávanie o nedávnej minulosti s Petrom Sokolovičom a Martinom Lackom 

o 10.00  čitáreň 

o 14.00  Ústav pre výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach  n/Parnou 

Hosťami boli mladí historici, vedeckí pracovníci Ústavu pamäti národa – Peter Sokolovič 

a Martin Lacko. Dopoludnia predstavili študentom Gymnázia A. Merici úlohu Ústavu pamäti 

národa v našej spoločnosti i svoju prácu. Hovorili o politicko-ekonomickej situácii, ktorá 

viedla k vzniku 1. Slovenského štátu, ďalej o Hlinkovej garde. Vysvetlili im, čo predchádzalo 

vzniku SNP a aký význam malo pre smerovanie Slovenska.  Mladí  historici, ktorí do svojich 

vedeckých skúmaní obdobia II. svetovej vojny a 1. Slovenského štátu vnášajú  nové impulzy 
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a nezaťažený pohľad na naše nedávne dejiny, zaujali aj odsúdených v Ústave pre výkon trestu 

odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou. Moderovala: B. Porubská a B. Jakubáčová 

Počet účastníkov: čitáreň: 68 

       ÚVTOS: 30 

 

28. 3. 2012 streda 

10.00  oddelenie pre deti  

                        TAK  I NAOPAK 

Prezentácia novej knihy pre deti za účasti autora Jána Čápka.  

Hosť: Danuša Dragulová-Faktorová 

Svoju najnovšiu básnickú zbierku pre deti prezentoval Trnavčan Ján Čápka. Hlavnou 

sudičkou bola Danuša Dragulová-Faktorová. Zaželala knižke úspešný štart medzi detských 

čitateľov a po nej sa prihovorili knihe i detské sudičky, ktoré vyriekli svoje želania. Deti 

obohatili program spevom i recitáciou. Ján Čápka v tento deň oslavoval ďalšie dva sviatky: 

svoje životné jubileum a Deň učiteľov. Scenár a moderovanie: V. Chorvatovičová 

Počet účastníkov: 60 

 

28. 3. 2012       streda 

17.00                čitáreň 

AUTORSKÉ PROFILY 

Prezentácia knižnej novinky o autoroch trnavského regiónu za účasti autorov    

a zostavovateľov. V rámci cyklu Trnavské kontexty. Hosť:  Eva Fordinálová 

V rámci TSK nechýbal aj ďalší sviatok knihy – prezentácia nevšednej publikácie, ktorú 

vydalo Hnutie kresťanských pedagógov Slovenska. Publikácia obsahuje profily 35 autorov 

nášho regiónu, prierez ich tvorbou a ohlasov na ňu. Najväčšiu autorskú zásluhu na vydanie 

knihy majú Eva Drobná, Eva Kopúnková, Margita Kániková a Margaréta Partelová. Na 

prezentácii tejto významnej knihy sa zúčastnila aj prof. Eva Fordinálová, ktorá sa všetkým 

prihovorila Esejou o zrode literárneho diela. Hlavnou sudičkou knihy bola Gabriela 

Gotthardová. Autori zároveň prezradili, že sa pripravuje ďalší diel profilov. 

Ukážky recitovali Margaréta Partelová, Ján Rampák a Kajo Bodorik. Známi trnavskí 

hudobníci a autori Marián Makar Mrva a Kajo Bodorik obohatili program svojím hudobným 

vystúpením. Scenár a moderovanie: A. Beňová 

Počet účastníkov: 45 

30. 3. 2012       piatok 

9.45                  hudobné oddelenie 

       OD FAŠIANGOV  K VEĽKEJ NOCI 

 Hudobno-slovné pásmo a hudobné hry pre deti. Scenár a moderovanie: 

J.Viktoriusová 

Počet účastníkov: 22 
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30. 3. 2012       piatok  

 NOC S ANDERSENOM 

11. ročník ponocovania s knihou na mnohých miestach Slovenska, Čiech,  

   Moravy, Slovinska i Poľska.  

Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc bolo medzinárodné podujatie na podporu čítania 

detí Noc s Andersenom. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa zúčastňuje od roku 2002, 

spacie miesta sa rozširujú, nocujúcich detí pribúda. So záujmom a ústretovosťou 

sa stretávame aj u pedagógov najmä na našich pobočkách. Detskí čitatelia Knižnice Juraja 

Fándlyho  v Trnave nocovali na troch miestach: oddelenie pre deti, pobočka                       

Tulipán, pobočka Vodáreň.  

Oddelenie pre deti 

Témou bolo: Posvieťme si na rozprávky. Na privítanie pripravili deti zo Základnej umeleckej 

školy na Mozartovej ulici v Trnave improvizáciu rozprávky Cisárove nové šaty. Veľmi 

zaujímavá bola i beseda so spisovateľkou Andreou Gregušovou, potom prišiel  Jozef Zrnek zo 

Senca so svojimi hádankami. Deti si vyrobili lampióniky, ktoré v skúške odvahy o polnoci 

povešali na Andersenovník v knižničnej záhrade. Stihli aj nočné čítanie a dobrodružné 

„ležoviská“ medzi regálmi. Len tí najmenší stihli aj zatvoriť očká.   

Počet účastníkov: 51 detí, 5 dospelých 

Počet účastníkov na úvod: spolu 71  

 

Pobočka Tulipán 

Témou tejto noci boli najmä zvieratá a rozprávky. Úvod patril scénke CERUZKA A MYŠ. 

Ďalej pracovali deti v 7 skupinách.  

V ROZPRÁVKOVOM CHAOSE si vyžrebovali literárne postavy, ktoré mali byť hlavnými 

hrdinami novej rozprávky, ktorú na záver prezentovali. V tvorivých dielňach bolo naozaj 

tvorivo: vyrábali si zvieracie origami, piekol sa Andersenov koláč, skladali sa puzzle. 

V knižnici, ktorá sa zmenila na herňu U RÝCHLEHO SLIMÁKA, sa konali rôzne hry 

a vedomostné kvízy. Najviac času a energie venovali deťom výrobe svojej prvej knihy – 

encyklopédie o zvieratku, ktoré si vyžrebovali. O polnoci vypukla STRAŠIŠKOLA. Ešte stále 

mali deti dosť energie   a jednotlivé skupinky sa prezentovali – zahrali bábkové divadielko.  

Po vyhodnotení,  rozdaní diplomov a cien nasledovali nočné rozhovory. 

Počet účastníkov: 48 detí, 11 dospelých  

 

Pobočka Vodáreň 

V programe noci nechýbala literárna hodina Rozprávky – Brána do fantázie, kde deti  

cestovali po celom svete a dozvedeli sa niečo o najznámejších rozprávkaroch a ich knižkách. 

Na príchod hosťa sa pripravili hlasným čítaním  z knihy Operácia ORECH. Spisovateľku 

Andreu Gregušovú zahrnuli zvedavými otázkami, na všetky im rada odpovedala. V tvorivých 

dielňach vytvárali deti veľkonočné vajíčka technikou falošný patchwork, ktorú si deti veľmi 

obľúbili. Literárne postavičky sa predstavili v Rozprávkovom karnevale. A potom nasledovala 
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najočakávanejšia časť noci Hľadanie pokladu s Klubom záhad. Tieto knižky od T. Brezinu sú 

u detí veľmi obľúbené, a preto sa hrozne tešili. Po rozdelení do troch družstiev dostali každý 

svoju farbu označenia, zvolili si veliteľa družstva a po zadaní inštrukcií sa s baterkami 

presunuli do priestorov školy, kde hľadali indície a heslá na nájdenie pokladu. Celé hľadanie 

trvalo hodinu, deti nakoniec sladký poklad našli, spravodlivo si ho medzi sebou rozdelili a 

pojedli. Po tejto namáhavej úlohe sa deti šupli do spacákov, prečítali sme strašidelný príbeh 

na želanie na dobrú noc z Knihy strachu a detské očká sa zatvorili asi o 03:00 hod ráno. 

Počet účastníkov: 25 detí, 3 dospelí 

Počet nocľažníkov počas Noci s Andersenom 2012  spolu: 124 detí a  19 dospelých.  

 

Výstava „Ako sme hľadali logo k 85. výročiu Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave“ 

Trvala do 20. apríla 2012, počet účastníkov: 70. 

Štatistika za TSK 2012: 

    Pracovníci v službách sledovali  počty návštevníkov, výpožičiek. 

Zvlášť si všímali čitateľov, ktorí vrátili knihy a uplatnili si tak amnestiu. Nepodarilo sa nám 

rozposlať hromadne viac upomienok, lebo systém nám to v tom čase neumožňoval. Preto sú 

v porovnaní s rokom 2011 menšie počty upomienkových čitateľov (v roku 2011 si uplatnilo 

amnestiu 449 čitatreľov, vrátili 1162 kníh a hodnota amnestie bola 3 327,78€)  

Amnestia na pokuty za nedodržanie výpožičnej lehoty v roku 2012 využilo  311 čitateľov, 

takto sa vrátilo do fondu 968  kníh. Hodnota amnestie bola 1 325,34 €. V týchto číslach sú 

zahrnutí aj čitatelia, ktorí upomienku nedostali, ale vrátili knihy po lehote.  

 

Prehľad ukazovateľov podľa miesta obsluhy (Týždeň slovenských knižníc) 

Miesto Počet návštev- 

níkov 

Počet  

výpo- 

žičiek 

Počet odpuste- 

ných 

pokút 

Počet  

takto vrátených 

kníh 

Hodnota 

amnestie 

Počet 

podujatí 

Počet účastní- 

kov 
OOL 

1939 
 

5631 

150 614 721,16 1 98 

OBL 70 143 366,96 3 132 

OLD 56 135 268,02 10 293 

HUO 57 285 3 6 24,90 9 259 

Pob/T 412 825 6 18 7.- 6 141 

Pob/P 292 830 8 15 18,30 3 82 

Pob/V 401 1740 18 37 35,60 4 88 

ÚRS 115 454    2 12 

SPOLU 3216 9765 311 968 1325,34 38 1 105 

Ďalšie podujatia 

 V roku 2012 sa uskutočnilo 177 hodín informačnej prípravy (z toho 124 pre základné 

školy a materské školy), 165 hudobno-slovných pásiem a hodín hudobnej výchovy.  

V cykle Kniha a ešte trochu viac sme realizovali iba jedno stretnutie: s Martinom 

Kellenbergerom, a to jedno v oddelení pre deti a jedno na pobočke Tulipán. Ostatných 

jubilantov sa nám nepodarilo zabezpečiť. Dôvodom bola zaneprázdnenosť, resp. zdravotný 

stav. 
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V rámci cyklu podujatí  Maličkí a mamičky sa knižnica prvýkrát zapojila do celomestského 

podujatia Májový kvet (10. 5. - 11. 5. 2012). V stánku  na Trojičnom námestí, kde sme 

pripravili propagačný program pre mamičky s deťmi, sa zastavilo spolu 366 záujemcov. 

Okrem toho sa uskutočnili dve podujatia v materských centrách – Mamiklub na Spartakovskej 

ul. a TMC na Okružnej ulici a jedno predvianočné v knižnici. 

16. marec je vyhlásený za Deň ľudovej rozprávky. Po štyroch ročníkoch podujatia Hľadá sa 

Dobšinský sme sa rozhodli pre inú formu: s najmenšími čitateľmi našej knižnice sme lúskali 

ľudové rozprávky Pavla Dobšinského od začiatku marca. Deň ľudovej rozprávky sme si 

pripomenuli v celej budove knižnice. Návštevníkov knižnice sme vítali chlebom a soľou. 

Uskutočnili sa literárne hodiny o Pavlovi Dobšinskom, súťaže, zážitkové čítania.  

V dňoch 17. – 19. mája 2012 sa v Prešove uskutočnil Celoslovenský snem Kráľov detských 

čitateľov. Našu knižnicu reprezentoval 13-ročný Patrich Ondrejech. Titul Kráľ detských 

čitateľov získal vo finálom súboji, ktoré  pripravila pobočka Tulipán.   

Pokračovali sme v programe pre deti špeciálnych škôl  a ústavov.  Pre žiakov Spojenej 

školy na Čajkovského ulici a Špeciálnej základnej školy internátnej na Spojnej ul. sa 

v oddelení pre deti realizovalo 21 programov. Pri príležitosti 20. výročia začatia spolupráce sa 

uskutočnil mimoriadny program Deti deťom. 

Programy pre žiakov a klientov týchto inštitúcií pripravuje aj hudobné oddelenie, pozvania na 

podujatia s radosťou prijímajú aj členovia Klubu vozičkárov a OZ KRUH.  

Čítajme si .... projekt na podporu Linky detskej istoty SV UNICEF – pokus o prekonanie 

rekordu v čítaní detí.  KJF v Trnave sa zapojila už po piatykrát. 31. mája 2012 sa čítalo na 

štyroch miestach. Stránky knihy  Grázlik Gabo sme otočili nespočetnekrát. Každý účastník 

prečítal jednu stranu. Náš minuloročný rekord v najpočetnejšom čitateľskom maratóne sme 

prekonali. Spolu čítalo 1047 detí. V celoslovenskom meradle to bolo 35 542 detí. 

Les ukrytý v knihe – projekt vyhlásený Národným lesníckym centrom. 

 Celotýždňová kampaň sa v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave začala v pondelok 23. apríla 

2012. Hosťom bol lesný pedagóg Ing. Michal Slávik. Najprv sa stretol s deťmi na pobočke 

Tulipán a druhé stretnutie  sa uskutočnilo v knižničnej záhrade pod rozprávkovým stromom - 

Andersenovníkom. Deti si spoločne vypracovali pracovné listy, z ktorých sa dozvedeli veľa 

nových informácií, a zároveň si  zopakovali vedomosti zo školy a zo života v prírode. 

Nakoniec ich čakali hry v prírode a samozrejme i odmeny vo forme záložiek, sladkostí a 

obľúbeného pexesa, ktorými ich obdaroval náš hosť. Spoluprácu s deťmi si veľmi 

pochvaľoval.  Počas týždňa tohto sa uskutočnilo spolu 15 podujatí pre 242 účastníkov. 

Knižnica sa deťom venovala aj počas prázdnin – jarných, veľkonočných, jesenných i veľkých. 

Pripravovala pre nich súťaže a zábavné predpoludnia.  

Činnosť  klubu Fórum humoristov pokračuje v aktívnej činnosti. Projekt bol podporený aj 

dotáciou z MK SR. Spolu sa realizovalo 12 podujatí  s počtom účastníkov: 712 

január:   Ako šli holuby pešo z Francúzska až do Trnavy 

február:   Nehrajte nám tu divadlo 

marec:  My, Malkáči 

  Opäť vyšli (noviny, novinári, novinky) 
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apríl:   Hudba a humor 

jún:  U Nvotovcov za oponou 

  Dobrý ročník 

september:  A predsa sa točí! 

október: Máte moje slovo! Anton Bernolák a jeho tovariši v Trnave 

Na koho to slovo padne 

november: Máte moje slovo! Anton Bernolák a jeho tovariši v Bratislave 

december:  Mikulášska nádielka (alebo deň naruby) 

Viac o podujatiach v prílohe č. 2b 

Veľký mediálnym úspechom Fóra humoristov a tým aj knižnice bolo vysielanie v RTVS – 

Rádio Regina. V Magazíne Rádia Regina na Silvestra od 10.00 do 11.00 hod. bola diskusia na 

živo. Hosťom Magazínu boli: B. Jakubáčová, Eva Jarábková-Chabadová, Mikuláš Jarábek, 

Beata Vargová-Kuracinová. V štádiu prípravy je spolupráca s literárnym klubom Klub 

autorov a priateľov literatúry na Záhorí. 

V cykle Trnavské kontexty sme predstavili knižné novinky Jána Čápku, Anny Abasovej, 

Margity Kánikovej, Laca Hannikera, Svetlany Majchrákovej, Janky Blaškovej a Beaty 

Vargovej-Kuracinovej a  zborník  Autorské profily. 

Od minulého roka pracuje pri knižnici filatelistický krúžok Klub mladých filatelistov. Jeho 

vedúcou je Veronika Chorvatovičová. V tomto roku sa so svojimi členmi zúčastnila aj 

národného kola filatelistickej olympiády, kde sa umiestnili na popredných miestach. Členovia 

krúžku sa stretávajú v oddelení pre deti, kde si vymieňajú skúsenosti, súťažia. Častým hosťom 

je aj známy trnavský filatelista Ján Mička. Spolu sa uskutočnilo 5 podujatí. 

 Podujatia v hudobnom oddelení 

Pracovníci hudobného oddelenia pripravili 165 podujatí, z toho bolo 86 pre dospelých. Okrem 

pravidelných návštev žiakov ZŠ, SŠ, ktorých pedagógovia využívajú bohatý fond fonotéky 

a absolvujú u nás hudobnú výchovu, sa v hudobnom oddelení stretávajú členovia Klubu 

vozičkárov, klienti Spojenej školy na Čajkovského ul. v Trnave, klienti OZ Kruh 

a návštevníci Trnavy. Často sa stáva, že v rámci prehliadky Domu hudby sa uskutoční 

hudobno-slovné pásmo o M. Schneidrovi-Trnavskom pre návštevníkov z celého Slovenska 

ale i pre zahraničných návštevníkov. 

Ponuka sa rozšírila o hudobno-zábavné programy  pre deti v školských kluboch pod názvom 

Hudba okolo nás 

Pokračujeme v cykle Kreslíme hudobné obrázky v spolupráci s GJH v Trnave. V júni bola 

realizovaná výstava najkrajších výtvarných prác – v tomto roku na tému Hudobný 

impresionizmus. 

Významnou mierou sa toto oddelenie podieľa na rozvoji mladých talentov. V priestoroch 

hudobného oddelenia sa študenti predstavujú, organizujú si vlastné koncerty pre svojich 

priateľov a širokú verejnosť. 

Zoznam podujatí v prílohe č. 2b) 
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V Trnave 28. marec 2013 

 

Na základe podkladov vedúcich útvarov a úsekov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 

spracovala: 

 

                                                                    

 

 

 

                                                                                        Mgr. Lívia Koleková 

                                                                  riaditeľka KJF v Trnave 
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Príloha č. 1 

Tabuľka výkonov – hlavné ukazovatele činnosti 
 

 

Ukazovateľ 

Mer.  

jedn. 

Plán na rok  

2012 

Skutočnosť. 

2012 

% plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND  2012 2012  

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 230 000                           227 693 

 

98,99 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j.  3,44  

Počet titulov odoberaných periodík titul  237 94,8 

Prírastok kn. j. 5 000                                5 034 100,68 

Úbytok kn. j. 5000 7 501 150,02 

VÝPOŽIČKY     

Celkový počet výpožičiek kn. j. 400 000 422 437 106 

Knihy kn. j.  300 763  

v tom odborná lit. pre dospelých kn. j.  113 212  

           krásna lit. pre dospelých kn. j.  113827  

           odborná pre deti kn. j.  20013  

           krásna pre deti kn. j.  53711  

Periodiká kn. j.  107806  

Špeciálne dokumenty kn. j.  13 868  

Z celkového počtu výpožičiek prezenčné kn. j.  114 627  

POUŽÍVATELIA      

Počet registrovaných používateľov osoba 13 000 14 162 109 

z toho do 15 rokov osoba 3 800 3 474 91 

Návštevníci návšteva 200 000 288 023   

ĎALŠIE ČINNOSTI     

Kolektívne podujatia podujatie 500 798 160 

v tom:  informačná príprava hodina 130 177 136 

Odborné podujatia, porady podujatie 6 12  

Metodické návštevy návšteva 50 22  

Edičná činnosť titul 10 21 

 

 

Počet vypracovaných rešerší titul  373 
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Príloha č. 2 

Zoznam podujatí 

a)  odborné podujatia 
 

Krajská porada bibliografických pracovníkov TTSK a BSK. 

6. marec 2012 

Miesto:  Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda 

 

Celoslovenský seminár o MVS a MMVS. V spolupráci so SNK Martin 

Miesto: hudobné oddelenie 

22. mája 2012       50 úč..  

 

Možnosti využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice. V spolupráci s KP SSK, SAK, TU. 

Miesto: aula Pazmaneum TU 

29. mája 2012       51 úč. 

 

4. krajský workshop k spracovaniu regionálnych databáz – články v KIS VIRTUA 

5. júna 2012 

Miesto: KJF v Trnave                                                              35 úč. 

 

Zápulťáci 2012 

Porada vedúcich pracovníkov výpožičných služieb a metodikov regionálnych knižníc. Druhý blok bol 

venovaný otázkam KIS VIRTUA. 

Miesto: učebňa 

26. júna 2012                     10 úč. 

 

Rozprávačstvo a dramatizované čítanie 

Worshop pre detských knihovníkov  viedol  MgrArt. Martin Hak z Brna. V spolupráci so SNK – 

Detské knižnice. 

Miesto: hudobné oddelenie 

6. - 7. novembra 2012         15 úč.  

 

Knihovnícky deň – Praha 

V rámci vzdelávania pracovníkov návšteva Národnej technickej knižnice v Prahe a prehliadka 

historických pamiatok v Prahe V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov 

21. – 22. september 2012                     45 úč.  

 

Porada knihovníkov obecných a mestských knižníc okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. (vrátane 

školenia k výkazu KULT 10-1 MK SR za rok 2012). 

13. 12. 2012                                                                              24 účastníkov  

Miesto: Učebňa KJF v Trnave 
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b) podujatia pre verejnosť 
 

Fórum humoristov 

Ako šli holuby pešo z Francúzska až do Trnavy  

Prezentácia knižnej novinky Mariána Makara Mrvu 

Účinkovali: M. Makar Mrva, Old Boys Jazz Band, Bonzo. 

Scenár a moderovanie: A. Beňová 

Miesto: čitáreň 

26. januára 2012       80 úč. 

 

Zrkadielka Eleny Čepčekovej 

Písomná  súťaž pre deti 

Miesto:  oddelenie pre deti a pobočky     

január - február  2012                  135 úč. 

 

Básnik a čas. Vojtech Mihálik 

Literárno-hudobné pásmo pre študentov v podaní študentov z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi. 

Miesto:  hudobné oddelenie                 70 úč.  

8. februára 2012 

      

Fórum humoristov 

Nehrajte nám tu divadlo. Príbeh súboru Vysokoškolák. Cyklus Rodinné balenie. Hostia: Marta 

a Juraj Tomášikovci, Pavol Lančarič, Ľudmila Grodovská, Dagmar Brestovanská. 

Scenár a moderovanie: Eva Jarábková a Peter Dobák  

Miesto: čitáreň   

9. februára 2012      60 úč. 

 

Rozkoše dávnych čias 

Stretnutie s jubilujúcim spisovateľom Antonom Hykischom. Pre študentov GAM. 

Scenár a moderovanie: A. Beňová  

Miesto: Gymnázium A. Merici v Trnave 

16. februára 2012      70 úč.  

 

Zažeň nudu spolu s nami – zábavnými súťažami!  

Súťaže pre deti počas jarných prázdnin 

Miesto: oddelenie pre deti    spolu 5 podujatí/56 úč. 

20. – 24. február 2012 

 

Prečo čítame. Rozprávanie s mamičkami na tému čítania a tvorivá dielňa pre ich deti  

V rámci cyklu Maličkí a mamičky 

Scenár a moderovanie: Bc. V. Chorvatovičová 

Miesto: Mamiklub na Spartakovskej ul. v Trnave   . 

6. marca 2012       26 úč. 

 

Fórum humoristov 



 

 
Správa o činnosti Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave za rok 2012 

 

32 

Opäť vyšli (noviny, novinky, novinári). Cyklus Rodinné balenie. Hostia: Darina Kvetanová, 

Katarína Rosinová, Martin Jurčo. Účinkovali: Pavol Opatovský a Jozef „Laci“ Pagáč.  

Scenár a moderovanie: Eva Jarábková a Peter Dobák 

Miesto: čitáreň 

15. marca 2012       35 úč. 

 

Za dobrodružstvom s knihami Karla Maya 

Písomná  súťaž pre deti 

Miesto:  oddelenie pre deti a pobočky    . 

marec – apríl 2012      119 úč. 

 

Deň ľudovej rozprávky  

Miesto:  oddelenie pre deti a pobočky 

16. marec 2012     polu 3 podujatia / 45 úč. 

 

 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC. 13. ročník 

Aktivity pre verejnosť, prezentácia činnosti knižnice, amnestia na upomienky. 

Miesto: KJF v Trnave,  Ústav pre výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach n./Parnou 

26. marec – 1. apríl 2012  

Slávnostné otvorenie 

Čítanie mládeže v Slovenskej republike 

Otvorenie: Mgr. L. Koleková, Ing. V. Kubányi  

Poviedku D. Heviera: Čitateľ predniesol Ján Rampák 

Scenár a moderovanie: B. Jakubáčová 

Miesto: čitáreň 

26. marca 2012           30 úč. 

 

 Claude Debussy 

Hudobno-slovné pásmo k 150. výročiu narodenia hudobného skladateľa  

Scenár a moderovanie: A. Benáková 

Miesto: hudobné oddelenie 

26. marca 2012                          spolu 4 akcie/ 137 študentov 

 

 My, malkáči 

Ľubo Feldek predstavuje Ľuba Dobrovodu 

Podujatie uviedla: A. Beňová 

Miesto: čitáreň 

26. marca 2012                  47 úč. 

 

 Spoločne to hravo zvládneme 

Cyklus školení internetu pre začiatočníkov seniorov 

Kurz viedla: Bc. I. Šimčíková 

Misto: verejný internet 

27. a 29. 3. 2012     spolu  2 akcie/ 12 účastníkov 
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Očami mladých historikov 

Rozprávanie o nedávnej minulosti s Petrom Sokolovičom a Martinom Lackom 

o 10.00  čitáreň 

o 14.00  Ústav pre výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach  n/Parnou 

Moderovala: B. Porubská a B. Jakubáčová 

Miesto: čitáreň a ÚVTOS    

27. marca 2012      spolu 2 akcie/98 úč. 

Tak  i naopak 

Prezentácia novej knihy pre deti za účasti autora Jána Čápku.  

Hosť: Danuša Dragulová-Faktorová 

Scenár a moderovanie: Bc. V. Chorvatovičová 

Miesto: oddelenie pre deti 

28. marca 2012        60 úč.  

Autorské profily 

Prezentácia knižnej novinky o autoroch trnavského regiónu za účasti autorov a zostavovateľov. 

V rámci cyklu Trnavské kontexty.  Hosť: profesorka Eva Fordinálová 

Ukážky recitovali Margaréta Partelová, Ján Rampák a Kajo Bodorik. Známi trnavskí hudobníci 

a autori Marián Makar  Mrva a Kajo Bodorik obohatili program svojím hudobným vystúpením. 

Scenár a moderovanie: A. Beňová 

Miesto: čitáreň 

28. marca 2012         45 úč. 

     Od fašiangov  k  Veľkej noci 

Hudobno-slovné pásmo a hudobné hry pre deti 

Scenár a moderovanie: J. Viktoriusová 

Miesto: hudobné oddelenie 

30. marca 2012        22 úč. 

 

 Noc s Andersenom 

11. ročník ponocovania s knihou na mnohých miestach Slovenska, Čiech, Moravy, Slovinska i Poľska.  

Detskí čitatelia Knižnice Juraja Fándlyho  v Trnave nocovali na troch miestach. Hostia: Andrea 

Gregušová, Jozef Zrnek 

Miesto:  

Oddelenie pre deti     spolu  56 úč. 

Pobočka Tulipán     spolu  59 úč. 

Pobočka Vodáreň     spolu  28 úč.  

Počet nocľažníkov spolu:     124 detí a  19 dospelých.  

30. marca – 31. marca 2012 

 

„Ako sme hľadali logo k 85. výročiu Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave“ . Výstava 

Miesto: čitáreň 

26. marca – 20. apríla 2012      70 úč. 

 

Claude Debussy 

Hudobno-slovné pásmo k 150. výročiu narodenia hudobného skladateľa  



 

 
Správa o činnosti Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave za rok 2012 

 

34 

Scenár a moderovanie: A. Benáková 

Miesto: hudobné oddelenie 

Premiéra: 26. marca 2012  spolu 10akcií /     321 úč. 

 

Nespútaná riečka (Keď sa rozhodnem napísať, tak napíšem...) 

Stretnutie s autorkou románov Lenou Riečanskou a redaktorkou Milenou Čeganovou. Podujatie mimo 

plánu. 

Podujatie uviedla B. Jakubáčová 

Miesto: čitáreň 

12. apríla 2012        30 úč.   

 

Deti deťom  

Podujatie pri príležitosti 20 rokov spolupráce so Spojenou školou na Čajkovského ul. 

Moderovala: Bc. V. Chorvatovičová.  

Príhovory: B. Jakubáčová, Mgr. I. Vallušová, PhDr. E. Díteová 

Účinkovali: deti zo ZUŠ na Mozartovej ul. a deti zo Spojenej školy 

Miesto: oddelenie pre deti 

18. apríla 2012        50 úč. 

     

Fórum humoristov 

Hudba a humor (alebo téopécy 2012) 

Spomienky a súčasná literárna a hudobná tvorba „starých“ Trnavčanov. 

Účinkovali: Old Boys Jazz Band, Bonzo, Peter Horváth. 

Scenár a moderovanie: Karol Bodorik 

Miesto: čitáreň 

18. apríla 2012        80 úč.  

 

Les ukrytý v knihe  

Celoslovenská aktivita, vyhlásená Národným lesníckym centrom. 2. ročník. 

Miesto: oddelenie pre deti a pobočky    

23. – 27. apríla 2012     spolu 15 akcií/242 úč. 

 

Hľadá sa Kráľ detských čitateľov 2012 

Finálová súťaž  pre deti o titul Kráľ čitateľov KJF v Trnave  

Scenár: Ľ. Slobodníková a D. Vaculíková 

Moderovanie: Ľ. Slobodníková 

Miesto: pobočka Tulipán      .  

7. mája 2012        21 úč. 

 

Májový kvet  

Prezentácia knižnice v rámci podujatia,  ktoré realizovalo Mesto Trnava. Cyklus Maličkí a mamičky.  

Miesto: stánok na Trojičnom námestí 

Bc. V. Chorvatovičová a Lucia Hettešová 

10. – 11. mája 2012       366 úč.  

 

Spieva Katka Feldeková. Rozhovory s Ľubomírom Feldekom a Miroslavom Cipárom 

Podujatie pre študentov. Mimo plánu.  

Scenár a moderovanie: B. Jakubáčová 

Miesto: hudobné oddelenie 

14. mája 2012        70 úč.  
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Výtvarný ateliér 

Výstava žiackych prác detí MŠ. Podujatie mimo plánu. 

Miesto: oddelenie pre deti 

14. - 25.  mája 2012       101 úč. 

 

Čítajme si... 

Pokus o prekonanie slovenského rekordu o Najpočetnejší detský čitateľský maratón. Podujatie mimo 

plánu. 

Miesto:   oddelenie pre deti,  pobočka Vodáreň,  pobočka Prednádražie – na 2 miestach,  

pobočka Tulipán  

31. mája 2012       spolu  1 047úč. 

 

Mikuláš Schneider-Trnavský 

Hudobno-slovné pásmo 

Scenár a moderovanie: A. Benáková 

Miesto: hudobné oddelenie 

január – jún       spolu 17 akcií/441 úč. 

 

Fórum humoristov  

U Nvotovcov za oponou. Cyklus Rodinné balenie. Hostia: Mirka Čibenková, Juraj Nvota, Jakub 

Nvota. 

Scenár a moderovanie: Mikuláš Jarábek 

Miesto: čitáreň         

1.júna 2012           65  úč.    

  

Hudobný impresionizmus  

Vernisáž výstavy najkrajších výtvarných prác na hudobné motívy. V spolupráci s GJH v Trnave 

Scenár a moderovanie: A. Benáková 

Miesto: hudobné oddelenie     . 

12. júna 2012       70 úč. 

 

Koncert žiakov ZUŠ M. Schneidra-Trnavského  

Koncert 12 klaviristov pre svoju rodinu, priateľov a známych. 

Koncert uviedla: A. Benáková 

Miesto: hudobné oddelenie 

13. júna 2012        71 úč.  

 

Fórum humoristov 

Dobrý ročník. Cyklus Rodinné balenie. Hostia: Milan Čech, Ján Novák, Laco Hanniker.  

Hudba: Pavol Opatovský a Jozef „Laci“ Pagáč. 

Scenár a moderovanie: Eva Jarábková a Peter Dobák 

Miesto: čitáreň 

14. júna 2012        75 úč.  

Prečo čítame. Rozprávanie s mamičkami na tému čítania a tvorivá dielňa pre ich deti  

V rámci cyklu Maličkí a mamičky 

Scenár a moderovanie: Bc. V. Chorvatovičová 
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Miesto: Trnavské materské centrum na Okružnej ul.     

21. mája 2012       15 úč. 

Letná burza kníh 

V spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov Trnava 

Miesto: čitáreň         

19. – 22. júna 2012, resp. do 31. 7. 2012   800 úč. 

 

Prázdninový superklub 2012 

20. ročník prázdninových aktivít. Téma: Čo krás nám svet ponúka... Vyber si, je to skvelá ponuka! 

Miesto: oddelenie pre deti, záhrada, SSV 

júl - august 

Spolu 9 podujatí                  601  úč.  

 

A predsa sa točí! Gabove „pivné“ reči & rodinné balenie s Kopúnkovcami 

Hostia: Gabriel Kopúnek, Ľubomír Kopúnek a Eva Kopúnková.  

Scenár a moderovanie: Eva Jarábková-Chabadová a Peter Dobák. V rámci Fóra humoristov 

Miesto: čitáreň a záhrada 

6. septembra 2012       90 úč. 

 

O piatej u Thalmeinera 

Prezentácia knižnej novinky Margity Kánikovej. V rámci Trnavských kontextov. Moderoval Pavol 

Tomašovič. V spolupráci s DJP a Klub priateľov Trnavy. Hudba: Old Boys Jazz Band 

Miesto: zrkadlová sieň DJP v Trnave  

13. septembra 2012       90 úč.  

 

Anna Abasová-Hackerová: Púť 

Prezentácia knižnej novinky Anny Abasovej. V rámci Trnavských kontextov. 

Scenár a moderovanie: A. Beňová 

Miesto: čitáreň 

27. septembra 2012       85 úč. 

 

Medzinárodný deň hudby 

Živý koncert skupiny Dixieland pri ZUŠ M. Schneidra-Trnavského v Trnave. 

Koncert uviedla: A. Benáková 

Miesto: hudobné oddelenie 

1. októbra 2012       73 úč. 

   

Základná homiletika a homílie na rok A 

Čítanie z knihy Pavla Zemka. Na počesť 1150. výročia príchodu vierozvestov na Veľkú Moravu  

Scenár a moderovanie: B. Jakubáčová 

Miesto: čitáreň 

2. októbra 2012       40 úč.  

 

Pot tú našú vežu. Ščipka ščavnatéj trnafčiny 
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Prezentácia knižnej novinky Janky Blaškovej a Beaty Vargovej-Kuracinovej. V rámci Trnavských 

kontextov. Scenár a moderovanie: A. Beňová 

Miesto: čitáreň 

11. októbra 2012       86 úč.  

 

Kašpárek a chytrá princezná 

Bábkové divadlo v podaní Boučkovho loutkového divadla z Jaroměře. V spolupráci s Českým 

spolkom Trnavského regiónu.Scenár a moderovanie: Bc. V. Chorvatovičová 

Miesto: čitáreň 

15. oktobra 2012       67 úč.  

 

Máte moje slovo! Anton Bernolák a jeho tovariši 

Program klubu Fóra humoristov pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka.  

Účinkovali: Pavol Lančarič, Janka Blašková, Karol Bodorik, Marián Makar Mrva, Beata Vargová-

Kuracinová. Scenár a moderovanie: Eva Jarábková-Chabadová a Peter Dobák 

Miesto: Mestská športová hala – Veľtrh pre seniorov  

18. októbra 2012       90 úč.  

 

Literárne randevú 

Stretnutie študentov s historikom Viliamom Jablonickým. V spolupráci so Slovenským PENcentrom 

a GJH v Trnave.  

Miesto: Gymnázium Jána Hollého v Trnave 

22. októbra 2012       70 úč.  

 

Na koho to slovo padne 

Talkshow Fóra humoristov. Hostia: Natália Murat-Oravcová, Vojto Haring. Hudba: Marian Plavec 

Scenár a moderovanie: M. Jarábek 

Miesto: čitáreň 

25. októbra 2012       30 úč.  

 

Ilustrácia pre radosť detí 

Stretnutie s jubilujúcim ilustrátorom Martinom Kellenbergerom. V rámci cyklu Kniha a ešte trochu 

viac. Scenár a moderovanie: Bc. V. Chorvatovičová, Ľ. Slobodníková 

Miesto: oddelenie pre deti      81 úč. 

 Pobočka Tulipán      26 úč.  

29. októbra 2012 

 

Vznik a zánik československého štátu 

Prednáška Mgr. Michala Okruhlicu. V spolupráci s Českým spolkom Trnavského regiónu 

Moderovanie: B. Jakubáčová 

Miesto: čitáreň 

30. októbra 2012       38 úč.  

 

Bernolák 

Prezentácia knižnej novinky Mariána Tkáča, predsedu MS. Podujatie pod záštitou predsedu TTSK. 
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Súčasťou bola vernisáž výstavy Anton Bernolák  a bernolákovské hnutie. 

Scenár a moderovanie: A. Beňová 

Miesto: čitáreň 

7. novembra 2012       55 úč.  

 

Máte moje slovo! Anton Bernolák a jeho tovariši 

Program klubu Fóra humoristov pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka.  

Účinkovali: Pavol Lančarič, Janka Blašková, Karol Bodorik, Marián Makar Mrva, Beata Vargová-

Kuracinová. Scenár a moderovanie: Eva Jarábková-Chabadová a Peter Dobák 

Miesto: Incheba Bratislava – Biliotéka 2012 

8. novembra  2012      20 úč.  

 

Rozprávky nielen na čítanie 

Stretnutie so spisovateľkou Andreou Nagyovou. Dopoludnia besedovala s deťmi a popoludní 

prednášala na pobočke Tulipán pre pedagógov.   

Moderovanie: Bc. V. Chorvatovičová, Ľ. Slobodníková       

Miesto: oddelenie pre deti      50 úč.  

 Pobočka Tulipán       8 úč.  

 

Laco Hanniker: Mreže 

Stretnutie s Lacom Hannikerom a jeho novou knižkou 

Scenár a moderovanie: A. Beňová, E. Jarábková-Chabadová a Peter Dobák 

Hudba: Pavol Opatovský a Jozef „Laci“ Pagáč 

Miesto: čitáreň 

15. novembra 2012       65 úč.  

 

Jesenný výber 

Umelecká kompozícia z tvorby členov literárnych klubov. V spolupráci s DJP v Trnave a Klubom 

priateľov Trnavy. V rámci celoslovenskej aktivity Noc divadiel. Účinkovali: herci DJP v Trnave. 

Prvýkrát sa stretli členovia šiestich literárnych klubov, pracujúcich v Trnave. Pri tejto príležitosti bola 

vydaná propagačná skladačka, v ktorej sme jednotlivé kluby predstavili.  

Miesto: zrkadlová sieň DJP v Trnave 

17. novembra 2012       40 úč.   

 

Smiem si prisadnúť 

Prezentácia najnovšej knihy Miroslava Danaja. V spolupráci s DJP v Trnave a Klubom priateľov 

Trnavy. Moderoval: Pavol Tomašovič. Účinkovali: Z. Matláková, L. Rakúsová, M.  Makar Mrva, M. 

Remenár. 

Miesto: štúdio DJP v Trnave 

22. novembra 2012      80 úč. 

 

Čítame Evitovky 

Stretnutie s autorkami ženských románov Tatianou Čuperkovou a Monikou Macháčkovou. 

Scenár a moderovanie: A. Beňová 

Miesto: čitáreň 
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29. novembra 2012       25 úč.  

 

Čítačka s Pavlom „Hiraxom“ Baričákom 

Stretnutie s autorom motivačných románov, cestovateľom, blogerom, textárom a hudobníkom. 

Podujatie uviedla: A. Beňová 

Miesto: čitáreň 

4.decembra 2012       80 úč.   

 

Mikulášska nádielka 

Prezentácia internetového zborníka HUMOR_ZASINÁČ.SK 2012 v rámci klubu Fórum humoristov 

Scenár a moderovanie: Karol Bodorik a Mikuláš Jarábek. Zo svojej tvorby čítali: Eva Jarábková-

Chabadová, Beata Vargová-Kuracinová, Janka Blašková, Mikuláš Jarábek, Karol Bodorik, Laco 

Hanniker, Mária Kutáková-Opatovská, Eva Kopúnková, Peter Dobák. 

Miesto: čitáreň 

6. decembra 2012       30 úč.  

 

Rozprávky z ôsmeho svetadielu 

Beseda s autorkami knihy: Sylviou Záhorovou, Bibiánou Ondrejkovou a Zuzanou Vačkovou.  

Scenár a moderovanie: Bc. V. Chorvatovičová 

Miesto: čitáreň 

10. decembra 2012       21 úč.  

 

Slávnostný program k 85. výročiu Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 

Podujatie pod záštitou Tibora Mikuša, predsedu TTSK. 

Príhovory: Mgr. L. Koleková, J. Behúl, S. Stasselová, Z. Martinkovičová, E. Maláčková, K. 

Soukupová, A. Horváthová, M. Jarábek  

Účinkovali: Old Boys Jazz Band, Martin Križan, moderátorka Alena Beňová 

Miesto: zrkadlová sieň DJP v Trnave  

11. decembra 2012       100 úč.  

 

Príhody strašiaka Fešáka 

Stretnutie s tvorcami knihy: autor Ľuboš Bohunický, ilustrátorka Oksana Lukomska,za  vydavateľstvo 

Slovart-print Zuzana Hriňová a Katarína Kirchmayerová. Scenár a moderovanie: Bc. V.Chorvatovičová 

Miesto: oddelenie pre deti 

12. decembra 2012       63 úč.  

 

Vianočný koncert 

Koncert žiakov ZUŠ M. Schneidra-Trnavského v Trnave a posedenie pre členov a sympatizantov 

Českého spolku trnavského regiónu 

Miesto: hudobné oddelenie 

12. decembra 2012       75 úč.  

 

Vodník Čľupko 

Prezentácia knihy Trnavčanky Svetlany Majchrákovej 

Scenár a moderovanie: Bc. V. Chorvatovičová 
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Miesto: oddelenie pre deti 

13. decembra 2012       78 úč.  

 

Trnka a Vianoce 

Živý koncert folklórneho súboru pri GJH v Trnave. 

Koncert uviedla: A. Benáková 

Miesto: hudobné oddelenie 

13. decembra 2012       80 úč.  

 

Rozprávočky kvapky Danky 

Stretnutie detí s tvorcami knihy: autorka Anna Varadinová, ilustrátorka Jana Dallosová, vydavateľka 

Danuša Dragulová-Faktorová 

Scenár a moderovanie: Bc. V. Chorvatovičová 

Miesto: oddelenie pre deti  

14. decembra 2012       67 úč.  

 

Môj anjel sa vie biť 

Písomná súťaž pre deti o spsiovateľovi Romanovi Bratovi 

Miesto: oddelenie pre deti a pobočky 

november-december      131 úč.  

  

Knižnica na známke 

Výtvarná súťaž pre deti o najkrajší návrh na poštovú  známku pri príležitosti 85. výr. KJF v Trnave  

marec – október      68 prác 

Vyhodnotenie a vernisáž: 13. decembra 2012. Scenár a moderovanie: Bc. V. Chorvatovičová 

     

Krúžok mladých filatelistov 

Vedie: Bc. V. Chorvatovičová 

     Inaugurácia známky       13. apríla, 3. októbra 2012   10 úč. 

     Filatelistické pexeso         1. júna 2012               16 úč. 

     Filatelistický kongres 15. – 17. júna 2012 (Belušské Slatiny)    6 úč.   

     Vianoce na známke        13. decembra 2012                              7 úč.  
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                                                                                                          Príloha č. 3 

Edičná činnosť Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave v roku 2012 

1. periodické publikácie:  

Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 17, č. 1, 2012. - 16 s. - Formát A5. Nákl. 30 

Dostupné na internete: <http://www.kniznicatrnava.sk> 

Čaruška : časopis mladých čitateľov. - Roč. 17, č. 2, 2012. – 16 s. - Formát A5. Nákl. 50. – 

Dostupné na internete: <http://www.kniznicatrnava.sk> 

Kalendár výročí osobností trnavského regiónu 2012 / zost. Emília Dolníková. – Trnava : 

Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. – Dostupné na 

internete: <http://www.kniznicatrnava.sk> 

Knižničný spravodajca : časopis pre verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja. - 

Roč. 39, č. 1, 2012. – 20 s.,  nákl 300 ks. Formát A5. 

Knižničný spravodajca : časopis pre verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja. - 

Roč. 39,  č. 2, 2012. – 20 s., nákl. 300 ks. Formát A5. 

2. neperiodické publikácie:  
Humor_zasináč.sk 2012: zborník Fóra humoristov pri knižnici Juraja Fándlyho v Trnave / 

zost. Benjamína Jakubáčová. – Trnava :  Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave, 2012. – 57 s.  

ISBN:  978-80-88695-34-9  

Dostupné na internete: <http://www.kniznicatrnava.sk> 

 

Podujatia v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave / Benjamína Jakubáčová. – Trnava : Trnavský 

samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. – 99 s.  

ISBN:  978-80-88695-33-2 

 

20 rokov spolupráce Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a Spojenej školy na Čajkovského 

ulici v Trnave / zost. Benjamína Jakubáčová.  – Trnava :  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 

2012. – [6] s.   

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave / zost. Darina Kráľová, Benjamína Jakubáčová . –  Trnava 

: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. - [10] s.  

 

Kultúrno – historický kalendár Trnavského samosprávneho kraja. 3. rozšírené vydanie. / 

Tibor Mikuš a kolektív.  Trnava : Trnavský samosprávny kraj,  2012.  408 s., obr.  

ISBN: 978-80-971174-4-3 

 

 

http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
http://www.kniznicatrnava.sk/
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3. metodické, propagačné a inštruktážne publikácie:  

Týždeň slovenských knižníc :  13. ročník. 26. 3. – 1. 4.  2012.  – Trnava :  Trnavský 

samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. – [6] s. - 1 programová 

skladačka 

 

Regionálne knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2011 /zost. Darina Kráľová. - 

Trnava: Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. -  21 s. – 

Formát A4. Nákl. 10 

 

Verejné knižnice Trnavského samosprávneho kraja v roku 2011 / zost. Darina Kráľová. -

Trnava: Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. - 21 s. – 

Formát A4. Nákl. 10 

 

Jesenný výber. Umelecká kompozícia z tvorby členov literárnych klubov Trnavy. /zost. B. 

Jakubáčová.  – Trnava  : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. - [7] s.  –  1 programová 

skladačka 

 

 Obežník pre pracovníkov KJF v Trnave. č.1, 2012.  

 

4. mimo edičného plánu:  

Odporúčajúce bibliografie k podujatiam vo forme knižnej záložky  

Možnosti využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice. Elektronický zborník 

príspevkov zo seminára (26. 5. 2012) Trnava. / Zost. Ivana Gálusová. / zverejnené na 

www.kniznicatrnava.sk . 

 

Anton Hykisch. Bibliografický leták  / zost. Alena Beňová. – Trnava :  Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave, 2012. – [2] s.   

 

Máte moje slovo! Anton Bernolák a jeho tovariši. /zost. B. Jakubáčová.  – Trnava  : 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. - [2] s.  –  2 programové  záložky 

 

Ilustrácia pre radosť detí.. /zost. V. Chorvatovičová.  – Trnava  : Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave, 2012. - [2] s.  –  1 bibliografická záložka 

 

Propagačné a programové záložky 

Bibliobox.  – Trnava : Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. – [2] s.  – 1 

propagačná záložka 

 

Našli sme vás. Knižnica na známke / zost. Benjamína Jakubáčová. – Trnava  :   

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 2012. – [2] s.  – 1 propagačná záložka 

 

Prázdninový superklub 2012. /zost. V. Chorvatovičová.  – Trnava  : Knižnica Juraja 

Fándlyho v Trnave, 2012. - [2] s.  –  1 programová  záložka 

 

http://www.kniznicatrnava.sk/
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Prezentácie  

 Zápulťáci 2012. Pracovná porada pre vedúcich pracovníkov vo výpožičkách 

a metodikov regionálnych knižníc v kraji. Vypracovala: Benjamína Jakubáčová 

 Biblioterapia v knižniciach Trnavského samosprávneho kraja. Seminár Možnosti 

využitia biblioterapie v práci s používateľmi knižnice. Trnava 29. máj 2012. 

Vypracovala: Mgr. Darina Kráľová  

 Výskum čítania mládeže v TTSK. Prezentované v rámci TSK 26.3.2012. Vypracovala 

Mgr. Lívia Koleková 

 85. výročie Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Slávnostný program V DJP v Trnave 

11. decembra 2012. Vypracovala Bc. Jana Brliťová. 
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                   Príloha č. 4 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v tlači 2012 
1. 

Vagnerová, Henrieta 

Knižnica ožila humorom a džezom / Henrieta Vagnerová. In: Trnavský hlas. - Roč. 4, č. 5 (2.2.-

8.2.2012), s. 15. 

 

2. 

Jakubáčová, Benjamína 

Ako šli holuby / Benjamína Jakubáčová. In: Knižná revue. - Roč. 22, č. 3/2012, s. 3. 

 

3. 

Lihanová, D. 

Knižnica Juraja Fándlyho pripravuje februárové podujatia / D. Lihanová. In: Trnavsko . - Č. 6 

(10.2.2012), s. 6. 

 

4. 

Škreko, Benjamín 

Kasarda, ktorý urazil Ježiša / Benjamín Škreko. In: Trnavský hlas. - Roč. 4, č. 6 (9.2.-15.2.2012), s. 

10. 

 

5. 

Humoristi o divadelníkoch / [autor] kvet. In: Trnavský hlas. - Roč. 4, č. 5 (2.2.-8.2.2012), s. 18. 

 

6. 

Nestihli ste vrátiť knižku počas výpožičných hodín? Využite novú službu – Bibliobox! [online]. 

[citované 2012-02-24]. Dostupné na internete: http://www.trnava-vuc.sk  

 

7. 

(LEN) 

V meste pribudli dva biblioboxy / [autor] (LEN). In: Trnavské noviny MY. - Roč. 22, č. 8 (27.2.-

4.3.2012, s. 6. 

 

8. 

Zapožičané knihy môžete vrátiť aj do biblioboxov. In: Trnavsko. - Č. 8 (24.2.2012), s. 12. 

 

9. 

Knihy už môžeme vrátiť do knižnice aj prostredníctvom biblioboxov. In: Novinky z radnice. - Roč. 

23, č. 2 (marec 2012), s. 4-5. 

 

10. 

Beňová, Alena 

Makarove holuby prišli pešo aj do knižnice / Alena Beňová. In: Novinky z radnice. - Roč. 23, č. 2 

(marec 2012), s. 24. 
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11. 

Škreko, Benjamín 

FOTORIPORT. Ako išli Makarove holuby pešo z Paríža do Trnavy / Benjamín Škreko. [online]. 

[citované 2012-01-27]. Dostupné na internete: http://www.trnavskyhlas.sk/c/5270-fotoriport-ako-isli-

makarove-holuby-peso-z-pariza-do-trnavy.htm  

 

12. 

Jurčo, Martin 

Ochotníci nehrali divadlo, keď naň spomínali / Martin Jurčo. In: Novinky z radnice. - Roč. 23, č. 2 

(marec 2012), s. 27-29. 

 

13. 

Jakubáčová, Benjamína 

Knižnice pre všetkých – všetci do knižnice! / Benjamína Jakubáčová. In: Novinky z radnice. - Roč. 23, 

č. 2 (marec 2012), s. 30-31. 

 

14. 

(len) 

Na vracanie kníh pribudli dva biblioboxy / [autor] (len). In: Trnavské echo. - Roč. 7, č. 8/2012, s. 3. 

15. 

Bibliobox v Trnave, knihy umožní vrátiť aj mimo knižnice. [online]. [citované 2012-02-23]. Dostupné 

na internete: http://www.topky.sk/cl/1000076/1300706/Bibliobox-v-Trnave--knihy-umozni-vratit-aj-

mimo-kniznice 

 

16. 

Bibliobox umožní vrátenie kníh kedykoľvek aj mimo knižnice. [online]. [citované 2012-02-24]. 

Dostupné na internete:  http://www.trnavskyhlas.sk/predplatne--akcia.htm 

 

17. 

V Trnave pribudli dva biblioboxy. [online]. [citované 2012-02-24]. Dostupné na internete:  

http://trnava.sme.sk/c/6274415/v-trnave-pribudli-dva-biblioboxy.html 

 

18. 

Bibliobox umožní vrátenie kníh aj mimo knižnice. [online]. [citované 2012-02-24]. Dostupné na 

internete: http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/kultura/kniha/bibliobox-umozni-vratenie-knih-aj-

mimo-kniznice-9199/ 

 

19. 

Nestihli ste vrátiť knižku do knižnice počas výpožičných hodín? [online]. [citované 2012-02-23]. 

Dostupné na internete: http://www.seredonline.sk/clanky/nestihli-ste-vratit-knizku-do-kniznice-pocas-

vypozicnych-hodin/ 

 

20. 

Súhrn správ domáceho spravodajstva z 23. februára. Trnava: Bibliobox umožní vrátenie kníh aj mimo 

http://www.trnavskyhlas.sk/c/5270-fotoriport-ako-isli-makarove-holuby-peso-z-pariza-do
http://www.trnavskyhlas.sk/c/5270-fotoriport-ako-isli-makarove-holuby-peso-z-pariza-do
http://www.topky.sk/cl/1000076/1300706/Bibliobox-v-Trnave--knihy-umozni-vratit-aj-mimo-kniznice
http://www.topky.sk/cl/1000076/1300706/Bibliobox-v-Trnave--knihy-umozni-vratit-aj-mimo-kniznice
http://www.trnavskyhlas.sk/predplatne--akcia.htm
http://trnava.sme.sk/c/6274415/v-trnave-pribudli-dva-biblioboxy.html
http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/kultura/kniha/bibliobox-umozni-vratenie-knih-aj-mimo-kniznice-9199/
http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/kultura/kniha/bibliobox-umozni-vratenie-knih-aj-mimo-kniznice-9199/
http://www.seredonline.sk/clanky/nestihli-ste-vratit-knizku-do-kniznice-pocas-vypozicnych-hodin/
http://www.seredonline.sk/clanky/nestihli-ste-vratit-knizku-do-kniznice-pocas-vypozicnych-hodin/
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knižnice. [online]. [citované 2012-02-24]. Dostupné na internete: http://udalosti.noviny.sk/udalosti-

clanky/24-02-2012/suhrn-sprav-domaceho-spravodajstva-z-23-februara.html 

 

21. 

Na knihy z knižnice je aj bibliobox / [autor] TASR. In: Trnava dnes. - 9. týždeň (3.-4. marec 2012), s. 

4.  

 

22. 

Rosinová, Katarína 

Píše, ako deti počujú / Katarína Rosinová. In: Trnavský hlas. - Roč. 4, č. 10 (8.3.-14.3.2012), s. 7.  

 

23. 

Kvetanová, Darina 

Koniec pokutám za knihy / Darina Kvetanová. In: Trnavský hlas. - Roč. 4, č. 10 (8.3.-14.3.2012), s. 8. 

 

24. 

Kvetanová, Darina 

Koniec pokutám za knihy, vhadzujte ich do biblioboxov / Darina Kvetanová. [online].[citované 2012-

03-07]. Dostupné na internete: http://www.trnavskyhlas.sk/c/5812-koniec-pokutam-za-knihy-

vhadzujte-ich-do-biblioboxov.htm 

 

25. 

Lihanová, D. 

Týždeň slovenských knižníc – „Knižnice pre všetkých“ / D. Lihanová. In: Trnavsko. - Č. 10 

(9.3.2012), s. 4. 

 

26. 

Rosinová, Katarína 

Živé i prežívajúce kráľovstvá knihomoľov / Katarína Rosinová. In: Trnavský hlas. - Roč. 4, č. 11 

(15.3.-21.3.2012), s. 5. 

 

27. 

Repíková, Elena 

Tvorivé dielne v knižnici / Elena Repíková. In: Trnavský hlas. - Roč. 4, č. 11 (15.3.-21.3.2012), s. 8. 

 

28. 

Jakubáčová, Benjamína 

V trnavskej knižnici si prídu na svoje deti aj dospelí / Benjamína Jakubáčová. In: Trnavský hlas. - 

Roč. 22, č. 11  (19.3.-25.3.2012), s. 10. 

 

29. 

Rosinová, Katarína 

Knižnica má nové červeno-čierne logo k okrúhlemu výročiu / Katarína Rosinová.[online].[citované 

2012-03-23]. Dostupné na internete: http://www.trnavskyhlas.sk 

 

http://udalosti.noviny.sk/udalosti-clanky/24-02-2012/suhrn-sprav-domaceho-spravodajstva-z-23-februara.html
http://udalosti.noviny.sk/udalosti-clanky/24-02-2012/suhrn-sprav-domaceho-spravodajstva-z-23-februara.html
http://www.trnavskyhlas.sk/c/5812-koniec-pokutam-za-knihy-vhadzujte-ich-do-biblioboxov.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/c/5812-koniec-pokutam-za-knihy-vhadzujte-ich-do-biblioboxov.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/
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30. 

Vajs, Frido 

Novinári čelili trvrdým otázkam. Priznali aj úplatok! / Frido Vajs. [online].[citované 2012-03-23]. 

Dostupné na internete: http://www.trnavskyhlas.sk/c/5994-novinari-celili-tvrdym-otazkam-priznali-aj-

uplatok.htm? 

 

31. 

Lihanová, D. 

Týždeň slovenských knižníc – „Knižnice pre všetkých“/ D. Lihanová. In: Trnavsko. - Č. 12 (23. 3. 

2012), s. 2. 

 

32. 

Repíková, Elena 

Počas Noci s Andersenom hľadali deti v škole na Atómovej poklad / Elena Repíková. In: Trnavské 
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