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I. CIELE A FUNKCIE KNIŽNICE V ROKU 2018
Hlavným poslaním, cieľom a funkciou Knižnice Antona Bernoláka (ďalej len
KAB) v Nových Zámkoch, v súlade so Zriaďovacou listinou a jej dodatkami
vydanými ÚNSK v Nitre a Zákonom o knižniciach č. 126/2015 Z. z. ako i Zákonom
o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. i v súlade s Manifestom
knižníc UNESCO, bude i naďalej podpora vzdelávania a rozvoja kultúry v regióne
uchovávaním a sprístupnením kultúrneho dedičstva obsiahnutého v literatúre, tlači
a špeciálnych dokumentoch v súlade s demokratickými ideálmi.
Plán odbornej činnosti KAB zohľadňuje úlohy zo Zriaďovacej listiny KAB
a Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020.
Kultúrno-edukačné aktivity KAB sa budú v roku 2018 niesť v znamení:
*19. Týždňa slovenských knižníc (5.3.2018 – 10.3.2018)
*190. výročia narodenia Pavla Dobšinského
*100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny
*100. výročia vzniku 1. ČSR
* 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky
Pozornosť pri organizovaní podujatí budeme venovať aj ďalším významným
dňom a výročiam roku 2018

II. ŤAŽISKOVÉ ÚLOHY
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch si na rok 2018 stanovila tieto
ťažiskové úlohy :
1. Kvalitnými kultúrno-výchovnými podujatiami a ich medializáciou docieliť
vyššiu využiteľnosť služieb knižnice obyvateľmi, najmä deťmi a mládežou.
2. Podpora celoživotného vzdelávania a kreativity občanov regiónu –
(doplňovanie fondu knižnice najmä odbornou, detskou literatúrou a pôvodnou
tvorbou).
3. Zamerať sa prioritne na prácu s detským čitateľom, posilňovanie čitateľských návykov detí a prípravu aktivít na podporu čítania s porozumením,
získavanie nových čitateľov, používateľov knižnice. Zintenzívniť spoluprácu
so školami a školskými klubmi.
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4. Realizovať podujatia venované významným osobnostiam a výročiam.
5. Kultúrnymi aktivitami prispievať k dialógu, tolerancii a spoznávaniu kultúry
národov sveta ako aj národnostných menšín v našom multikultúrnom regióne.
6. Náležitú pozornosť venovať práci s handicapovanými používateľmi a seniormi.
Rozvíjať spoluprácu s Knižnicou Mateja Hrebendu v Levoči, Súkromnou
špeciálnou školou, denným stacionárom pre deti, OZ IRIS, .../ úľavy na
registračných poplatkoch, individuálny prístup, organizované podujatia,
donáška kníh do domu ,.../
7. Podporovať rozvoj informačnej a počítačovej gramotnosti obyvateľov
prostredníctvom verejných internetových terminálov.
8. Účinnejšie poskytovanie metodicko-poradenskej pomoci obecným
a mestským knižniciam v regióne s cieľom vytvoriť z nich komunitné centrá
obcí.
9. Rozvíjať vzájomné vzťahy koordinácie a kooperácie s knižnicami v národnom
knižničnom systéme SR pri plánovaní bibliografickej a metodickej činnosti,
výmene knižničných jednotiek, spoločnom vzdelávaní ako i so stavovskými
organizáciami(Spolok slovenských knihovníkov a Slovenská asociácia
knižníc, Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku).
10.Rozvíjať vzťahy s kultúrnymi zariadeniami, školami, s cirkvami a
občianskymi združeniami pri organizovaní kultúrno-vzdelávacích aktivít
a realizácii spoločných projektov v regióne s cieľom posilniť komunitnú
zložku činnosti knižnice.
11.Spolupracovať s miestnou samosprávou, s vydavateľstvami, médiami,
podnikmi, podnikateľmi a priaznivcami knižnice pri získavaní mimorozpočtových finančných prostriedkov a zvyšovaní PR knižnice a upevňovanie jej spoločenského postavenia v regióne.
12. Práce s knižničným fondom:
* získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov na nákup KF
* očista, vyraďovanie a preznačovanie knižničného fondu v sklade KAB
* informovanie verejnosti o prírastkoch vo fonde KAB prostredníctvom
webovej stránky, facebooku a nástenky.
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II. VZÁJOMNÉ VZŤAHY
KOORDINÁCIE A KOOPERÁCIE
1. a/ s knižnicami v národnom knižničnom systéme SR, s KK K. Kmeťka
v Nitre
- pri rozborovej a štatistickej činnosti
- pri plánovaní bibliografickej činnosti
- pri spracovaní a sprístupňovaní regionálnych dokumentov
- pri prieskume čítania v Nitrianskom samosprávnom kraji

-

-

b/ so Slovenskou národnou knižnicou v Martine
pri plánovaní bibliografickej činnosti
pri ďalšom vzdelávaní knihovníkov
pri rozborovej a štatistickej činnosti
pri koncepcii metodickej činnosti
c/ s knižnicami v zahraničí
pri spoločných edičných a vzdelávacích aktivitách
pri odbornej spolupráci s knižnicami v župách Komárom – Esztergom
Komárom a Tatabánya), Mestskou knižnicou Tábor.

(

2. s orgánmi štátnej správy a miestnych samospráv a s kultúrnymi
zariadeniami, cirkvami, občianskymi a dobrovoľníckymi združeniami,
nadáciami, vydavateľstvami, médiami, podnikmi a podnikateľmi
a priaznivcami knižnice v regióne
- pri organizovaní kultúrno-vzdelávacích aktivít a pri získavaní
mimorozpočtových finančných zdrojov
- pri zabezpečovaní metodickej pomoci a odborných služieb obecným
a mestským knižniciam
- s odborom kultúry MsÚ pri organizovaní kultúrnych aktivít pre deti z MŠ a ZŠ
a vzdelávaní školských knihovníkov
3. s občianskymi združeniami: Kultur Korzo, IRIS, Jednota dôchodcov,
Červený kríž,
Spolok maďarských spisovateľov na Slovensku,
Kancelária NRSR, Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku,
Spolok slovenských knihovníkov, SAK, Matica slovenská, SAV, Židovská
náboženská obec Nové Zámky a ďalšie.
pri realizácii spoločných projektov a kultúrno-výchovných podujatí
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IV.ZÁKLADNÉ ČINNOSTI (knižničné služby)
1/ Knižničný fond

-

Zabezpečenie doplňovania knižničného fondu z finančných prostriedkov
získaných z:
príspevku od zriaďovateľa
projektu z Fondu na podporu umenia
projektov MÁRAI a NKA – Maďarsko ( akvizícia maď. lit.)
darov knižničných jednotiek (vydavateľstvá, povinné výtlačky regionálnych
kníh, periodík a špeciálnych dokumentov)
darov od používateľov, sponzorských príspevkov

Koordináciu tejto činnosti uskutočňuje útvar knižnično-informačných fondov
podľa Zásad doplňovania a spracovania KIF v spolupráci s akvizičnou komisiou
KAB.
2/ Uchovávanie, sprístupnenie a ochrana knižničných dokumentov
-

aktualizácia on-line katalógov na oddelení odbornej literatúry a útvare
knižnično-informačných služieb, ich sprístupnenie na internete a webovej
stránke knižnice
ochrana knižničných zbierok elektronickými bránami firmy SLOVAK ALARMS
očistenie knižničného fondu - vyraďovanie zastaralej, poškodenej literatúry
a multiplikátov

3/ Výpožičné služby, individuálna práca s používateľmi:
-

skvalitňovanie knižnično – informačných služieb
získavanie nových používateľov
PLÁN HLAVNÝCH KNIŽNIČNÝCH UKAZOVATEĽOV
UKAZOVATEĽ
Používatelia
Výpožičky

ROK 2017
SKUTOČNOSŤ
3007
159 422
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ROK 2017
PLÁN
3020
160 000

4/ Kultúrno – edukačné podujatia
Kultúrno-edukačné aktivity budú zamerané predovšetkým na významné
výročia, osobnosti literatúry, kultúry a umenia. Ich cieľom bude zvýšenie podielu
knižnice na vzdelávaní detí a mládeže ako hlavnej cieľovej skupiny, ale i výchovy
k estetickému cíteniu, humanizmu, národnému povedomiu a zbližovaniu
jednotlivých národov ako aj etník žijúcich v regióne.
V závislosti od finančných zdrojov a úspešných projektov najvýznamnejšie
kultúrno-edukačné podujatia sa uskutočnia v Mesiaci knihy a najmä v 19.
Týždni slovenských knižníc - v termíne od 5. marca do 10. marca 2018 a ich
cieľom bude zviditeľňovanie knižnice prostredníctvom najrozmanitejších aktivít.
Za najvýznamnejšie ťažiskové kultúrne aktivity knižnice v roku 2018, ktoré
je potrebné a nevyhnutné splniť považujeme:
* Prezentáciu tvorby spisovateľov za ich účasti:
- v priestoroch spoločenskej sály KAB
* Výstavy (profilové, jubilejné, výtvarné a foto) s dôrazom na osobnosti
regiónu, za účasti autorov

*

Zapojenie sa do celoslovenských čitateľských súťaží pre deti
zameraných na podporu čítania :
1. „Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!“- 14. ročník celoslovenskej súťaže
pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ / január 2018 – apríl 2018 /
2. „Veľkí a malí kamaráti si čítajú“ – podujatie zamerané na podporu čítania
detí – súťaž o „Kráľa detských čitateľov“ pre žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ
/január 2018 – jún 2018/

3. Čítajme si.... maratón čítania. Celoslovenský projekt Linky detskej istoty.

* Vlastné projekty:
1. Strom života Knižnice A. Bernoláka – súťaž o najaktívnejšiu triedu v čítaní
Pre žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ
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2. Cyklus podujatí venovaných slovenským a svetovým detským
spisovateľom pod názvom „Predstavujeme Vám ...“ –podujatia pre žiakov
1. – 4. ročníka ZŠ
3. Strašidelná noc v knižnici – podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného
dňa školských knižníc
4. Mám básničku na jazýčku súťažná prehliadka v prednese detí predškolského
Veku
5. Ukáž čo vieš - súťažná prehliadka talentovaných detí predškolského veku
6. Hodiny informatickej výchovy pre ZŠ a SŠ
7. Cyklus besied a prednášok zameraných na regionálne dejiny
8. Tvorivé dielne pri príležitosti veľkonočných a vianočných sviatkov
( medzigeneračné podujatie)

Kalendár významných kultúrnych podujatí v roku 2018
JANUÁR
*Čítame s Osmijankom – vyhlásenie súťaže
* Veľkí a malí kamaráti si čítajú – vyhlásenie čitateľskej súťaže
* Zažeň nudu spolu s nami – prázdninové aktivity
* FotoDialóg –výstava fotografií Ladislava Szabóo
FEBRUÁR
* Ukáž čo vieš – súťažná prehliadka talentovaných detí predškolského veku
( tanec, spev, hra na hudobnom nástroji,....)
* Výstava obrazov Márii Vojčiakovej
MAREC
*19.TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC /5.3.2018 – 10.3.2018/
* Deň ľudovej rozprávky –podujatie venované P. Dobšinskému (16.3.)
* Noc s Andersenom
* Veľkonočné tradície - tvorivé dielne
APRÍL
*Čítame s Osmijankom – ukončenie súťaže - vyhodnotenie
* Výstava prác Alžbety Havranovej
-8-

MÁJ
* Svetový deň rodiny -podujatia pre rodiny / spolupráca s MsÚ/
* Čítajme si... maratón čítania – 11. ročník
* Výstava obrazov Csabu Kanicsku
JÚN
*Korunovácia kráľa detských čitateľov
*Svetový deň životného prostredia – cyklus podujatí pre žiakov ZŠ
* Strom života Knižnice A. Bernoláka – súťaž o najaktívnejšiu triedu v čítaní
- vyhodnotenie súťaže
JÚL – AUGUST
*KNIHY VON !!! – samoobslužná knižnica na kúpalisku Štrand
*Zažeň nudu spolu s nami – aktivity na letné prázdniny
SEPTEMBER
* Som prvák a čitateľ- slávnostný zápis prvákov
* Knihobranie – burza kníh
OKTÓBER
* Strašidelná noc v knižnici - podujatie sa koná v rámci Medzinárodného
dňa školských knižníc
* Mám básničku na jazýčku – súťažná prehliadka v prednese detí
predškolského veku
* Som prvák a čitateľ- slávnostný zápis prvákov
* Tvorcovia detských kníh- beseda so spisovateľkou Andreou Nagyovou
NOVEMBER
* Zvedavá kapsička – súťaž pre deti
* Som prvák a čitateľ- slávnostný zápis prvákov
DECEMBER
* Mikuláš v knižnici
* Tradícia Vianoc –tvorivé dielne
* Otvára sa vianočná kniha – literárne hádanky, rozprávky....
Plán podujatí sa bude aktuálne dopĺňať
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Ďalšie aktivity (podľa požiadaviek škôl)

-

Nové, netradičné aktivity KAB smerujúce
komunitného centra:
japonské papierové divadlo KAMISHIBAI
netradičné literárne hodiny v knižnici
zážitkové čítania a dramatizácia lit. diel
literárno-umelecké a hudobné pásma

k

vytvoreniu

modelu

KLUBOVÁ ČINNOSŤ A AKTIVITY:
Pri KAB budú v roku 2018 pôsobiť 3 kluby, ktorých členovia sa podľa svojich
záujmových sfér budú podieľať na klubových kolektívnych podujatiach a vytvárať
záujmové komunity.

1. Literárny klub GENERÁCIE už 24 rokov pripravuje pre verejnosť
pravidelné mesačné hudobno-dramatické tematické večery prózy a poézie, ako
i stretnutia so súčasnými slovenskými básnikmi a spisovateľmi

2. Sci-fi klub Orion plánuje už 30. rok organizovať pre svojich
priaznivcov dvojtýždenne prednášky, videoprojekcie a besedy so spisovateľmi.

3. Klub kreatívnej tvorby začal svoju činnosť v roku 2014 ako Klub
šikovných rúk zameraný na kreatívnu tvorbu. Členovia klubu sa učia rôzne
techniky ručných prác a spolupracujú s KAB pri organizovaní tvorivých dielní
Plán klubovej činnosti tvorí prílohu.

PROPAGÁCIA KNIŽNICE A JEJ SLUŽIEB
KAB sa chce sústreďovať na propagáciu svojich knižnično-informačných služieb
a kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktoré pripravuje pre používateľov a verejnosť.
Využije predovšetkým tradičné formy ako sú:
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* príprava a tlač propagačných materiálov
* zverejňovanie informácií v regionálnej tlači
* informovanie prostredníctvom e-mailového zasielania pozvánok na
podujatia knižnice
Propagovať služby a aktivity bude tiež na
prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK .

webovej stránke knižnice a

MEDIÁLNI PARTNERI
-

TV NZ
Castrum Novum
Novinky
Nitrianske noviny MY – Naše novosti
Slovenský rozhlas
Új Szó

V. BIBLIOGRAFICKO-INFORMAČNÁ
A EDIČNÁ ČINNOSŤ
-

pokračovanie v budovaní a sprístupňovaní i archivácii regionálneho
knižničného fondu v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zázemím
regiónu

-

koordinácia bibliografickej činnosti s KK v Nitre a SNK v Martine

-

rešeršná a bibliograficko-informačná služba podľa požiadaviek používateľov

-

tvorba bibliografických dát – články regionálneho charakteru pre regionálnu
ročenku „Okres Nové Zámky v tlači“, r. 2018, tvorba registrov

-

tvorba personálnych katalógov – autorských i profesných s využitím
knižničného softvéru Dawinci

-

bibliograficko-informačná služba – jej skvalitnenie, rozširovanie informácií
prostredníctvom internetu

-

články o jubilujúcich regionálnych osobnostiach v tlači a mesačne uverejnené
na nástenke

-

spolupráca na podujatiach s regionálnymi autormi (Literárny klub Generácie a
besedy)
-11-

VI. METODICKÁ, PORADENSKÁ A VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

1. Koordinácia a kooperácia s verejnými knižnicami v novozámockom regióne
-

-

poskytovanie metodickej pomoci a odborných služieb s cieľom zlepšiť ich
odbornú činnosť a kontakt s predstaviteľmi obcí a miest regiónu (plánované
návštevy, konzultácie)
elektronické zasielanie informácií, bibliografických výstupov
pomoc pri organizovaní kultúrnych aktivít, putovných výstav

2. Rozborová, analytická a školiaca činnosť
-

-

výkazy, dotazníky, štatistické údaje za rok 2017, vyhodnotenie, analýza
a rozbor pre MK SR, SNK, Štatistický úrad
kontakt s metodickými pracovnými skupinami pri SNK pre prácu s detským
čitateľom, znevýhodnenými používateľmi, automatizáciou a štandardizáciou
knižničných služieb
odborná pomoc pri písaní projektov pre knihovníkov obecných knižníc regiónu
pokračovanie v budovaní archívu a fotoarchívu knižníc a metodického
pracoviska
fotoarchív obecných a mestských knižníc uverejnený na webovej stránke KAB

3. Vzdelávacia činnosť
- účasť na vzdelávacích aktivitách a exkurziách organizovaných KP SSK
a Spolkom maďarských knihovníkov na Slovensku
- účasť na odborných podujatiach SNK v Martine a ostatných knižníc na
Slovensku i v zahraničí podľa finančných možností KAB
- účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných SSKK, SAK, KOS,...

VII. ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA A
TECHNICKÉ VYBAVENIE
-

práca v automatizovanom výpožičnom systéme Dawinci od firmy SVOP
vo všetkých segmentoch. Všetci zamestnanci v prípade zmien v novej verzii
dostávajú inštrukcie k práci.
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-

prechod na dynamickú formu a väčší rozvoj elektronických služieb pre
používateľov
elektronické výkazníctvo, internetbanking, práca so štátnou pokladnicou

VIII. ORGANIZAČNÉ ÚLOHY A
ÚLOHY TECHNICKÉHO CHARAKTERU
-

-

-

-

z Úradu práce soc. vecí a rodiny získať 4 pracovníkov na dobrovoľnícku činnosť
v zmysle § 10zákona 417/2013
pokračovať v projekte Úradu práce soc. vecí a rodiny Šanca pre mladých –
zamestnávať 1 pracovníka
dohliadať nad dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov v zmysle Zákona
NR SR č. 122/2013
pozornosť venovať požiarnej ochrane ako aj bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci
medializácia činnosti knižnice a jej zviditeľňovanie pomocou spektra
kultúrnych aktivít a nových elektronických služieb
kolektívne členstvo v SAK a SSKK
spolupráca so Spolkom maďarských knihovníkov
spolupráca so ZO OZ PK
inventarizácia majetku KAB
vnútorné, interné smernice, smernice o kontrole, revízii a vyraďovaní
a potrebné ekonomické vnútorné predpisy a smernice podľa aktuálnej
legislatívy
spracovávanie hudobnín v KIS Dawinci
očista, vyraďovanie a preznačovanie knižničného fondu v sklade KAB
estetizácia interiéru knižnice – obnova maľovky

IX. PROJEKTY A GRANTY
Pokračujúce projekty
1) PROJEKT PARTNERSKÁ KNIŽNICA NR SR
(pokračovanie projektu v spolupráci so SNK, občianskym združením –
Združenie pre lokálnu demokraciu a Nadácia Matra (Holandské kráľovstvo)
3) KNIHY VON!
(projekt samoobslužnej knižnice na kúpalisku Štrand)
/MsÚ Nové Zámky/
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Realizácia nových projektov na rok 2018
1) KOMUNITNÉ AKTIVITY KNIŽNICE
(cyklus netradičných podujatí pre deti )

/MsÚ Nové Zámky/

2) KNIHA – POZNANIE AJ RELAX
(projekt doplňovania knižného fondu)

/Fond na podporu umenia/

X. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
KAB zabezpečí kontinuálne vzdelávanie zamestnancov knižnice v oblasti
knihovníctva a moderných informačných technológií účasťou na odborných
školeniach a seminároch.
SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
KAB je kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a Asociácie
slovenských knižníc. Knižnica sa bude aktívne zapájať do činnosti Krajskej
pobočky SSK Nitra.
V oblasti ďalšieho vzdelávania knihovníkov bude KAB spolupracovať tiež so
Spolkom maďarských knihovníkov na Slovensku.
BOZP, PO, CO
Aktualizovať dokumentáciu BOZP, PO a CO v zmysle príslušných predpisov.
Zabezpečiť školenie CO a 1. pomoci pre zamestnancov .

SPRACOVALA:
Mgr. Ľubica Červená, riaditeľka KAB
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