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1 Úvod
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne (ďalej len „knižnica“, resp. VKMR),
v zmysle Zriaďovacej listiny, vydanej Trenčianskym samosprávnym krajom uznesením
č. 278/2007 z 27.6.2007, plnila funkciu mestskej knižnice pre mesto Trenčín, regionálnej
knižnice pre územné celky okresov Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou,
Myjava a krajskej knižnice na území TSK. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja
(ďalej len TSK) koordinovala činnosť a poradensky usmerňovala regionálne knižnice
v Považskej Bystrici a v Prievidzi. Zabezpečovala úlohy spojené s bibliografickou
registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti a úlohy spojené s elektronizáciou
knižnično-informačných služieb v kraji. VKMR budovala, spracovávala a sprístupňovala
univerzálny knižničný fond s dôrazom na regionálne dokumenty, poskytovala základné
a špeciálne knižnično-informačné služby, zostavovala rešerše a bibliografické súpisy,
organizovala kultúrno-spoločenské podujatia.

2 Plnenie hlavných úloh
Činnosť VKMR sa v roku 2014 riadila Plánom činnosti na rok 2014 a obsahovo
vychádzala zo základných dokumentov knižnice (Zriaďovacia listina, Organizačný poriadok,
Knižničný a výpožičný poriadok) i zo zásadných regionálnych, národných a medzinárodných
dokumentov: Ústava SR, Manifest UNESCO o verejných knižniciach, Všeobecná deklarácia
ľudských práv, Metodický pokyn MK SR č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010
k určeniu štandardov pre verejné knižnice a ďalších.

2.1 Riadenie knižnice
Riadiace, organizačné, personálne a kontrolné aktivity knižnica zamerala
na vytváranie optimálnych podmienok pre svoju činnosť, so zámerom kvalitne a na odbornej
úrovni plniť funkcie verejnej regionálnej knižnice pre Trenčiansky samosprávny kraj.
VKMR vykonávala svoju riadiacu činnosť v súlade so zákonmi SR, VZN a smernicami
Trenčianskeho samosprávneho kraja a príkazmi predsedu TSK.
Pri riešení pracovných otázok vedenie knižnice spolupracovalo s odborovou organizáciou
v zmysle ZP, Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a Kolektívnej zmluvy VKMR.
VKMR naďalej zabezpečovala úlohy v oblasti BOZP, OPP a CO.
Dvojstupňové riadenie uplatňovala VKMR prostredníctvom operatívnych porád vedenia
knižnice s vedúcimi pracovníkmi za prítomnosti zástupcu odborov, pravidelných porád
pracovníkov oddelení.
Kontrolnú činnosť knižnica realizovala v súlade s Vnútorným kontrolným systémom
VKMR a v zmysle príkazov riaditeľky. Vnútroknižničná kontrolná komisia uskutočnila 3
kontroly pokladní jednotlivých pracovísk. V sledovanom období nebola prijatá žiadna
sťažnosť ani petícia.
Pri riadiacej činnosti v knižnici napomáhali odborné a pracovné komisie: vnútroknižničná
kontrolná, akvizičná, inventarizačná, vyraďovacia, likvidačná, škodová a mzdová.
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2.2 Strategické úlohy
Pri plnení strategických úloh postupovala VKMR podľa Plánu činnosti na rok 2014,
v rámci ktorého:
 sprístupňovala univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestneho významu,
poskytovala základné a špeciálne knižnično-informačné služby,
 koordinovala, metodicky usmerňovala, dokumentovala a vyhodnocovala činnosť
verejných knižníc v Trenčianskom samosprávnom kraji a plnila úlohy vyplývajúce
z Národného bibliografického systému SR,
 spoločným postupom regionálnych knižníc s firmou Lanius s.r.o. a so správcom siete
a serveru v TSK riešila aktuálne požiadavky knižníc na vylepšenie KIS Clavius
a priebežne odstraňovala problémy v systéme,
 rozšírila svoje služby o letnú čitáreň, ktorá umožňuje širokej verejnosti bezplatný
prístup k periodikám v atraktívnom prostredí exteriéru na Jaselskej ul.,
 v spolupráci so SNK v Martine
zorganizovala 2-dňové Zasadnutie Národnej komisie pre služby
za účasti 31 odborných knihovníckych zamestnancov z verejných a akademických knižníc
zo SR a ČR,
 zorganizovala pracovné stretnutie
k rozborom činnosti verejných
knižníc Trenčianskeho kraja
za účasti zástupcov zriaďovateľa,
Obrázok 1(Zasadnutie Národnej komisie pre služby)
odboru školstva a kultúry TSK
a SNK v Martine,
 ako garant budovania Súborného katalógu TSK zorganizovala pracovné stretnutie
bibliografov a katalogizátorov k aktuálnym otázkam tvorby a spracovávania záznamov.
Kvalita záznamov sa riešila operatívne, elektronickou komunikáciou s kompetentnými
pracovníkmi účastníkov RKIS,
 knižnica pôsobila ako otvorený komunitný priestor,
 zorganizovala 526 kultúrno-spoločenských podujatí za účasti 15 299 návštevníkov,
 v dňoch 31.3. – 6.4.2014 sa zapojila do aktivity Týždeň slovenských knižníc a Týždeň
otvorených dverí vo VKMR, v rámci ktorého usporiadala 24 vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí s účasťou 993 návštevníkov,
 propagovala činnosť a služby knižnice v celoslovenských a regionálnych médiách,
na webových stránkach VKMR, TSK, iných poskytovateľov informačných služieb
a na sociálnej sieti Facebook,
 VKMR vyvíjala úsilie na zabezpečenie viaczdrojového financovania, vypracovala
nasledovné projekty:
1. „Noc literatúry v Trenčíne“ (Dotačný systém Mesta Trenčín), žiadaných 510 €,
schválených 100 €,
2. „Knižnica pod holým nebom“ (Dotačný systém Mesta Trenčín), žiadaných
650 €, schválených 250 €,
3. „Slovobranie“. Zborník literárnych prác členov Literárneho klubu Omega
v Trenčíne (Dotačný systém Mesta Trenčín), žiadaných 400 €, schválených
100 €,
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4. Čítajme všetci – čítanie je super (Dotačný systém Mesta Trenčín), žiadaných
500 €, schválených 500 €,
5. Deň ľudovej rozprávky (Program SAK – Partnerstvo alebo spojme svoje sily),
žiadaných 250 €, schválených 100 €,
6. Skvalitnenie sprístupňovania regionálnych dokumentov (Dotačný systém
MKSR), žiadaných 11 437 €,
7. Komunitná knižnica – podpora a propagácia čítania a literatúry formou
kultúrno-vzdelávacích aktivít (Dotačný systém MKSR), žiadaných 1 425 €,
8. Skvalitnenie ochrany knižničného fondu (Dotačný systém MKSR), žiadaných
11 305 €,
9. Deväťdesiat rokov trenčianskej knižnice (Dotačný systém MKSR), žiadaných
4 750 €,
10. 200 rokov po Štúrovi (Dotačný systém MKSR), žiadaných 2 755 €,
11. Aktualizácia knižničného fondu (Dotačný systém MKSR), žiadaných 23 750 €
a pokračovala v realizácii projektov:
1. „Nákup nových kníh“ (Dotačný systém MK SR), žiadaných 23 750 €,
schválených 11 500 €,
2. „Podpora čítania prostredníctvom komunitných aktivít v knižnici – prezentácie
pôvodnej slovenskej beletristickej a odbornej literatúry pre deti i dospelých“
(Dotačný systém MKSR), žiadaných 950 €, schválených 950 €,
3. „Ľudovít Štúr mojimi očami“ – literárna súťaž a vydanie zborníka literárnych
prác mládeže a dospelých (Dotačný systém MKSR), žiadaných 2 090 €,
schválených 2 090 €,
4. „Skvalitnenie knižnično-informačných služieb prostredníctvom obnovy
technického vybavenia knižnice“ (Dotačný systém MKSR), žiadaných 5 396 €,
schválených 0 €,
5. „Zvýšenie počítačových zručností knihovníkov Trenčianskeho regiónu“
(Dotačný systém MKSR), žiadaných 2 052 €, schválených 0 €,
6. „Deväťdesiat rokov trenčianskej knižnice“ (Dotačný systém MKSR), žiadaných
4 465 €, schválených 0 €,
7. „Posilnenie informačno-komunikačných vzťahov Trenčianskeho a Juhomoravského kraja zachovaním a sprístupnením regionálnych dokumentov“ (Operačný
program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013) – žiadaných 110 500 €,
schválených 0 €,
2.2.1 Ďalšie úlohy
 v súvislosti so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, poverila zodpovednú osobu dozerajúcu na dodržiavanie
zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov a riešila náležitosti vyplývajúce
z uvedeného zákona,
 zriadila účty v Štátnej pokladnici dňom 1.6.2014, pôvodné účty vedené v ČSOB a.s.,
pobočka Trenčín, boli zrušené ku dňu 20.6.2014,
 dokončila úpravy suterénu na Jaselskej ul. (sanácia, hydroizolačné práce, rekonštrukcia
elektroinštalácie, výmena vzduchotechniky) z dôvodu vytvorenia skladových
priestorov pre knižničný fond,
 previezla regály a knihy zo skladov na SOŠ Pod Sokolicami do suterénu budovy
na Jaselskej ul.,
 vymaľovala priestor „detskej izby“ v oddelení pre deti a mládež na Hasičskej ul.,
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upravila priestory depozitu viazaných periodík v budove TSK podľa interných
predpisov TSK,
návštevníkom študovní na Jaselskej ul. umožnila bezplatné pripojenie k internetu
prostredníctvom wifi,
aktívne sa zapojila do projektu Benchmarking v slovenských knižniciach,
prednáškou „Využívanie regionalík vo VKMR“ sa aktívne zapojila do 1. ročníka
podujatia SNK v Martine Dni verejných knižníc a do projektu „Regionálne cennosti“,
ktoré garantovala HNKPD v Prievidzi,
propagovala a podporovala využívanie externých elektronických databáz,
registrovaným
používateľom
umožnila využívať dve čítačky ekníh,
prihlásila sa do kampane „Do
knižnice“
a
prispievala
aktuálnymi
informáciami
na webportál Tlačovej agentúry
knižníc,
propagovala podujatia a činnosti
knižnice na www stránkach
Trenčianskeho samosprávneho
kraja,
Mesta
Trenčín,
knihovníckeho portálu Infolib, v
regionálnych a celoslovenských
médiách a pod.,
Obrázok 2 (Noc literatúry v Trenčíne)
priebežne aktualizovala a inovovala
webovú stránku knižnice, informovala verejnosť a reagovala na podnety v sociálnej
sieti Facebook,
pracovala v poradných odborných knihovníckych komisiách (Súborný katalóg knižníc
SR, Národná komisia pre služby, Koordinačná rada pre bibliografiu pri Národnom
bibliografickom ústave SNK) a spolupracovala s profesijnými a stavovskými
organizáciami (Spolok Slovenských knihovníkov a knižníc, Slovenská asociácia
knižníc, SNS IAML - Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia
hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk),
v rámci cezhraničnej spolupráce:
 zorganizovala historický seminár v rámci 7. ročníka medzinárodného
výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars na Skalke pri Trenčíne,
 uskutočnila v 2 pracoviskách európsky projekt „Noc s Andersenom“,
 zapojila sa do 8. ročníka celoeurópskeho projektu Noc literatú-ry - čítanie
na netra- dičných miestach s pestrým sprievod-ným programom,
 Language Flower 2014 - Jazykový kvet – spoluorganizovala akreditovanú
súťaž v prednese poézie, prózy a divadelných predstavení detí a mládeže,
poskytovala informácie ako Kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva,
pokračovala v realizácii projektu „Partnerské knižnice“, spolupracovala
s Parlamentnou knižnicou NR SR.
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2.3 Ľudské zdroje
2013

2014

Nárast/
Úbytok

54

53

-1

49,64

49,60

-0,04

- vykonávajúci knihovnícke činnosti (úväzky–priemer. počet)

38,72

39,88

+1,16

Odborní zamestnanci s knihovníckym vzdelaním (FO)

30

30

0

5

5

0

659,11

707,53

+48,42

Ukazovateľ
Zamestnanci knižnice (FO)
Zamestnanci knižnice (úväzky – priemerný počet)

- z toho s VŠ s knihovníckym vzdelaním (FO)
Priemerná mesačná mzda na 1 zamest. prepočítaná na plne zamestnaných

Tabuľka 1 (Ľudské zdroje)
Účasť na odborných a vzdelávacích podujatiach:



















Implementácia SEPA štandardov v EIS iSPIN, Trenčín, 29.1.2014 (Bc. L. Sládková,
Mgr. L. Radimáková, Z. Uhrínová),
Zasadnutie výboru Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, Bratislava, 12.2.2014
(Mgr. M. Zobková),
Školenie k mzdám, Trenčín, 20.2.2014 (Mgr. L. Radimáková),
CKS – Konsolidačný balík, Trenčín, 28.2.2014 (Bc. L. Sládková),
Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie knižníc, Piešťany, 5.3.2014 (Mgr. L. Brezová),
Odborný seminár Ochrana osobných údajov v podmienkach knižníc, Piešťany, 5.3.2014
(Mgr. L. Brezová, Mgr. D. Martináková, Mgr. M. Zobková),
Odborný seminár Riešenie konfliktných a záťažových situácií pri komunikácii
s problémovými čitateľmi, Martin, 26.3.2014 (Mgr. L. Brezová, Bc. S. Fabová,
M. Hmiráková),
Porada riaditeľov knižníc SR, Martin, 26.3.2014 (Mgr. L. Brezová),
Odborný seminár Dobrý web a knižnice, Bratislava, 1.4.2014 (Mgr. L. Brezová,
Mgr. P. Dombaiová, Bc. M. Duffeková),
Zasadnutie výboru Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, Kočovce, 28.-29.4.2014
(Mgr. M. Zobková),
Kurz Práca s CKS IS JÚŠ, Žilina, 29.4.2014 (Bc. L. Sládková),
14. ročník odborného seminára pre pracovníkov knižníc – Akvizícia, budovanie,
sprístupňovanie a ochrana knižničných e-fondov – e-knihy v e-depozitároch, Banská
Bystrica, 29.4.2014 (PhDr. D. Stupavská),
Odborná konferencia Knižnica – fyzické miesto s virtuálnou ponukou, Bratislava,
6.5.2014 (Mgr. L. Brezová, Bc. M. Duffeková, Ľ. Krajčíková, Mgr. M. Zobková),
Bibliografický deň 2014, Martin, 13.5.2014 (E. Struhárová),
Štátna pokladnica – platobný portál MPPL ŠP, Trenčín, 14.5.2014 (Bc. L. Sládková,
Z. Uhrínová),
Štátna pokladnica – platobný portál MPPL ŠP, Trenčín, 26.5.2014 (Bc. L. Sládková,
Mgr. L. Radimáková),
Seminár Dni verejných knižníc, Martin, 3.6.2014 (Bc. S. Fabová, Mgr. G. Balážová,
Mgr. P. Dombaiová, E. Struhárová),
16. zasadnutie Národnej komisie pre služby, Trenčín, 11. - 12.6.2014 (vybraní
pracovníci),
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Školenie k BOZP a ochrane osobných údajov, Cetuna, 13.6.2014, Trenčín, 26.6.2014
(všetci pracovníci),
Metodický deň, Trenčín, 1.7.2014 (Bc. L. Sládková),
Medzinárodný odborný seminár Regionálne cennosti, Prievidza, 10.-11.9.2014
(Ing. G. Krokvičková, Bc. S. Fabová, Mgr. P. Dombaiová, E. Struhárová),
Odborný seminár Čítam, čítaš, čítame, Prievidza, 17.9.2014 (Ľ. Krajčíková,
Ing. P. Motyčková),
Odborné podujatie SSKK – financovanie kultúry Fínska, Bratislava, 23.9.2014
(Ing. G. Krokvičková, D. Kuchtová, M. Zobková),
Porada riaditeľov a ekonómov, Trenčín, 24.9.2014 (Ing. G. Krokvičková,
Bc. L. Sládková),
4. konferencia hudobných knihovníkov Pramene slovenskej hudby IV., Žilina, 24.9.2014
(Mgr. E. Hladká),
Verejné obstarávanie, Trenčín, 7.10.2014 (Bc. L. Sládková, Z. Uhrinová),
Celoslovenský seminár k benchmarkingu verejných knižníc, Martin, 14.10.2014
(Bc. S. Fabová, Bc. M. Duffeková, M. Zobková),
Elektronický kontraktačný systém, Trenčín, 30.10.2014 (Bc. L. Sládková, Z. Uhrinová),
Bibliotéka – medzinárodný knižný veľtrh, Bratislava, 6.11.2014 (Ing. G. Krokvičková,
PhDr. D. Stupavská, D. Kuchtová, Ľ. Krajčíková, Ing. P. Motyčková),
Konferencia na prezentovanie života významných osobností, Horná Súča, 9.11.2014
(E. Struhárová),
Motivačné aktivity s detským čitateľom 4, Košice, 13.-14.11.2014 (Ľ. Krajčíková,
Ing. P. Motyčková),
Koordinačná rada pre bibliografickú činnosť v SR, Martin, 20.11.2014 (E. Struhárová,
Mgr. P. Dombaiová),
Konferencia Profesia knihovník II., Martin, 24.11.2014 (Ing. G. Krokvičková,
Bc. S. Fabová, Bc. M. Duffeková)
Ročná účtovná závierka za rok 2014, Trenčín, 24.11.2014 (Bc. L. Sládková),
Pracovná porada ekonómov a finančného odboru TSK, Trenčín, 4.12.2014
(Bc. L. Sládková),
Metodický deň s Útvarom hlavného kontrolóra TSK, Trenčín, 11.12.2014
(Bc. L. Sládková).

3 Hlavné ukazovatele činnosti
Ukazovateľ
Knižničný fond
Výpožičky

Mer.
jednotka
k. j

Plán 2014
221 000

Skutočnosť
k 31.12.2014
224 486

Percento
plnenia
101,58

k. j

402 300

394 952

98,17

Registrovaní používatelia

osoba

9 900

9 478

95,74

Návštevníci knižnice

osoba

190 000

182 994

96,31

podujatia

350

526

150,29

h/týž.

62

65*

104,84

Vzdelávacie a kultúrne podujatia
Výpožičný čas

Tabuľka 2 (Hlavné ukazovatele činnosti)
* podľa metodických vysvetliviek k Ročnému výkazu o knižnici KULT 10-01 sa uvádza týždenný počet
hodín najdlhšie otvoreného útvaru, vo VKMR je to pracovisko Internet pre verejnosť na Hasičskej ul.
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3.1 Knižničné fondy
V oblasti doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov bola činnosť zameraná
na plnenie základných úloh vyplývajúcich z plánu činnosti na rok 2014.
a/ doplňovanie knižničných fondov
Doplňovanie knižničných fondov bolo ovplyvňované cenovou úrovňou dokumentov
ponúkaných na knižnom trhu a nedostatočnou výškou finančného príspevku na nákup
dokumentov. Na základe Metodického pokynu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice, by
knižnica mala ročne kúpou získať minimálne 7950 až 7970 knižničných jednotiek. Tento
ukazovateľ VKMR v prvom polroku splnila iba na 54,57 %, pretože kúpou získala iba 4 344
kn. j.
V roku 2014 knižnica spracovala 5 274 nových kn. j. v celkovej hodnote 55 145, 98 €,
z toho predstavoval:
- nákup (82,4%)
4 344 kn. j.
46 802,19 €
- dary (16,8%)
889 kn. j.
7 948,80 €
- náhrady (0,8%)
41 kn. j.
394,99 €
Podľa druhu dokumentov najvyšší prírastok predstavovala odborná literatúra
pre dospelých (2 553 kn. j.) a najnižší odborná literatúra pre deti a mládež (183 kn. j.).
Zo špeciálnych druhov dokumentov v roku roku 2014 VKMR spracovala 50 kn. j.
audiovizuálnych dokumentov a 8 kn. j. elektronických dokumentov. Nové dokumenty VKMR
nakupovala s priemernou zľavou 26,14 %, dokumenty v hodnote 46 802,19 € boli nakúpené
za 34 568,25 €. Priemerná maloobchodná cena nakúpených dokumentov bola 10,78 €
a nákupná 7,95 €.
VKMR odoberala 313 titulov periodík získaných darom a nákupom.
b/ spracovanie knižničných fondov
Spracovanie knižničných fondov bolo plne automatizované v KIS Clavius do centrálnej
elektronickej databázy RKIS kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Ku koncu roka 2014 databáza obsahovala 314 890 záznamov neperiodických publikácií a 920
záznamov periodík. Vzhľadom k tomu, že databázy jednotlivých organizácií sa spojili bez
kontroly už vložených titulov, spoločná databáza obsahuje množstvo duplicitných záznamov,
ktoré sa postupne odstraňujú. Bola priebežne uskutočňovaná kontrola duplicity titulov
s vročením 2014 a pokračovala kontrola záznamov so starším vročením. Duplicity boli
odstránené. Zároveň sa, v spolupráci participujúcich regionálnych knižníc, priebežne
uskutočňovala kontrola slovníkov autorít, ktoré sa, vzhľadom k množstvu duplicitných
záznamov, zlučovali.
Pretrvávajúcou úlohou knižnice bola retrospektívna konverzia knižničných katalógov
v module RETRO. S ohľadom na komplexnú automatizáciu knižničných procesov, súčasný
stav databázy a potreby pracovísk mimo centrálnej budovy knižnice, boli predmetom
retrokonverzie špeciálne fondy: fond hudobnín a starý študijný fond.
c/ aktualizácia a ochrana knižničných fondov
V zmysle platnej vyhlášky MK SR č. 421/2003 Z. z. bolo v roku 2014 vyradených spolu
2 892 kn. j. v celkovej hodnote 6 605,52 €. Z toho pre:
- stratu
41 kn. j.
277,99 €
- opotrebovanosť
1 739 kn. j.
2 352,61 €
- aktualizácia
129 kn. j.
148,82 €
- zastaranosť
982 kn. j.
3 821,16 €
9

- nedobytnosť
1 kn.j.
4,95 €
V druhom polroku 2014 sa uskutočnila revízia čiastkového knižničného fondu odbornej
literatúry. Revízia sa vykonávala automatizovane prostredníctvom knižnično-informačného
systému Clavius.
Ochranu knižných jednotiek pred stratou alebo odcudzením zabezpečovali elektromagnetické
brány v centrálnom pracovisku na Jaselskej ulici 2, v pracoviskách Juh a Dlhé Hony
a rádiofrekvenčné zabezpečovacie zariadenie vo všeobecnej študovni. Elektronická ochrana
knižného fondu umožňovala diskrétnu kontrolu návštevníkov.
d/ stav knižničného fondu
Podľa tematických skupín
Prírastok
k 31. 12. 2014

Stav
k 31.12. 2013

Knižničný fond
Odborná literatúra pre dospelých

Stav
k 31. 12. 2014

114 273 kn. j.

2 553 kn. j.

1 713 kn. j.

115 113 kn. j.

67 837 kn. j.

1 525 kn. j.

576 kn. j.

68 786 kn. j.

9 599 kn. j.

183 kn. j.

5 kn. j.

9 777 kn. j.

30 395 kn. j.

1 013 kn. j.

598 kn. j.

30 810 kn. j.

222 104 kn. j.

5 274 kn. j.

2 892 kn. j.

224 486 kn. j.

Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti a mládež
Krásna literatúra pre deti a mládež
Spolu

Úbytok
k 31. 12. 2014

Tabuľka 3 (Stav KF podľa tematických skupín)

Zloženie knižničného fondu
Krásna literatúra
Odborná literatúra pre deti a mládež;
13,72%
pre deti a mládež;
4,35%

Krásna literatúra
pre dospelých;
30,64%

Odborná literatúra
pre dospelých;
51,27%

Odborná literatúra pre
dospelých
Krásna literatúra pre dospelých
Odborná literatúra pre deti a
mládež
Krásna literatúra pre deti a
mládež

Graf 1 (Zloženie knižničného fondu)
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Podľa druhu dokumentov
Prírastok
k 31. 12. 2014

Stav
k 31. 12. 2013

Knižničný fond
Knihy a viazané ročníky periodík

Úbytok
k 31. 12. 2014

Stav
k 31.12.2014

211 972 kn. j.

5 195 kn. j.

2 890 kn. j.

214 277 kn. j.

Hudobniny

4 773 kn. j.

18 kn. j.

2 kn. j.

4 789 kn. j.

Audiovizuálne dokumenty

3 871 kn. j.

50 kn. j.

0 kn. j.

3 921 kn. j.

Elektronické dokumenty

864 kn. j.

8 kn. j.

0 kn. j.

872 kn. j.

Kartografické dokumenty

624 kn. j.

3 kn. j.

0 kn. j.

627 kn. j.

222 104 kn. j.

5 274 kn. j.

2 892 kn. j.

224 486 kn. j.

Spolu

Tabuľka 4 (Stav KF podľa druhu dokumentu)

3.2 Knižnično-informačné služby (KIS)
Knižnica špecifickými činnosťami participovala na zvyšovaní kultúrnej, informačnej
a vzdelanostnej úrovne miestneho a regionálneho spoločenstva.
V súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach poskytovala základné a špeciálne
knižnično-informačné služby, sprístupňovala univerzálny knižničný fond, vrátane
špecifických dokumentov regionálneho charakteru. Zabezpečovala slobodný prístup
k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov.
Základné knižnično-informačné služby, t. j. prezenčné a absenčné výpožičky, ich
prolongácie, faktografické a bibliografické informácie, poradenské a konzultačné služby,
knižnica poskytovala bezplatne.
Špeciálne knižnično-informačné služby, t. j. medziknižničné výpožičné služby,
rezervovanie knižničných dokumentov, zhotovovanie rešerší, používanie počítačov,
nahrávanie na elektronické médiá, skenovanie a reprografické služby z knižničných
dokumentov, boli službami platenými.
Knižnično-informačné služby knižnica poskytovala v automatizovanom knižničnoinformačnom systéme Clavius vo všetkých pracoviskách.
Využívaním Regionálneho knižničného informačného systému v KIS Clavius v 12
knižniciach a kultúrnych zariadeniach v Trenčianskom kraji zabezpečila VKMR pre čitateľov
komfort pri vyhľadávaní dokumentov v čo najvýhodnejšej lokalite.
Okrem štandardných knižnično-informačných služieb a požičiavania klasických nosičov
informácií umožňovala prístup k elektronickým informačným zdrojom:
 do bezplatného licencovaného vstupu do popredných svetových databáz v rámci
projektu NISPEZ - nástroj na vyhľadávanie vo viacerých elektronických informačných
zdrojoch súčasne z dostupných databáz EBSCO, SpringerLink alebo ProQuest
Research Library,
 vo všetkých pracoviskách prístup na internet, k online katalógom vlastnej i ďalších
knižníc, prístup k dostupným elektronickým databázam,
 registrovaným používateľom ponúkala službu E-book on demand (elektronická kniha
na objednávku) – publikácie vydané pred r. 1936 v digitalizovanej forme z UKB.
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Svoje služby knižnica rozšírila
otvorením Letnej čitárne - prvý krát
16.6.2014 - vo dvore budovy na
Jaselskej ul. V atraktívnom priestore
poskytovala bezplatne širokej verejnosti
prístup
k 31
titulom
priebežne
aktualizovaných
periodík,
knihám
z burzy a materiálom propagujúcim
Trenčiansky kraj. Otváracie hodiny
Letnej čitárne boli v pondelok a štvrtok
od 10.00 do 16.00 a do 4.9.2014 ju
navštívilo 299 návštevníkov, ktorí si
prezenčne vypožičali 448 titulov.

Obrázok 3 (Prezentácia knihy P. Hiraxa Baričáka
v letnej čitárni)

Knižnica poskytovala informácie
súvisiace s Parlamentnou knižnicou NR SR a Kontaktným miestom Úradu priemyselného
vlastníctva.
V roku 2014 knižnica realizovala 394 952 výpožičiek, z toho:
 301 690 výpožičiek kníh
 90 906 výpožičiek periodík
 2 356 špeciálnych dokumentov.

Výpožičky podľa druhu literatúry

Periodiká 23,01%

Odborná lit. pre
dospelých 30,04%

Odborná lit. pre dospelých
Krásna lit. pre dospelých

Krásna lit. pre deti
a mládež 12,54%

Odborná lit. pre deti a mládež
Krásna lit. pre
dospelých 31,52%

Krásna lit. pre deti a mládež
Periodiká

Odborná lit. pre
deti a mládež
2,86%

Graf 2 (Výpožičky podľa druhu literatúry)
Z celkového počtu výpožičiek bolo 304 432 (77,08%) absenčných a 90 520 (22,92%)
prezenčných. Z celkového počtu 2 356 výpožičiek špeciálnych dokumentov si používatelia
vypožičali 1 202 audiovizuálnych dokumentov, 149 elektronických dokumentov a 1 005
iných špeciálnych dokumentov.
Nevidiaci a slabozrakí občania si vypožičali 1 152 zvukových kníh na 1 535 nosičoch.

12

Knižnica vybavila pre používateľov VKMR 374 požiadaviek na MVS z iných knižníc.
Prostredníctvom MVS vypožičala 314 knižničných dokumentov pre používateľov do iných
knižníc.
Na jedného obyvateľa mesta pripadlo 7,12 výpožičky a na jedného registrovaného
používateľa 41,67 výpožičiek.
Možnosť prístupu na internet využilo 13 078 registrovaných i neregistrovaných
používateľov, z toho 996 detí do 15 rokov.
Evidovala 15 356 registrovaných bibliografických a faktografických informácii,
vo vybraných pracoviskách evidovala 7 169 elektronických referenčných požiadaviek
a v rámci služby „Spýtajte sa knižnice“ reagovala na 45 otázok týkajúcich sa jej knižničnoinformačných služieb a organizovaných aktivít.
Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2014 – Príloha č. 1

121 292
118 656

Odborná lit. pre dospelých

123 592
124 524

Krásna lit. pre dospelých

Odborná lit. pre deti a mládež

10 600
11 331

rok 2013
rok 2014

Krásna lit. pre deti a mládež

46 182
49 535
90 687
90 906

Periodiká

Graf 3 (Výpožičky – porovnanie s minulým rokom)
3.2.1 Knižnica ako otvorený komunitný priestor
VKMR zastrešovala a podporovala činnosť Literárneho klubu OMEGA, v rámci
ktorého boli organizované:
 pravidelné mesačné stretnutia s diskusiami o literatúre,
 prezentácia básnických zbierok Štefana Kuzmu „Blázniví anjeli“, „Posúvanie hrany“,
 beseda so spisovateľom Drahoslavom Machalom, na tému „Aký bol kráľ Svätopluk“,
 prezentácia knihy Emílie Bátovskej „Dúhové kamienky“,
 prezentácia vlastnej tvorby textára a hudobníka Ľubora Benkoviča,
 hudobno-literárne stretnutie členov klubu spojené s prezentáciou nového CD kapely
3D band,
 prezentácia zborníka lit. prác členov LK Omega „Slvoobranie“,
 prezentácia knihy R. Dobiáša „Príbehy z prítmia“.
V spolupráci s OZ Ars Vivendi – Ligou za duševné zdravie VKMR zorganizovala
9 prednášok a diskusných fór na aktuálne psychologické, spoločenské a medicínske témy:
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Bipolárne poruchy – Chvíľu mánia, chvíľu depresia... Aké je to ochorenie? Aké sú
možnosti liečby? Diskutoval MUDr. B. Moťovský,
Mám fóbie a strach, ako s tým žiť? – diskusia s odborníkom PhDr. Tomášom
Divékym na tému : Čo je fóbia? Aké sú možnosti liečby?
Nemôžem spávať! – Poruchy spánku. Aké sú príčiny a možnosti liečby? Na tieto
otázky nám odpovedala MUDr. Klára Hutňanová,
Ako byť asertívny a nie agresívny? – Čo je asertivita? Čo je agresivita? Komunikačné
pozície v konfliktoch. Diskutujúcimi boli: Mgr. L. Svetlíková a PhDr. I. Červeňanová,
Trauma,
traumatizácia
v detskom veku – Čo je trauma?
Možnosti liečby a spracovanie
traumatických
zážitkov.
Diskutoval MUDr. D. Ralaus,
Úzkosť je dobrý sluha, ale zlý
pán – diskusia s MUDr. D.
Gažovou, PhDr. I. Ilavskou,
Som vyhorený... – diskutuje
Mgr. L. Svetlíková,
Dve osobnosti pod jednou
strechou – diskutuje Mgr. J.
Stražáková,
PhDr.
I.
Červeňanová,
Obrázok 4 (Prezentácia kníh D.Dvořákovej
Relaxácia v každodennom živote
a P. Dvořáka)
– diskutuje PhDr. H. Pytlíková,
Mgr. T. Hrušovská.

VKMR spolupracovala so združením WUG (Windows User Group), zorganizovali 5
diskusií o najnovších informačných technológiách.
VKMR posilnila partnerstvá o spolupráci s kultúrnymi zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín:
 v spolupráci s Trenčianskym múzeom a MO Matice slovenskej v Trenčíne
zorganizovala prezentáciu knihy Daniely Dvořákovej Čierna kráľovná. Barbora
Celjská a Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti 6,
 v spolupráci s Trenčianskym múzeom a MO Matice sloven-skej v Trenčíne
zorganizovala v rámci Týždňa slovenských knižníc populárno-náučnú pred-nášku
Mgr. Igora Zmetáka, PhD. a Alice Krištofovej o historic-kých knižniciach v Trenčíne,
 v spolupráci s Mestom Trenčín zorganizovala 2. ročník v Trenčíne a celkovo 8. ročník
celoeurópskeho projektu Noc literatúry, kde dve čítajúce osobnosti – Jozef Banáš
a Rasťo Piško predstavili na netradičných miestach štyri vybrané literárne diela
slovenských i európskych spisovateľov,
 v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne a Konfederáciou
politických väzňov Slovenska zorganizovala predstavenie publikácie Rudolfa Dobiáša
Triedni nepriatelia IV,
 v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Mestom Trenčín a Trenčianskym
osvetovým strediskom spoluorganizovala 7. ročník medzinárodného výtvarnoliterárneho sympózia Ora et Ars – Skalka 2014,
 v spolupráci s mestom Trenčín zorganizovala prezentáciu knižky významnej osobnosti
slovenskej pantomímy Vlada Kulíška O vodníkovi Valentínovi, ilustrovanej
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výtvarníkom Jozefom Vydrnákom. Dielko na cestu do života uviedol akademický
sochár Igor Mosný. Súčasťou podujatia bola tlačová beseda k multižánrovému
nočnému open-air podujatiu v uliciach mesta Trenčín
 v spolupráci s Klubom starých Trenčanov MO MS v Trenčíne prednášku
Ing. V. Brabenca,
 v spolupráci s Klubom priateľov Vojetecha Zamarovského besedu o živote a diele
V. Zamerovského pri príležitosti nedožitých 95. narodenín.
V spolupráci s Materským centrom Srdiečko vo viacerých lokalitách mesta (stred, Juh,
Dlhé Hony, Kubra) organizovala cyklus „Hľadáme stratenú rozprávku“ pre najmenšie deti
a ich rodičov na materských a rodičovských dovolenkách, ktorých sa zúčastnilo
164 návštevníkov.
VKMR v spolupráci s KO Úniou žien Slovenska v Trenčíne uskutočnila:
 krajské kolo umeleckého prednesu poézie a prózy „47. ročník Vansovej Lomničky“,
 prezentáciu knihy Mgr. Branislava Ladického Rodinné príbehy bez rodín, zostavenej
pri príležitosti 40. výročia Detského mestečka Trenčín – Zlatovce na základe
autentických výpovedí odchovancov, vychovávateľov a ďalších zainteresovaných
ľudí,
 prezentáciu s autogramiádou knižnej novinky Julinkina pekáreň obľúbenej slovenskej
spisovateľky Táne Keleovej-Vasilkovej,
 prednášku historika doc. RNDr. Mgr. P. Chrastinu, PhD.,
 besedu s majsterkou ľudovej umeleckej tvorby Boženou Adamicovou s názvom
Ľudová výšivka-zdroj tradície aj inšpirácie,
 prezentáciu románu M. Monošovej Miluje, nemiluje, idem.
VKMR posilnila partnerstvo o spolupráci s MO Matice slovenskej v Trenčíne, s ktorým
zorganizovala:
 prednášku PhDr. Evy Červeňanovej, PhD. s názvom Rizner ako pedagóg,
pri príležitosti 165. výročia narodenia zakladateľa slovenskej bibliografie Ľudovíta V.
Riznera zo Zemianskeho Podhradia,
 prednášku Z histórie trenčianskych likérok v podaní Ing. Vojtecha Brabenca
s diskusiou o významnej kapitole dejín priemyslu v Trenčíne,
 prezentáciu knihy Daniely Dvořákovej Čierna kráľovná. Barbora Celjská a Pavla
Dvořáka Stopy dávnej minulosti 6,
 v rámci Týždňa slovenských knižníc populárno-náučnú prednášku Mgr. Igora
Zmetáka, PhD. a Alice Krištofovej o historických knižniciach v Trenčíne,
 XXII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže J. Braneckého Studňa sa tajne s dažďom
zhovára.
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VKMR
posilnila
partnerstvo
o spolupráci s agentúrou Aldea,
 ktorej po štyroch rokoch opäť
pomohla
s organizáciou,
propagáciou
a zabezpečením
vystúpenia
slávneho
švajčiarskeho spisovateľa Ericha
von
Dänikena
v Trenčíne,
spojeného
s
unikátnou
projekciou a autogramiádou.
VKMR
posilnila
partnerstvo
o spolupráci s vydavateľstvom IKAR, s
ktorým zorganizovala:
 prezentáciu prvej slovenskej
knihy o ideálnej strave podľa
princípov paleo – Moderné
Obrázok 5 (Erich von Däniken v Trenčíne)
paleo, spojenú s diskusiou s autormi
knihy Dianou Uríčkovou a Miroslavom Karpatym,
 prezentáciu s autogramiádou knižnej novinky Julinkina pekáreň obľúbenej slovenskej
spisovateľky Táne Keleovej-Vasilkovej,
 prezentáciu s autogramiádou novej knihy Chute a vône života obľúbeného
slovenského herca, cestovateľa a kuchára Braňa Deáka,
 prezentáciu s autogramiádou novej knihy T. Heribanovej Malá doba ľadová.
a s vydavateľstvom Perfekt, s ktorým zorganizovala prezentáciu knihy Mons. M. Gavendu
Medzi nebom a zemou.
VKMR zintenzívnila spoluprácu s materskými a základnými školami v trenčianskom
kraji, pre ktoré pripravila viacero interaktívnych podujatí a stretnutí, napr. so známou
moderátorkou a glosátorkou A. Banášovou, so slovenským ilustrátorom kníh a časopisov
M. Regitkom, s autormi pre deti a mládež M. Hlušíkovou, R. Bratom, Z. Csontosovou,
T. Heribanovou, I. Březinovou a pod.
VKMR vytvorila sieť marketingových a mediálnych partnerstiev založených
na princípe reciprocity za účelom materiálno-technického a propagačného zabezpečenia
projektu „Letná čitáreň“, v rámci ktorého poskytuje časť knižnično-informačných služieb
na pešej zóne pod holým nebom. Knihy, noviny a časopisy sú návštevníkom dostupné vonku,
bezplatne a pre všetkých od júna do septembra.
Poskytovala priestor na činnosť a spoluprácu Jednote dôchodcov, Trenčianskej
nadácii, Únii nevidiacich a slabozrakých, kultúrnym zariadeniam, občianskym
a záujmovým združeniam a spolkom, školským a mimoškolským zariadeniam a pod.
Pracovisko Internet pre verejnosť poskytovalo v centre mesta verejnosti prístup
na internet 12 hodín denne (okrem nedele) a v sobotu 5 hodín za symbolické poplatky (6 561
návštevníkov).
VKMR v pobočke Juh, v rámci projektu Ministerstva kultúry SR, bezplatne poskytovala
prístup na internet deťom i dospelým na vzdelávacie účely. Túto možnosť využilo 147 detí
a 2 597 dospelých návštevníkov.
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3.2.2 Aktivity pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva
V súlade s Národným programom rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným
postihnutím VKMR prispievala k odstraňovaniu bariér v prístupe ku všetkým aktivitám,
k zmierneniu sociálnych rozdielov, izolácie a marginalizácie znevýhodnených skupín
obyvateľstva:
 ako jediná inštitúcia v Trenčíne požičiavala 32 slabozrakým a nevidiacim občanom
zvukové knihy a periodiká v Braillovom písme i na CD nosičoch,
 zorganizovala prednášku „Novinky vo svete zvukových kníh“, o službách
pre nevidiacich a slabozrakých v trenčianskej knižnici,
 spolupracovala so Slovenským hemofilickým združením a pri organizovaní „Kvapky
krvi“,
 spolupracovala s občianskym združením Ars Vivendi - umenie žiť, na podporu
duševného zdravia a na pomoc duševne chorým v regióne Trenčín, pri besedách
a prednáškach s odborníkmi,
 pre telesne postihnutých poskytovala bezbariérový prístup v pracoviskách na Jaselskej
ul., na Juhu, Dlhých Honoch a v Kubre,
 špeciálne aktivity realizovala pre žiakov Špeciálnej základnej školy internátnej
Vladimíra Predmerského v Trenčíne,
 pre 81 seniorov uskutočnila 34 inštruktáží na zvládnutie základov práce s PC
a komunikácie prostredníctvom e-mailovej pošty „Babi, pošli mi to mejlom“,
 znevýhodneným skupinám dospelých i detí - ZŤP, dôchodcom, chovancom detských
domovov a pod. poskytovala, v zmysle knižničného poriadku, finančné zľavy
pri poskytovaní knižnično-informačných služieb a pod.
3.2.3 Voľnočasové a vzdelávacie aktivity detí a mládeže
Knižnica sa zameriavala na organizovanie kvalitných kultúrno-spoločenských
a vzdelávacích podujatí pre deti a mládež, s dôrazom na upevňovanie ich čitateľských
návykov, na existenciu vo vzdelanostnej, informačnej spoločnosti, na zmysluplné využívanie
voľného času a ponuku preventívnej alternatívy proti asociálnym javom v spoločnosti:
 pre žiakov ZŠ a SŠ zorganizovala 132 exkurzií a hodín informatickej výchovy Vitajte v knižnici,
 v rámci propagácie činnosti a služieb knižnice pracovníčky oddelenia pre deti a mládež
interaktívnou formou prezentovali knižnicu žiakom základných škôl počas vyučovania
v rámci podujatia „Knižnica ide do školy“,
 žiakom sprostredkovala osobné stretnutia a besedy so spisovateľmi: A. Gregušovou,
A. Banášovou, M. Hlušíkovou, V. Valachovičovou – Ryšavou, ilustrátorom
M. Regitkom, J. Pavlovičom, G. Futovou, R. Bratom, I. Březinovou, Z. Csontosovou
a pod.,
 v šk. roku 2013/2014 zorganizovala 50. ročník medziškolskej a medzitriednej súťaže
v čítaní, Čítajme všetci - čítanie je super, do ktorej sa zapojilo 452 žiakov z 21 tried
z 8 ZŠ v Trenčíne, so zážitkovým vyhodnotením s podtitulom „Pitva knihy“,
zameraným na kladný vzťah ku knihám,
 zorganizovala 12. ročník krajskej literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme, do ktorej sa
zapojilo 250 žiakov z 37 škôl v Trenčianskom kraji, ktorí poslali 301 literárnych prác.
Členkami odbornej poroty boli spisovateľka Sylvia Havelková, členka Literárneho
klubu Omega E. Kolatková a stredoškolská učiteľka Slovenského jazyka a literatúry
Mgr. N. Hlubinová,
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podieľala sa na organizovaní krajského seminifinále akreditovanej súťaže v prednese
poézie, prózy a drámy detí a mládeže v cudzích jazykoch Jazykový kvet – Language
Flower 2014,
zorganizovala a vyhodnotila súťaž Trenčiansky detský kráľ čitateľov,
uskutočnila 2 prednášky pre žiakov ZŠ o nástrahách internetu - Kyberšikana,
zorganizovala interaktívnu besedu o histórii Bratislavy s detskou spisovateľkou
V. Valachovičovou-Ryšavou,
zapojila sa do medzinárodného podujatia Noc s Andersenom organizovaného
pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy. Noc s bohatým programom strávilo
v 2 pracoviskách VKMR 140 detí, vrátane detí z DD Lastovička, za pomoci dobrovoľníkov
VKMR,
detský čitateľský maratón organizovaný UNICEF, SAK a Linkou detskej istoty
„Čítajme si...“, v rôznych lokalitách mesta aktívne absolvovalo 1 663 žiakov ZŠ,
zorganizovala slávnostný zápis do knižnice – Pasovanie prvákov v knižnici,
v pracovisku literatúra pre deti a mládež pomáhalo pri viacerých aktivitách
a činnostiach 10 detských dobrovoľníkov v rámci projektu „Priatelia knižnice“,
naďalej bezplatne poskytovala KIS deťom z Detského domova Lastovička v Trenčíne,
pravidelne mesačne ponúkala školským klubom vo všetkých pracoviskách priestor
na kultúrne doplnenie ich mimoškolského programu na rozmanité témy, napr. Zimné
básnenie, Fašiangy, Kniha, Malý ilustrátor a pod.,
poskytovala priestory na prezentáciu literárnej a výtvarnej činnosti a hudobnej
a dramatickej produkcie žiakov ZŠ, SŠ, ZUŠ, ŠZŠI a detí z MŠ v Trenčíne,
inštalovala aktuálne tematické výstavky kníh pre deti a ďalšie.

Ďalšie podujatia obsahuje kapitola 3.8 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
a Príloha č. 3.
3.2.4 Doplnkové služby
Knižnica poskytovala registrovaným používateľom doplnkové služby, napr.: kopírovanie,
skenovanie, nahrávanie na vlastné prenosné médiá, tlač.

3.3 Registrovaní používatelia, fyzická a virtuálna návštevnosť knižnice
K 31.12.2014 knižnica evidovala 9 478 registrovaných používateľov, z toho 7 585
dospelých (80,03%) a 1 893 detí do 15 rokov (19,97%).
VKMR zaznamenala 182 994 návštevníkov, z toho fyzicky knižnicu navštívilo 152 659
registrovaných i neregistrovaných návštevníkov, návštevníkov kultúrno-spoločenských
podujatí a používateľov internetu pre verejnosť.
Webovú stránku knižnice navštívilo 30 335 virtuálnych návštevníkov, ktorí zrealizovali
187 754 virtuálnych návštev a využili možnosti vyhľadávania v on-line katalógu VKMR,
v Súbornom katalógu knižníc TSK, rezervovania a predlžovania vypožičaných kníh a službu
„Spýtajte sa knižnice“.
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3.4

Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť

Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť bola súčasťou knižničnoinformačných služieb knižnice:
 VKMR koordinovala bibliografickú a edičnú činnosť verejných knižníc Trenčianskeho
samosprávneho kraja, uskutočnila krajskú poradu bibliografov,
 získavala, spracovávala, sprístupňovala a archivovala regionálne dokumenty
Trenčianskeho samosprávneho kraja, návštevníkom poskytovala informácie
ako oficiálne Informačné miesto Trenčianskeho samosprávneho kraja,
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excerpovala 56 titulov regionálnych, 240 titulov celoslovenských periodík
a analyticky spracovávala regionálne zborníky a publikácie do elektronickej
regionálnej článkovej databázy, ktorá obsahuje 67 565 záznamov,
priebežne dopĺňala elektronickú bibliografickú databázu špeciálnych regionálnych
dokumentov TSK v module Brožúry, ktorá obsahuje 2 810 záznamov,
dopĺňala regionálnu databázu osobností a udalostí REGIO, ktorá obsahuje 2 478
záznamov,
na požiadanie vypracovala 240 rešerší,
poskytla 15 356 registrovaných bibliografických a faktografických informácií, 7 169
elektronických referenčných služieb zo všetkých vedných oblastí a informácií
vyplývajúcich so zmluvy s Úradom priemyselného vlastníctva a Parlamentnou
knižnicou NR SR, ktorých kontaktné pracoviská sú umiestnené v knižnici,
poskytla 1 305 ARI (adresných informácií) pre odborných pracovníkov, samosprávu
a štátnu správu trenčianskeho regiónu,
poskytovala konzultačné a poradenské služby,
pripravila a prezentovala 6 prednášok,
realizovala informačnú výchovu žiakov ZŠ, SŠ,
archivovala dokumenty o VKMR,

Informačné služby boli poskytované vo všetkých pracoviskách knižnice v súlade s ich
zameraním.

3.5 Edičná a publikačná činnosť
Edícia Bibliografia
 Kalendár výročí osobností a udalostí okresov Bánovce nad Bebravou, Myjava,
Nové Mesto nad Váhom a Trenčín na rok 2015. Zost. P. Dombaiová - 84 s.
 Kalendár výročí osobností Nového Mesta nad Váhom v r. 2015. Zost. E. Struhárová –
7 s. - elektronický zdroj
 Kubrica : bibliografický leták. Zost. E. Struhárová - 3 s.
Vojtech Zamarovský: bibliografický leták. Zost. P. Dombaiová - 8. s.
 Zoznam periodík dochádzajúcich do Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
v roku 2014. Zost. J. Bzdušková – 7 s.
Edícia Dokumentácia
 Analýza činnosti verejných knižníc TSK za rok 2013 podľa Ročného výkazu
o knižnici. Zost. Mgr. M. Zobková - 15 s.
 Plán činnosti na rok 2014. Zost. M. Špániková, Bc. S. Fabová, Bc. L. Sládková,
PhDr. D. Stupavská – 20 s.
 Prehľad o činnosti verejných knižníc okresov Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Bánovce
n/Bebravou a Myjava za rok 2013. Zost. Bc. M. Duffeková, Mgr. M. Zobková
(pripravený na vydanie)
 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za rok 2013. Zost. M. Špániková,
Bc. S. Fabová, Bc. L. Sládková, PhDr. D. Stupavská – 57 s.
 Správa o činnosti a hospodárení knižnice za I. polrok 2014. Zost. Bc. S. Fabová,
Ing. G. Krokvičková, Mgr. P. Martinák, Bc. L. Sládková, PhDr. D. Stupavská,
Mgr. M. Zobková – 39 s.
Edícia Metodika
 Knihovník: viac než len metodický časopis pre verejné knižnice okresov Trenčín, Nové
Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2014, roč. 32 , č. 1/2014, 26 s.
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Knihovník: viac než len metodický časopis pre verejné knižnice okresov Trenčín, Nové
Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava. 2014, roč. 32 , č. 2/2014, 29 s.

Iné
Ľudovít Štúr mojimi očami. Zborník literárnych prác zaradených do tematickej oblasti
XXII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne
s dažďom zhovára. zost. Sylvia Fabová. - Trenčín : VKMR, 2014. - 99 s. ISBN 97880-85135-45-9
Publikačná činnosť pracovníkov knižnice bola zameraná na propagáciu a zviditeľňovanie
služieb knižnice a na jej aktivity.
Publikačná činnosť o knižnici – Príloha č. 2

3.6 Metodická činnosť
Poskytovaním metodických, poradenských, konzultačných a vzdelávacích služieb
knižniciam Trenčianskeho samosprávneho kraja napĺňala VKMR cieľ a obsah metodickej
činnosti: zachovanie, fungovanie a rozvoj regionálneho knižničného systému. Metodická
činnosť knižnice vychádzala zo zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a Zriaďovacej listiny
VKMR.
Metodické pôsobenie knižnica realizovala v troch rovinách: krajskej, regionálnej
a vo vnútri vlastnej knižnice:
a) v krajskej pôsobnosti
 koordinovala a poradensky usmerňovala regionálne knižnice v TSK,
 poskytovala odborné rady a skúsenosti pri zvládnutí rutinnej prevádzky KIS Clavius,
synchronizácii automatizovaných knižnično-informačných procesov v rámci
Trenčianskeho kraja,
 zosumarizovala Ročné výkazy KULT 10-01 o knižniciach za r. 2013 za Trenčiansky kraj
a odoslala SNK,
 zhromaždila a spracovala štatistické výsledky o činnosti verejných knižníc TSK
podľa jednotlivých typov knižníc, výsledky zverejnila v dokumentačnom materiáli,
 poskytovala metodickú pomoc a poradenské služby knižniciam iných typov v regióne,
hlavne školským knižniciam vzhľadom na funkciu RK poskytujúcej odborné poradenstvo
pre školské knižnice pre trenčiansky región,
 zorganizovala pracovné stretnutie k rozborom činnosti verejných knižníc TSK za rok
2013 za prítomnosti zástupcov Odboru školstva a kultúry TSK a PhDr. E. Janšovej
a PhDr. I. Kilárovej, CSc. zo SNK,
 plnila úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v TSK, evidovala
a archivovala bibliografickú produkciu kraja,
b) v regionálnej pôsobnosti





pri riešení knižničných problémov a elektronizácii knižničných procesov poskytovala
metodickú pomoc a poradenské služby mestským a obecným knižniciam a ich
zriaďovateľom alebo zakladateľom (spolu 75 metodických konzultácií), zaškoľovala
knihovníkov obecných knižníc,
poskytovala odborné konzultácie k elektronizácii knižničných procesov v knižniciach
regiónu,
zrealizovala 21 metodických návštev obecných knižníc,
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zhromaždila a spracovala Ročné výkazy KULT 10-01 o knižniciach okresov Trenčín,
Nové Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou a Myjava za r. 2013 elektronickou formou,
výsledky zverejnila v dokumentačnom materiáli,

c)

v rámci knižnice



garantovala a koordinovala automatizáciu knižničných procesov v KIS Clavius
vo všetkých pracoviskách VKMR, zabezpečovala plynulý chod softvérového
a hardvérového vybavenia knižnice,
komunikovala s firmou Lanius a jej servisným technikom v prípade poruchy, opráv alebo
iných problémoch v KIS Clavius a s informatikmi TSK, ako správcami spoločného
serveru Regionálneho knižnično-informačného systému,
metodicky usmerňovala a poskytovala odbornú inštruktáž pri práci s automatizovanými
knižničnými procesmi pracovníkom knižnice,
priebežne aktualizovala web stránku knižnice,
spolupracovala pri vydaní metodického časopisu Knihovník pre verejné knižnice okresov
Trenčín, Nové Mesto n/Váhom, Bánovce n/Bebravou, Myjava,
v KIS Clavius spracovávala informácie z oblasti knihovníctva a požičiavala knihovnícku
literatúru,
poskytla údaje o činnosti knižnice k projektu „Benchmarking knižníc“.








3.7

Elektronizácia knižnično-informačných procesov

VKMR bola súčasťou Regionálneho knižničného informačného systému so spoločným
serverom v TSK. Využívala KIS Clavius a spoločnú e-mailovú poštu Teamware Office.
Prevádzka knižnično-informačných služieb bola na všetkých pracoviskách plne
automatizovaná v KIS Clavius, využívané boli moduly akvizície všetkých druhov
dokumentov, katalogizácie kníh, máp hudobnín a brožúr, evidencie periodík, analytického
popisu článkov, OPAC (vyhľadávanie, rešerše), CLEX (služby-výpožičný protokol), www
katalóg, zdieľaná katalogizácia, e-maily čitateľom, REGIO (regionálne databázy).
Kvantitatívny ukazovateľ stavu výpočtovej techniky, ktorý knižnica spravovala
k 31.12.2014 predstavoval 73 osobných počítačov, 2 notebooky a 1 server, z toho knižnica
vlastnila 73 osobných počítačov (z toho 8 tenkých klientov) a 2 notebooky.
VKMR získala po ukončení celoslovenského projektu MK SR Informatizácia knižníc SR
- Verejný internet v knižniciach Slovenskej republiky do vlastníctva 1 server, 8 tenkých
klientov, 1 tlačiareň, 1 UPS, 1 switch, ktoré boli nainštalované v pracovisku na Juhu
a slúžili ako bezplatné internetové body pre verejnosť.
Knižnica, ako Kontaktné informačné miesto pre oblasť patentových informácií,
vynálezov, označení tovarov a služieb a priemyselného vlastníctva, mala od Úradu
priemyselného vlastníctva SR zapožičanú 1 tlačiareň.
Na vyhľadávanie v on-line katalógu VKMR používateľom slúžili 3 PC v pracovisku
odbornej literatúry, 1 PC v pracovisku krásnej literatúry a 1 PC vo vstupných priestoroch
na Jaselskej ul.
Knižnica bola naďalej pripojená na internetovú sieť Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Optikou boli pripojené k internetu služobné počítače na Hasičskej ul., wifi pripojením
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služobné počítače na Jaselskej ul., ostatné pracoviská knižnice využívali DSL pripojenie
k internetu.
Registrovaným používateľom študovne na Jaselskej ul. bolo k dispozícii bezplatné
bezdrôtové pripojenie do siete internet prostredníctvom Wi-Fi, ktorá umožňovala online
pripojenie naraz vyše dvadsiatim používateľom.
Na internet bolo v knižnici k 31.12.2014 pripojených 60 pracovných staníc, z toho 29
PC pre verejnosť. Knižnica vlastnila 1 mobilné pripojenie na internet.
Ponuku prezerať web stránky knižnice, ktorých súčasťou je okrem iného on-line katalóg
VKMR, Súborný katalóg knižníc TSK, možnosť on-line rezervovania vypožičaných kníh
z fondu knižnice, možnosť on-line predlžovania vypožičaných kníh, využilo 30 335
virtuálnych návštevníkov, ktorí zrealizovali 187 754 návštev.

Počet PC

67

Skutočnosť
k 31.12.2014
73

Počet PC vo vlastníctve VKMR

59

73

123,72

Počet PC s pripojením na internet

61

60

98,36

Počet PC s internetom pre verejnosť

30

29

96,67

34 000

30 335

89,22

Ukazovateľ

Plán 2014

Počet návštevníkov web stránky

Percento
plnenia
108,95

Tabuľka 5 (Výpočtová technika)

3.8 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Kultúrne a vzdelávacie aktivity knižnice sa zameriavali na propagovanie pôvodnej
slovenskej krásnej i odbornej literatúry pre deti i dospelých a zoznamovanie verejnosti s jej
autormi prostredníctvom besied, prezentácií kníh, literárno-hudobných popoludní, súťaží
a diskusných klubov, s dôrazom na prezentovanie spisovateľov, amatérskych autorov
a významné osobnosti Trenčína a Trenčianskeho kraja.
VKMR uskutočnila 526 kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí, z toho 375
pre deti do 15 rokov. Navštívilo ich 15 299 návštevníkov, z toho 10 770 detí do 15 rokov:
 verejnosti predstavila spisovateľov: Danielu Dvořákovú, Pavla Dvořáka, Štefana
Zakuťanského, Drahoslava Machalu, Katarínu Hudecovú, Jaroslava Vencálka, Vieru
Valachovičovú-Ryšavú, Andreu Gregušovú, Dianu Uríčkovú, Miroslava Karpatyho,
Rasťa Pišku, Jozefa Banáša, Ericha von Dänikena, Adelu Banášovú, Táňu Keleovú –
Vailkovú, Braňa Deáka, J. Vydrnáka, P. H. Baričáka, B. Adamicovú, A. Banášovú,
G. Futovú, J. Zelizňáka, I. Štrpku, K.K. Bagalu, R. Brata, V. Brabenca, I. Březinovú,
M. Knitla, J. Vencálka, Z. Csontosovú, T. Heribanovú, textára a hudobníka Ľubora
Benkoviča, Igora Cvacha, ilustrátora Miroslava Regitka a pod.
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v rámci
cyklu „Poznávame
Trenčanov“ a „Predstavujeme
literátov Trenčianskeho kraja“
VKMR predstavila: Štefana
Kuzmu, Ivana Štelcera, Martina
Lacka,
Eriku
Rýdziovú,
Branislava Ladického, Katarínu
Hudecovú, Rudolfa Dobiáša,
Martu
Gergelyovú,
Martu
Hlušíkovú, Vojtecha Brabenca,
míma
Vlada
Kulíška,
Obrázok 6 (Beseda s R. Dobiášom)
akademického
sochára
Igora
Mosného. P. Chrastinu,
M.
Monošovú, J. Pavloviča, A. Lišku, I. Englera, M. Valúcha, D. Čikela, K. Machovú,
Mons. M. Gavendu, pod.,
v Týždni slovenských knižníc 2014 VKMR uskutočnila 24 podujatí s 993
návštevníkmi. Súčasne, v rámci Týždňa otvorených dverí, sa bezplatne do knižnice
prihlásilo 199 nových čitateľov.

Ďalšie vybrané cykly podujatí pre deti i dospelých obsahuje kapitola 3.2 Knižnično –
informačné služby, časti Knižnica ako otvorený komunitný priestor a Voľnočasové
a vzdelávacie aktivity detí a mládeže a príloha č. 3.
Pri organizovaní podujatí VKMR spolupracovala so všetkými typmi školských
a mimoškolských zariadení, mestskými a regionálnymi orgánmi a inštitúciami, kultúrnymi,
vzdelávacími a spoločenskými organizáciami, spolkami, klubmi, občianskymi združeniami
a pod.
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli realizované pod záštitou
Trenčianskeho samosprávneho kraja a honorované z Dotačného systému MK SR
pre registrovaných používateľov a širokú verejnosť, v záujme napĺňania komunitného
poslania knižnice, získavania návštevníkov a potenciálnych používateľov knižnice.
Ťažiskové podujatia – Príloha č. 3

4 Podrobné členenie hospodárenia s finančnými prostriedkami
TSK

Podrobný rozpis hospodárenia s finančnými prostriedkami je k dispozícii vo viazanej forme.
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5 Prílohy
Príloha č. 1.
Prehľad hlavných ukazovateľov činnosti VKMR k 31.12.2014
Mer.

Ukazovateľ

Plán 2014

jedn.

Skutočnosť

Percento

k 31.12.2014

plnenia

Knižničný fond

kn.j.

221 000

224 486

101,58

počet odoberaných titulov periodík

titul

300

313

101,67

Výpožičky spolu

kn.j.

402 300

394 952

98,17

v tom: odborná literatúra pre dospelých

kn.j.

124 800

118 656

95,08

krásna literatúra pre dospelých

kn.j.

126 800

124 524

odborná literatúra pre deti

kn.j.

10 900

11 331

103,95

krásna literatúra pre deti

kn.j.

48 800

49 535

101,51

výpožičky periodík

kn.j.

91 000

90 906

99,90

kn.j.

2 500

2 356

94,24

kn.j.

90

149

165,50

kn.j.

1 300

1 202

92, 46

kn.j.

1 200

1 005

83,75

z výpožičiek spolu: prezenčné výpožičky

kn.j.

92 000

90 520

98,40

MVS iným knižniciam

kn.j.

z výpožičiek spolu: špeciálne dokumenty
z toho: elektronické
audiovizuálne
iné

98,21

314

MVS z iných knižníc

374

počet výpožičiek na 1 obyvateľa

kn.j.

7,20

7,12

98,88

počet výpožičiek na 1registr.používateľa

kn.j.

40,64

41,67

102,53

Registrovaní používatelia

osoba

9 900

9 478

95,74

z toho deti do 15 rokov

osoba

2 400

1 893

78, 87

% používateľov z počtu obyvateľov

osoba

17,72

17,09

96,44

Počet fyzických a virtuálnych návštevníkov knižnice

osoba

190 000

182 994

96,31

z toho účastníkov podujatí

osoba

15 299

z toho virtuálnych návštevníkov

osoba

30 335

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
počet dislokovaných pracovísk
počet obyvateľov k 31.12.2014

poduj.

350

526

150,29

pobočka

4

5*

100,00

osoba
55 452
125,00
* za pobočku sa v zmysle medzinárodnej štatistikya metodických pokynov k Ročnému výkazu o knižnici
KULT 10-01 považuje obslužné miesto, v tomto zmysle je aj knižnica na Jaselskej ul. považovaná za pobočku

Príloha č. 2.
Publikačná činnosť
I. pracovníkov knižnice o knižnici
Martinák, Peter
Do rozprávok vstupujú bryndzoví hrdinovia. [Adela Banášová – prezentácia knihy pre deti
Zabudnuté slovenské rozprávky 3.2.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 5 (10.2.2014), s. 7
Martinák, Peter
Prísahou na svoju česť ste mohli vyhrať súdny spor. [Rozhovor s historičkou Danielou
Dvořákovou]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 5 (10.2.2014), s. 8
Martinák, Peter
Olympiáda v Soči v Trenčianskej knižnici. [Výstava Olympijské hry v Soči – február 2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 6 (17.2.2014), s. 9
Martinák, Peter
Slovenský Pavlov sníva sen o Nobelovej cene. [Štefan Zakuťanský – prezentácia knihy
Samoliečebný pud 27.2.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 8 (3.3.2014), s. 8
Martinák, Peter
Rodiny tvorili dušu Detského mestečka. [Branislav Ladický – prezentácia knihy Rodinné
príbehy bez rodín 4.3.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 10 (17.3.2014), s. 5
Poláková, Jana
Aký bol kráľ Svätopluk. [Literárny klub Omega pri VKMR – beseda s Drahoslavom
Machalom 6.3.2014]
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 29, č. 12 (29.3.2014), s. 12
PM
Týždeň slovenských knižníc. [Podujatia VKMR počas Týždňa slovenských knižníc 31.3.6.4.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 12 (31.3.2014), s. 9
Martinák, Peter
Najstaršia kniha v Trenčíne pochádza z roku 1472. [Podujatia VKMR počas Týždňa
slovenských knižníc 31.3.-6.4.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 13 (7.4.2014), s. 8
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Martinák, Peter
Školáci obdivujú najkrajšie česko-slovenské knihy. [Výstava Najkrajšie knihy SR a ČR 2008
– 2012 vo VKMR 7.4.-7.5.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 15 (22.4.2014), s. 7
Martinák, Peter
Písať začala v teritóriu tigra, ktorý vyrazil dych celému svetu. [Marta Gergelyová –
prezentácia knihy Most nad riekou Liffey 10.4.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 16 (28.4.2014), s. 7
Martinák, Peter
Banáš s Piškom ponocovali spolu v centre Trenčína. [Jozef Banáš a Rasťo Piško – Noc
literatúry v Trenčíne 14.5.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 19 (19.5.2014), s. 9
Martinák, Peter
Cez vojnu si Trenčania čapovali lieh z odpadového potrubia. [Vojtech Brabenec – Z histórie
trenčianskych likérok – prednáška 27.5.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 21 (2.6.2014), s. 8
Martinák, Peter
Porotu najviac zaujal smelý piatak Janko. [Píšem, píšeš, píšeme – vyhodnotenie krajskej
literárnej súťaže žiakov ZŠ 30.5.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 21 (2.6.2014), s. 8
Martinák, Peter
Opäť načrel do studnice triednych nepriateľov. [Rudolf Dobiáš – prezentácia knihy Triedni
nepriatelia IV. 28.5.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 21 (2.6.2014), s. 9
Martinák, Peter
Letná čitáreň: Vonku, bezplatne a pre všetkých! [Letná čitáreň VKMR otvorenie 16.6. –
4.9.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 22 (9.6.2014), s. 7
Martinák, Peter
Spisovateľka odmieta prívlastok slovenská Steelová. [Táňa Keleová-Vasiková – prezentácia
knihy Julinkina pekáreň 3.6.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 22 (9.6.2014), s. 8
Martinák, Peter
Kulíšek vyliezol zo studne skôr ako vodník. [Vlado Kulíšek a Jozef Vydrnák – prezentácia
knihy O vodníkovi Valentínovi 10.6.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 23 (16.6.2014), s. 8
28

Martinák, Peter
Starobylá Skalka pritiahla aj frátra Cypriána. [Ora et Ars – medzinárodné výtvarno–literárne
sympózium Skalka pri Trenčíne 16.-22.6.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 24 (23.6.2014), s. 8
Martinák, Peter
Samba medzi knihami. [Tematická výstava k 20. majstrovstvám sveta vo futbale v Brazílii
9.6.-14.7.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 24 (23.6.2014), s. 9
Martinák, Peter
Trenčianska knižnica otvára letnú čitáreň. [Letná čitáreň VKMR otvorenie 16.6. – 4.9.2014]
In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 16, č. 6 (30.5.2014),
s. 8
II. o knižnici
Šimovec, Martin
Ivan Štelcer prežil trinásť rokov vo väzení. [Náš zápas o samostatnosť Slovenska (1945-1992)
– prezentácia knihy 5.2.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 4 (3.2.2014), s. 8
Cibula, Alexander
Rudolf Samuel. Ak máš úspech, o závisť a zlobu sa nestaraj. [Rozhovor s Rudolfom
Samuelom, bývalým riaditeľom VKMR v Trenčíne]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 5 (10.2.2014), s. 8
Zornová, Lucia
Nuda nebude ani cez jarné prázdniny. [Podujatia VKMR pre deti počas jarných prázdnin]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 6 (17.2.2014), s. 9
RED
Čo robiť v Trenčíne cez jarné prázdniny? [Podujatia VKMR pre deti počas jarných prázdnin]
In: Info Trenčín: Informačné noviny samosprávy mesta Trenčín. – Roč. 16, č. 2 (31.1.2014),
s. 11
VKMR
Noc literatúry. [Jozef Banáš a Rasťo Piško – Noc literatúry v Trenčíne 14.5.2014]
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 18 (12.5.2014), s. 8
III. o knižnici na internete
III.1 články
Soči v trenčianskej knižnici. [zverejnené 6.2.2014]
In: http://www.trencianska.tv/v-trencine/soci-v-trencianskej-kniznici
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Deň ľudovej rozprávky v knižnici v Trenčíne. [zverejnené 1.3.2014]
In: http://www.sdetmi.com/sr/podujatia/detail/9092/den-ludovej-rozpravky-v-kniznici-vtrencine/
Festival Cestou necestou. [zverejnené 8.3.2014]
In: http://www.cestounecestou.sk/festival/index-2014-03-08.html
Deň ľudovej rozprávky. [zverejnené 17.3.2014]
In: http://www.ajdnes.sk/den-ludovej-rozpravky/trencin/8672
Výstava Najkrajšie knihy Slovenska 2008-2012 v Trenčíne. [zverejnené 19.3.2014]
In: http://www.sdetmi.com/trencin/podujatia/detail/9492/vystava-najkrajsie-knihy-slovenska2008-2012-v-trencine/
Rušný mesiac v slovenských knižniciach. [zverejnené 22.3.2014]
In: http://www.trencianska.tv/v-trencine/rusny-mesiac-v-slovenskych-knizniciach
Noc s Andersenom. [zverejnené 4.4.2014]
In: http://www.trencin.tv/mc-opatova/
Letná čitáreň v Trenčíne. [zverejnené 10.6.2014]
In: http://www.sdetmi.com/sr/podujatia/detail/11938/letna-citaren-v-trencine/
Trenčianska knižnica otvára letnú čitáreň. Vonku, bezplatne a pre všetkých. [zverejnené
11.6.2014]
In: http://www.nmky.sk/kultura/trencianska-kniznica-otvara-letnu-citaren-vonku-bezplatne-apre-vsetkych/
Čitáreň vonku, bezplatne a pre všetkých. [zverejnené 12.6.2014]
In: http://www.trencin.sk/94779
Prvá verejná letná čitáreň – otvorenie Trenčín. [zverejnené 16.6.2014]
In:http://195.46.72.16/free/jsp/search/view/ViewerFoto.jsp?Document=..%2F..%2FFondyF%
2F14%2F06%2F20140616_CIT01_4RS3961159783.1%40Foto&QueryText=
Letná čitáreň. [zverejnené 16.6.2014]
In: http://www.visittrencin.sk/podujatie/letn-it-re-1
Vo Verejnej knižnici M. Rešetku otvorili prvú letnú čitáreň v meste. [zverejnené 17.6.2014]
In: http://trencin.sme.sk/c/7239318/vo-verejnej-kniznici-m-resetku-otvorili-prvu-letnucitaren-v-meste.html
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Letné novinky v kultúrnych zariadeniach TSK. [zverejnené 17.6.2014]
In: http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/letne-novinky-v-kulturnychzariadeniach-tsk.html?page_id=143650
ASTV: Ramón navštívil knižnicu Michala Rešetku. [zverejnené 2.7.2014]
In: http://www.astrencin.sk/spravy/index.php?clanok=4400
Letná čitáreň – relax ako v záhrade. [zverejnené 14.7.2014]
In: http://trencianskyterajsok.petovsky.com/letna-citaren-relax-ako-v-zahrade/#more-2785
Čítať sa dá pod holým nebom. [zverejnené 16.7.2014]
In: http://www.nasenovinky.sk/citat-sa-da-pod-holym-nebom-9130
III.2 videá
Zuzana Csontosová: Najmocnejšie kúzlo [zverejnené 09.1.2014]
http://www.vkmr.sk/zuzana-csontosova-najmocnejsie-kuzlo/zuzana-csontosovanajmocnejsie-kuzlo.html?page_id=3153
Martina Monošová: Lekcie z nenávisti [zverejnené 24.1.2014]
http://www.vkmr.sk/martina-monosova-lekcie-z-nenavisti/martina-monosova-lekcie-znenavisti.html?page_id=3176
Januárové besedy (nielen) v knižnici [zverejnené 08.2.2014]
http://www.vkmr.sk/januarove-besedy-nielen-v-kniznici/januarove-besedy-nielen-vkniznici.html?page_id=3218
Detská autorka Adela Banášová [zverejnené 08.2.2014]
http://www.vkmr.sk/detska-autorka-adela-banasova/detska-autorka-adelabanasova.html?page_id=3220
Rušný marec v knižnici [zverejnené 24.3.2014]
http://www.vkmr.sk/rusny-marec-v-kniznici/rusny-marec-v-kniznici.html?page_id=3349
Škôlkari prezentovali svoju šikovnosť [zverejnené 05.4.2014]
http://www.vkmr.sk/skolkari-prezentovali-svoju-sikovnost/skolkari-prezentovalitalenty.html?page_id=3416
Rozprávková noc v knižnici [zverejnené 11.4.2014]
http://www.vkmr.sk/rozpravkova-noc-v-kniznici/rozpravkova-noc-vkniznici.html?page_id=3428
Valentín - vodník z Trenčína [zverejnené 12.6.2014]
http://www.vkmr.sk/valentin-vodnik-z-trencina/valentin-vodnik-ztrencina.html?page_id=3647
Vodník Valentín má svoju legendu [zverejnené 17.6.2014]
http://www.vkmr.sk/valentin-vodnik-z-trencina/vodnik-valentin-ma-svojulegendu.html?page_id=3649
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Letná čitáreň - relax ako v záhrade [zverejnené 21.6.2014]
http://www.vkmr.sk/letna-citaren-relax-ako-v-zahrade/letna-citaren-relax-ako-vzahrade.html?page_id=3671
Výstavu obdivoval aj Brazílčan Ramon [zverejnené 04.7.2014]
http://www.vkmr.sk/vystavu-obdivoval-aj-brazilcan-ramon/vystavu-obdivoval-aj-brazilcanramon.html?page_id=3684
IV. pracovníkov knižnice
Martinák, Peter
Žitňan: Poslaním klubov je robiť kultúru v obci.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 2 (20.1.2014), s. 26
Martinák, Peter
Hlas sa pýta za vás – Novoročný rozhovor so starostom obce.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 4, č. 1 (január 2014), s. 1,4
Martinák, Peter
Výmena stráží na čele župy.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 4, č. 1 (január 2014), s. 3
Martinák, Peter
Ďalší krok k separácii odpadu.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 4, č. 1 (január 2014), s. 4
Martinák, Peter
Laura Suchá v reprezentácii!
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 4, č. 1 (január 2014), s. 5
Martinák, Peter
Hlas sa pýta za vás – Rozhovor s duchovným otcom farnosti.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 4, č. 2 (apríl 2014), s. 1,6,8
Martinák, Peter
Srdce hovorilo racionalizačnému opatreniu NIE.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 4, č. 2 (apríl 2014), s. 3
Martinák, Peter
Vonku a predsa pod strechou.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 4, č. 2 (apríl 2014), s. 5
Martinák, Peter
Pestrá futbalová zima.
In: Dolnoporubský hlas. – Roč. 4, č. 2 (apríl 2014), s. 6
Martinák, Peter
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V Porube fašiangovali pod novým prístreškom.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 8 (3.3.2014), s. 7
Martinák, Peter
Historický úspech Trenčanov zaznačil na kaktus v Kostarike.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 10 (17.3.2014), s. 24
Martinák, Peter
Do našich farností vnáša športového ducha.
In: Trenčianske noviny. – Roč. 55, č. 14 (14.4.2014), s. 6
V. knižnica v audiovizuálnych médiách
Trenčianska internetová televízia z mnohých podujatí odvysielala kratšie či dlhšie
dokumenty, ktoré boli zaznamenávané na webovej stránke knižnice, v sekcii Videogaléria.
Slovenský rozhlas - Rádio Regina vysielali upútavky na pripravované podujatia
a priame vstupy v čase ich konania.
Pozvánky na aktivity boli pravidelne uverejňované v regionálnych periodikách
Trenčianske noviny, v inzertnom týždenníku Pardon a v mesačne aktualizovanej elektronickej
verzii bulletinu Kam v Trenčíne.
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Príloha č. 3.
Ťažiskové podujatia
a) pre verejnosť
Podujatia pre deti a mládež
Prezentácie, autorské besedy, besedy o knihách a iné:
 Bryndzovníci
v knižnici
–
prezentácia knihy Zabudnuté
slovenské rozprávky známej
moderátorky a glosátorky Adely
Banášovej,
 Prezentácia
knihy
Strelené
rozprávky známej slovenskej
autorky pre deti a mládež Marty
Hlušíkovej,
 Zo zákulisia ilustrátora –
stretnutie detí so známym
slovenským ilustrátorom kníh
Obrázok 7 (Prezentácia knihy A. Banášovej)
a časopisov
Miroslavom
Regitkom, spojené s pútavým
workshopom,
 Noc s Andersenom – 14. ročník dobrodružného medzinárodného podujatia v prostredí
kníh za účasti detskej spisovateľky Andrey Gregušovej,
 Píšem, píšeš, píšeme - vyhlásenie a vyhodnotenie 12. ročníka krajskej literárnej
súťaže pre žiakov ZŠ,
 Jazykový kvet – Language Flower 2014 – celoslovenská akreditovaná súťaž
v prednese poézie, prózy a drámy detí a mládeže v cudzích jazykoch – krajské
semifinále,
 „Čítajme všetci – čítanie je super“ – slávnostné vyhodnotenie 50. ročníka
medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v šk. r. 2013/2014,
 „Čítajme si ...“- 7. ročník celoslovenského čitateľského maratónu detí organizovaný
Linkou Detskej istoty pri SV
UNICEF a SAK,
 Deň ľudovej rozprávky jednodňové kráľovstvo plné
šibalstiev, figliarskych kúskov
a ukážok
ľudovej
kultúry
v spoločnosti
krojovaných
detských knihovníčok,
 Trenčiansky
detský
kráľ
čitateľov hľadáme kráľa
čitateľov alebo „naj čitateľa“ –
spomedzi detí, ktoré navštevujú
Obrázok 8 (Deň ľudovej rozprávky)
knižnicu,
 Kyberšikana – Internet – tichý zabijak, mobily ako fenomén závislosti, intervencia
a schopnosť brániť sa. Interaktívne prednášky pre žiakov ZŠ a SŠ,
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Hľadáme stratenú rozprávku – čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich rodičov
s Materským centrom Srdiečko,
Minitalent – prehliadka talentov detí z materských škôl v Trenčíne s podtitulom
„Aj škôlkari už veľa vedia“,
Leto v knižnici a prázdninové superkluby – bohatý prázdninový program pre
detských čitateľov a ich kamarátov,
Prezentácia rozprávkovej krajiny víl a škriatkov v rámci putovnej výstavy „Pohádková
země“, tipy a triky pre správne baby, tvorba kulís do detského oddelenia, anketa
o mene pre knižničného škriatka,
Svet stále lásku má – tradičné charitatívne predvianočné stretnutie venované deťom
s DD Lastovička.
Podujatia pre dospelých

Autorské besedy a prezentácie kníh
 prezentácia básnických zbierok spisovateľa Štefana Kuzmu - Blázniví anjeli
a Posúvanie hrany, v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“,
 Po stopách dávnej minulosti s Danielou a Pavlom Dvořákovcami – diskusia
s manželmi, historikmi, spojená s prezentáciou knihy Barbora Celjská, Čierna
kráľovná a Stopy dávnej minulosti 7,
 prezentácia knihy Náš zápas o samostatnosť Slovenska (1945-1992) s diskusiou za
účasti autora Ivana Štelcera a redaktora publikácie, historika ÚPN Martina Lacka –
cyklus „Poznávame Trenčanov“,
 Rodinné príbehy bez rodín - prezentácia knihy Mgr. Branislava Ladického, ktorá
bola zostavená pri príležitosti 40. výročia Detského mestečka Trenčín – Zlatovce cyklus „ Poznávame Trenčanov“,
 Hľadanie odkazu našich predkov – beseda s prof. PaedDr. Jaroslavom
Vencálkom, CSc., ktorá bola spojení s prezentáciou jeho knihy „ Slovensko-český
cezhraničný región Genius loci“ , ktorá pojednáva o sociálno-geografickej
problematike rozvoja krajiny,
 Tajomný Egypt a iné záhady staroveku - vystúpenie slávneho švajčiarskeho
spisovateľa Ericha von Dänikena v Trenčíne, ktoré bolo spojené s unikátnou
projekciou a autogramiádou,
 Prírodná lyrika – prezentácia básní poetky a textárky Kataríny Hudecovej zo
zbierky „ Nebobelásky“ ,
 Aký bol kráľ Svätopluk – beseda so spisovateľom Drahoslavom Machalom, ktoré sa
uskutočnilo v spolupráci s Literárnym klubom Omega,
 Julinkina pekáreň – prezentácia a autogramiáda rovnomennej knižnej novinky
obľúbenej slovenskej spisovateľky Táne Keleovej-Vasilkovej,
 O vodníkovi Valentínovi – prezentácia rovnomennej knižky významnej osobnosti
slovenskej pantomímy Vlada Kulíška - cyklus „Poznávame Trenčanov“
 Chute a vône života – prezentácia a autogramiáda novej knihy obľúbeného
slovenského herca, cestovateľa a kuchára Braňa Deáka,
 Cestovanie – krídla duše – otváracia beseda jesennej sezóny podujatí s Pavlom
„Híraxom“ Baričákom pod holým nebom,
 Beseda s pedagogičkou a majsterkou ľudovej umeleckej tvorby Boženou Adamicovou
s názvom Ľudová výšivka – zdroj tradície aj inšpirácie,
 Nekonečné hľadanie – prezentácia novej knihy spisovateľa, chirurga I. Englera,
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Beseda s prvým slovenským atlétom v listine svetových rekordov IAAF D. Čikelom
pri príležitosti jeho 85. narodenín,
Beseda s prekladateľom diel
najznámejších
škandinávskych
spisovateľov J. Zelizňákom,
Príbehy z prítmia - rezentácia
novej knihy R. Dobiáša,
Život medzi nebom a zemou prezentácia knihy rozhovorov
Mons. M. Gavendu,

Iné
 Noc literatúry - verejné čítanie
na netradičných miestach spojené
s prezentáciou literárnej tvorby
Obrázok 9 (Beseda s J. Zelizňákom)
čítajúcich osobností. Hosťami
8. ročníka celoeurópskeho projektu boli spisovateľ Jozef Banáš, humorista Rasťo
Piško a pesničkár Igor Cvacho,
 Vansovej Lomnička - 47. ročník festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy –
okresné kolo,
 Tradičná slovenská samoliečebná metóda – prednáška bádateľa, objaviteľa
existencie samoliečebného pudu, autora metódy samoliečby zápalových chorôb
a držiteľa patentu na masážnu pomôcku pre hĺbkovú masáž Štefana Zakuťanského,
ktorá bola spojená s prezentáciou jeho novej knihy Samoliečebný pud ( Samoliečba
zápalových ochorení),
 Rizner ako pedagóg – prednáška PhDr. Evy Červeňanovej, PhD. pri príležitosti 165.
výročia narodenia zakladateľa slovenskej bibliografie Ľudovíta V. Riznera
zo Zemianskeho Podhradia. Podujatie bolo organizované v spolupráci s MO Matice
slovenskej v Trenčíne,
 Z histórie trenčianskych likérok – prednáška Ing. Vojtecha Brabenca, ktorá bola
spojená s diskusiou o významnej kapitole dejín priemyslu v Trenčíne. Podujatie sa
uskutočnilo v rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“, ktoré bolo organizované
v spolupráci s Klubom starých Trenčanov MO MS v Trenčíne,
 Okno do kláštornej medicíny – kultúrno-historický seminár, ktorý sa uskutočnil
v rámci 7. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars ,
 Cestou necestou – cestovateľský festival inšpirujúci ľudí cestovať a spoznávať
nepoznané. Podujatie bolo organizované v spolupráci s OZ Cestou necestou a Klubom
Lúč,
 Historické knižnice v Trenčíne – populárno–náučná prednáška Mgr. Igora Zmetáka,
PhD. a Alice Krištofovej o knižniciach na území Trenčína v zrkadle dejín,
 Otvorenie letnej čitárne v rámci projektu „Knižnica pod holým nebom“ – možnosť
využiť bezplatný prístup k 31 titulom priebežne aktualizovaných periodík, ku knihám
z burzy a materiálom propagujúcim Trenčiansky kraj v atraktívnom priestore dvora na
Jaselskej ul.,
 Hudobno-literárne stretnutie členov a priaznivcov literatúry spojené s prezentáciou
nového CD kapely 3D band,
 Cestovateľ stáročiami – o živote a diele trenčianskeho rodáka V. Zamarovského pri
príležitosti jeho nedožitých 95. narodenín,
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Prezentácia zborníka literárnych
prác
členov
LK
Omega
Slovobranie
pod
záštitou
jubilanta R. Dobiáša,
Prednáška Ing. V. Brabenca –
Schaner, Urbánek, Horn –
niekdajšie
trenčianske
mäsozávody,
Studňa sa tajne s dažďom
zhovára
–
slávnostné
vyhodnotenie XXII. ročníka
celoslovenskej literárnej súťaže
Jozefa Braneckého

Obrázok 10 (Prezentácia zborníka Slovobranie)

Výstavy a výstavky












Predstavujeme tvorbu spisovateľa Jozefa Pavloviča – výstava kníh pre deti ,
Predstavujeme tvorbu spisovateľa Jogefa Cígera – Hronského – výstava kníh pre
deti,
Soči v trenčianskej knižnici - interdisciplinárna
výstava kníh, periodík
a sprievodných materiálov k téme XXII. Zimných olympijských hier v ruskom
letovisku,
Najobľúbenejšie knihy - výstavka kníh pre deti,
Najkrajšie knihy ČR a SR 2008-2012 - putovná výstava najkrajších detských kníh
spojená s premietaním kolekcií animovaných filmov pre deti,
Samba medzi knihami – interdisciplinárna výstava kníh, periodík, sprievodných
textov, etnografických materiálov, obrazových dokumentov a originálnych
brazílskych suvenírov k XX. Majstrovstvám sveta vo futbale s podtitulom „ Spoznajte
brazílske symboly prostredníctvom futbalového šampionátu“,
Rozprávková krajina víl a škriatkov - putovná výstava kníh a bábok českej
spisovateľky a ilustrátorky Vítězslavy Klimtovej nelen pre deti,
Život a dielo Vojtecha Zamarovského,
Michal Rešetka: 1794 -1854, pri príležitosti výročia narodenia a úmrtia
Juraj Gönci-Trenčiansky (1914-2005): pri príležitosti 100. výročia narodenia
publicistu, redaktora a bývalého riaditeľa trenčianskej knižnice.

b) Podujatia pre knižničných pracovníkov
 servisná návšteva firmy Lanius s. r. o. ku KIS Clavius pre pracovníkov regionálnych
knižníc – 21.1.2014,
 krajská porada bibliografov a katalogizátorov – 26.2.2014,
 16. zasadnutie Národnej komisie pre služby – 11.-12.6.2014,
 komplexný rozbor činnosti regionálnych knižníc za rok 2013 – 17.6.2014,
 inštruktážne školenie k revízii knižničného fondu mestskej knižnice v KIS Clavius –
25.6.2014,
 Školenie k BOZP a ochrane osobných údajov - 13.6.2014, 26.6.2014
 Vianočné stretnutie pracovníkov knižnice
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