SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEHO ZARIADENIA
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO
KRAJA ZA ROK 2017
Identifikačná karta
Všeobecné informácie
Názov:
Sídlo - adresa:
Právna forma:
Štatutár:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web stránka:
Celkový počet zamestnancov
k 31.12.
fyzický stav
prepočítaný stav
z toho:

Počet spravovaných objektov

1

GEMERSKÁ KNIŽNICA PAVLA
DOBŠINSKÉHO V ROŽŇAVE
048 01 Rožňava, Lipová3
Kultúrna rozpočtová
Mgr.Iveta Kyselová
0587880911
riaditel@kniznica-rv.sk
www.kniznica-rv.sk
13
13
odborní zamestnanci 9
ostatní zamestnanci 4
1

Obsah

1.Všeobecná charakteristika organizácie …................................................................ 3
2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka …..................................................... 3
2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti …......................................... 3
2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia …........................... 5
3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti ….................................... 7
3.1 Plnenie štandardov …...................................................................................... 8
3.2 Vyhodnotenia plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti …..... 9
I. Hlavná činnosť …................................................................................................. 9
II. Regionálna činnosť …........................................................................................ 21
III. Publikačná činnosť …........................................................................................ 24
3.3 Cezhraničná a meszinárodná spolupráca …................................................... 33
4. Vyhodnotenie ekonomicko - hospodárskej činnosti …......................................... 34
4.1 Rozpočtové hospodárenie ….......................................................................... 34
4.2. Správa majetku ….......................................................................................... 38
4.3 Projektová úspešnosť ….................................................................................. 40
5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov …..................................................... 41
5.1 Odborné školenia zamestnancov …............................................................... 41
6. Marketing a propagácia …..................................................................................... 43
7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok …................................................. 44
Prílohy …................................................................................................................ 46

2

1. Všeobecná charakteristika organizácie
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, ako rozpočtové kultúrne zariadenie
Košického samosprávneho kraja, je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou. Plnila
úlohu regionálnej knižnice pre okres Rožňava a mestskej knižnice pre mesto Rožňava.
Knižnica bola, je a bude dôležitou súčasťou spoločenského života a prispieva k zvyšovaniu
informovanosti a vzdelanosti širokej verejnosti, napomáhala permanentnému vzdelávaniu,
poskytuje množstvo kvalitných a rôznorodých informácií. Plní informačné, vzdelávacie,
relaxačné a sociálne funkcie pre všetky vekové kategórie obyvateľstva. Sprístupňuje informačné
bohatstvo ukryté nielen v knihách, ale i periodikách a iných médiách. Podieľa sa na vytváraní a
posilňovaní čitateľských návykov u detí a mládeže, rozvíja čitateľskú, mediálnu a informačnú
gramotnosť, ktorú môžeme charakterizovať ako schopnosť identifikovať, vyhľadať, hodnotiť a
používať informácie.
Poslaním knižnice je neustále vytvárať a prehlbovať pozitívny vzťah človeka k písanému
slovu, literatúre, pomôcť čitateľovi získať čo najviac kvalitných informácií rôzneho druhu. Je
otvorenou inštitúciou, ktorá neponúka len informácie zo svojich knižničných fondov, ale v rámci
kooperácie vymieňa informácie a dokumenty bez ohľadu na geografické či kultúrne hranice,
pracuje s externými informačnými zdrojmi, ponúka verejnosti prístupové body k internetu,
pripravuje a realizuje množstvo aktivít na podporu čítania a propagáciu literatúry.
Knižnice na celom svete aj v 21. storočí nadväzujú na svoje historicky overené miesto
v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami s aktívnym vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj
obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré často, aj napriek množstvu rôznorodých
problémov a nedostatku finančných prostriedkov, ponúkajú pre svojich používateľov a
návštevníkov veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného. Promptne reagujú na aktuálne
potreby používateľov nielen vo fyzických priestoroch knižníc, ale čoraz viac aj prostredníctvom
virtuálneho prostredia internetu.

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka
2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti
V hodnotení činnosti knižnice za rok 2017 analyzujeme základné odborné činnosti
knižnice, dopĺňanie knižničných fondov, odpisy literatúry, počet používateľov a poskytované
knižnično-informačné služby verejnosti, kultúrno-vzdelávacie aktivity, priestorové, technické
a ekonomické zabezpečenie knižnice. Hodnotíme tiež naše nad obecné poslanie, metodickú
a bibliografickú činnosť.
Dôraz práce bol na hlavné poslanie knižnice, a to kvalitné knižnično-informačné služby,
ktoré sme poskytovali formou absenčných a prezenčných výpožičiek, poskytovaním informácií
ústnych a
písomných, spracovaním požadovaných rešerší, vybavením medziknižničnej
výpožičnej služby podľa požiadaviek používateľov na články a inú literatúru, ktorá nie je
obsiahnutá v našom fonde. Dôslednou komunikáciou a individuálnou prácou s používateľmi,
informačno - vzdelávacími a kultúrno - spoločenskými podujatiami pre verejnosť všetkých
vekových kategórií.
Naďalej sme intenzívne pracovali s detskými používateľmi nielen pri oboznamovaní s
novou literatúrou, ale aj netradičnými formami práce s knihou, či prostredníctvom literárnej
vedomostnej súťaže Perly poznania, prírodovednej súťaže Za krásami Slovenského krasu, či
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dramatizáciami rozprávok a detských textov. Pri dramatizácii textov sa deti čítaním učili
porozumieť písanému textu a spracovať ho do vlastného výroku a prezentovať ho iným deťom.
Literárna súťaž Perly poznania netradičnou formou približovala slovenskú pôvodnú tvorbu a
autorov, deťom, mládeži a dospelým, spájala členov rodiny - rôzneho vekové zloženia, aby
spolupracovali pri vyhľadávaním textov. Slová uznania sme dostali aj od pedagógov za pútavé
priblíženie slovenskej literárnej tvorby. Prioritou bolo realizovať aktivity na podporu čítania, už
niekoľko ročný projekt verejného hlasného čítania dospelých a detí na námestí „Nerušte ma,
čítam“, maratón v čítaní detí a iné.
V rámci projektu Tajomstvá v literatúre, ktorý podporil Fond na podporu umenia sme
prezentovali deťom, mládeži a dospelým pôvodnú slovenskú tvorbu, zrealizované boli autorské
besedy, hlasné čítania diel nielen v knižnici, ale aj v školách.
Zapojili sme sa do medzinárodného projektu pre študentov, ako pomôcť tým, ktorí majú
problémy s čítaním, orientovaním v literatúre, v knižnici, hľadaním knižnej šifri. Za českú stranu z
Prahy, sme dostali aj pochvalu o vynikajúcej spolupráci a podpore realizácie projektu.
Každoročne sa ťažiskovou úlohou stáva medzinárodný projekt Noc s Andersenom, kde pre
kvalitnú realizáciu musíme limitovať detských záujemcov.
V priebehu roka sme sa venovali znevýhodneným používateľom,
zdravotne
znevýhodneným, aj seniorom, ktorí sú vďační za akékoľvek milé slovo a nápad na kreatívnu
aktivitu pre nich. Práca s nimi nie je jednoduchá, ale ich nadšenie z návštevy knižnice, alebo ako
sa potešia našej návšteve v zariadeniach je nákazlivá a núti nás stále našu prácu skvalitňovať.
Pripravené boli pre nich hovorená bibliografia o zaujímavých knihách alebo na vopred
dohodnuté témy, čítania literatúry, prezentácie o novinkách, kreatívne stretnutia,
muzikoterapia. Seniori sa zúčastňujú hlasných čítaní pre deti, rôznych súťaží, kde sú prepájané
aktivity deti – seniori, ako výtvarná a literárna súťaž „Babka a dedko“.
Množstvo marketingových aktivít, ktoré sme cielene zameriavali na skupiny verejnosti
síce nepriniesli zvýšenie čísiel, aktívnych používateľov, ale dostávame sa do povedomia
verejnosti a teší nás počuť vyjadrenia, : „stále niečo robíte, kedy to budete robiť, počul som len
to najlepšie...“. Zaviedli sme pre cestujúcu verejnosť voľnú výpožičku kníh na železničnej stanici
v Rožňave. Cestujúci si môžu zobrať a čítať ľubovoľnú knihu z regálu, taktiež môžu regál dopĺňať
svojimi knihami, stretlo sa to z pozitívnym ohlasom zo strany verejnosti aj Správy železníc SR.
Slabú stránku vidíme v životných podmienkach a sociálnych pomeroch obyvateľstva
mesta a regiónu, ktorí sa prejavuje nezáujmom o kultúru, čítanie, vedenie detí a mládeže k práci
s knihou.
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2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia
Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka

2016
cieľ:

2017

Zdroj, vysvetlivka

KULT – 4.Modul, r.1

zvyšovať kvalitu služieb

Základné knižničné ukazovatele
počet aktívnych používateľov knižnice spolu

101901

2496
88850

z toho absenčných

98259

85513

KULT – 3.Modul r.1
KULT – 3.Modul r.2

z toho prezenčných

3642

3337

KULT – 3.Modul r.3

knižničný fond - stav/počet

99547

98538

KULT – 2.Modul, r.1

Počet návštevníkov knižnice spolu

9171

38504

platená návštevnosť

2623

2496

neplatená návštevnosť
Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu
(celkový počet aktivít)

37239

38504

KULT – Modul , r. 19
vypĺňať ako
v predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako
v predchádzajúcich rokoch

236

291

2016

2017

počet výpožičiek spolu

Finančná oblasť
cieľ:

2623

KULT – 4.Modul r.3

znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania

Náklady spolu
náklady na činnosť knižnice spolu

218.656

232.505

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)

129.366

145.768

KULT – 5. Modul, r. 18
KULT – 5. Modul, r.
21+r.25+r.26

Prevádzkové náklady
Kapitálové výdavky

56.070
980

38.998
14.075

KULT - 5. Modul, r. 28
KULT - 5. Modul, r. 33

výdavky na prevádzku

205.416

215.068

k 31.12. , účtovné výkazy

výdavky na činnosť

13.240

17.437

31.12., účtovné výkazy

Príjmy spolu

220.491

231.088

KULT – 5. Modul, r.1,

na bežné výdavky

174.344

186.624

k 31.12., účtovné výkazy

14.075

k 31.12. , účtovné výkazy

Bežné výdavky

Transfer od zriaďovateľa
na kapitálové výdavky
spolu

980
175.324

200.699

KULT – 5.Modul, r. 4

0

0

z vlastnej činnosti

8.865

11.161

dary a sponzorské

0

0

8.865

11.161

kultúrne poukazy

227

208

transfery z rozpočtu obcí, miest

200

0

KULT – 5.Modul, r. 5

16.737

15.432

KULT – 5.Modul, r. 8

0
6
4

0
7
5

Ďalšie príjmy
z prenájmu

spolu

KULT – 5.Modul, r. 17
KULT – 5.Modul, r. 15+16
-vstupné, vložné, poplatky,
KULT – 5.Modul, r. 12

Externé grantové a projektové zdroje

domáce projekty: tuzemské granty spolu
zahraničné projekty: zahraničné granty spolu
počet podaných projektov
počet schválených projektov
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získaná suma

KULT – 5.Modul, r. 10
projekt: tuzemský aj
zahraničný, FPU, MK SR, ÚV

výška získaných financií z externých grantov a
projektov spolu
Vnútorné procesy, inovácie, marketing
cieľ:

12527

8708

2016

2017

cielená propagácia, zavádzanie inovácií

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v
KSK

1

2

počet nových partnerstiev

1

1

počet nových kľúčových aktivít

3

počet kľúčových mediálnych výstupov
Strategický rozvoj
cieľ:
definovaná stratégia rozvoja

36

94

2016

2017

možno popísať nižšie
v komentároch alebo
v ďalších kapitolách
články v tlači, TV, rozhlase,
sociálne médiá (odhad
počtu kľúčových výstupov)

systematický a dynamickejší vlastný rozvoj

nie

nie

vlastný ukazovateľ rozvoja

áno, nie
definovať, iba ak bol nejaký
špecificky stanovený

- Zvýšiť realizáciu informačných
výchov
- Realizovať projekty na podporu a
rozvoj čítania
plnenie prioritných cieľov v roku 2017 - Spracovať regionálne dokumenty

Nové aktivity v roku 2017 – realizácia projektu Tajomstvá v literatúre, literárnej súťaže Perly
poznania, v rámci Prázdninovej knižnice sme pre deti realizovali novú aktivitu „V knižnici po
anglicky“, realizcia tvorivých dielní pre deti, mládež aj dospelých
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3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2017
Aktivita

7

Popis

Týždeň slovenských knižníc

Realizácia aktivít na propagáciu knižnice a čítania

Deň ľudovej rozprávky

Aktivity pre deti – tvorba, život P.Dobšinského

Čítajme si

Maratón hlasného čítania detí v rámci spolupráce s UNICEF

Nerušte ma, čítam

Verejné hlasné čítanie detí a dospelých na námestí

Za krásami Slovenského krasu

Regionálna prírodovedná súťaž

Tajomstvá v literatúre

Realizácia aktivít zameraných na propagáciu slovenskej literárnej
tvorby

Perly poznania

Literárna vedomostná súťaž pre deti, mládež a dospelých

Leto nielen s knihou

Prázdninová knižnica- aktivity pre deti, letný tábor

Zdravie pre všetkých

Motivačné stretnutia pre mladých aj starších

Uchovajme históriu
dokumentov z regiónu

Postupné spracovanie – skenovanie regionálnych dokumentov

3.1 Plnenie štandardov
Názov štandardu
Počet knižných jednotiek
získaných kúpou
Suma finančných
prostriedkov na nákup
knižničných fondov
Počet titulov periodík

Počet
prevádzkových hodín
Počet výpožičiek na 1 zamestnanca
vykonávajúceho knihovnícke
činnosti

Počet výpožičiek na 1 čitateľa

Počet / Rok
2% z knižného
fondu
10 eur
na knihu

35 - 50
50 – 80
100 – 150
min. 50 hodín /
týždeň
60 – 80% zo
slovenského
štandardu
9 000 – 12 000
výpožičiek
min. 20 / rok

Poznámka

Plnenie za rok 2017
1185
1,2%
9,15

Podľa počtu obyvateľstva v danom meste
5 000 – 20 000 obyvateľov
20 000 – 40 000 obyvateľov
nad 100 000 obyvateľov

40

48
Výpožičky na 1 zamestnanca (pracovníka
služieb) vykonávajúceho knihovnícke
činnosti, v prípade kumulácie pracovných
činností vykazovať prepočítaný stav.

9872

Sledovať zo štatistického výkazu – výpožičky
celkom

35,60

Počet platených akcií,
služieb a podujatí
organizovaných knižnicou
Počet marketingových aktivít so
zameraním na propagáciu knižnice
Počet odbornej činnosti,
regionalistika a digitalizácia

4 ročne

5

4

11

Počet podujatí literárneho
charakteru + výstavy

8

Počet podujatí zamerané na
celoživotné vzdelávanie

2

4

Vydané bibliografie, metodické materiály,
publikačná činnosť z regionálnych fondov,
vystúpenie na konferenciách a seminároch,
spracovanie pomôcok pre účely bádania
v regionálnych zbierkach (katalógy,
retrospektíva...); digitalizácia – prevod
knižničného dokumentu do elektronickej
formy za účelom ochrany a sprístupnenia –
digitalizácia vzácnych dokumentov,
periodík, knižných lístkov, pohľadníc,
AVD...)

2 bibliografické
letáky,
digitalizácia 2298
kusov drobnej tlače

180+12
5

Komentár k štandardizácií :
Počet prevádzkových hodín: Na sídlo knižnice, ktoré má 18 tis. obyvateľov, je počet
prevádzkových hodín dostatočný. 4 hod.naviac sú k dispozícii pre objednané aktivit vo štvrtok
Počet odbornej činnosti, regionalistika a digitalizácia: prebieha postupné skenovanie drobnej
tlače na úseku regionálnej literatúry,
Počet podujatí literárneho charakteru + výstavy : 180 podujatí literárenho charakteru( autorské
besedy, besedy o knihe, hlasné čítania, práca s knihou ), 12 veľkých výstav
Počet podujatí zamerané na celoživotné vzdelávanie: cyklus prednášok a prezentácií pre
študentov a verejnosť
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3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti
I. Hlavná činnosť

1. Knižničné fondy

Kvantitatívne ukazovatele:
Prírastky KF:
1 444 kn.j.
Plán: 1000 kn.j.
Úbytky KF:
2 453 kn.j.
1500 kn.j.
Celkový stav KF: 98 538 kn.j.
Doplňovanie knižničného fondu sa realizovalo priebežne vo vydavateľstvách, na
internetových distribučných portáloch a v kníhkupectvách. Nakupovala sa aj inojazyčná
literatúra. V roku 2017 sme získali do fondov 1 444 knižničných jednotiek. Zo svojich fondov
sme odpísali 2453 knižničných jednotiek, hlavne zastaralej a poškodenej literatúry. Čistenie
knižničného fondu od poškodenej, zastaralej literatúry a multiplikátov bude aj naďalej
pokračovať. Doplňovanie knižničného fondu sa realizovalo z finančných prostriedkov Košického
samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia.
Celkový knižničný fond Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského predstavuje 98 538
knižničných jednotiek v hodnote 369 595,62 €. Oproti roku 2016 je čistý fond nižší o 1011 kn. j.
Vo voľnom výbere je 70 % knižničného fondu a v sklade 30 %. V sklade sa nachádza spolu 29
390 knižničných titulov, z toho na pobočke Juh je 1 570 knižničných titulov.
Odoberali sme spolu 40 titulov periodík, z toho inojazyčné 2 české a 2 maďarské, 8
titulov bezplatne a 33 platených. Vďaka priaznivcom našej knižnice, ktorí nám darovali
periodiká, sme mohli používateľom ponúknuť ešte ďalších 12 titulov periodík.
Prírastky KF spolu kn.j. : z toho: krásna literatúra pre dospelých …................... 629 kn.j.
náučná literatúra pre dospelých …................... 413 kn.j.
náučná literatúra pre deti …........................... 32 kn.j.
krásna literatúra pre deti …........................… 344 kn.j.
špeciálne dokumenty …................................. 26 kn.j.
Rok
2016
2017

Počet kníh/počet
titulov
1636/ 1512
1418/ 1279

Počet špec.dokumentov/ počet
titulov
20/ 20
26/ 26

Čistý fond:
Knihy : ......................................… 92 799 kn.j.
Špeciálne dokumenty : ................
5 739 kn.j
z toho - audiovizuálne dokumenty …. 4500
- iné špeciálne dokumenty …... 1049
- elektronické dokumenty ….... 156
- mikroformy
..…… 34
Spolu :
98 538 kn.j.
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94,18 %
5,82 %
4,57 %
1,06 %
0,16 %
0,03 %
100%

Spolu počet/ počet
titulov
1656/ 1532
1444/ 1305
350 370,61 €
17 123,89 €
1 200,27 €
826,10 €
74,75 €

Rozbor knižničného fondu:
odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti
Spolu
Podľa spôsobu nadobudnutia pribudlo:
Kn. j.

36 535 kn.j.
35 730 kn.j.
6 841 kn.j.
19 432 kn.j.
98 538 kn.j.

Nadobúdacia cena v €

Hodnota kn.
fondu

kúpou

649

5848,46 €

7367,71 €

grantom

536

5000,00 €

6086,06 €

darom

246

0,00 €

1753,81 €

10

0,00 €

87,98 €

3

0,00 €

28,25 €

1444

10848,46 €

15323,81 €

náhrada
preprírastkované
Spolu

Knižničné jednotky získané kúpou a grantom:
Lokácia
Kn.j.
Región

Nadobúdacia cena

Hodnota kn.
fondu

8

107,49 €

129,09 €

462

4 307,66 €

5 311,37 €

35

339.36€

421,43 €

Detské oddelenie

273

2 060,26 €

2 506,26 €

Náučné oddelenie

273

3 001,87 €

3 745,67 €

Pobočka Juh beletria

63

540,57 €

728,73 €

Pobočka Juh mládež

64

423,72 €

513,22 €

Pobočka Juh náučná

10

55,29 €

117,1 €

1188

10 836,22 €

13 472,87 €

Beletria
Hudobné oddelenie

Spolu

Z našich fondov bolo odpísaných 2453 kn. j. v hodnote 3 363,05 €, z toho:
- beletria pre dospelých
2034
- beletria pre deti
223
- náučná pre deti
58
- náučná pre dospelých
138
Knižničné fondy sa spracovávali prostredníctvom knižnično-informačného systému
Clavius. Snažíme sa podľa možností zachytiť celú škálu odborov na všetkých druhoch nosičov.
Doplňujeme svoje fondy aj inojazyčnou literatúrou.
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Ochrana knižničného fondu sa zabezpečovala balením vybraných knižničných dokumentov do
fólie z PVC. Ochranu KF realizujeme elektromagnetickým zabezpečovacím zariadením. Ochranné
kódy sa do kníh vkladajú priebežne.
Zvukové knihy
V rámci dohody s partnerskou Knižnicou pre nevidiacich v Levoči bola v priebehu roka
realizovaná 4 krát výmena súborov zvukových kníh na 190 CD. Zaevidovaných máme 5
používateľov, ktorým bolo požičaných 96 zvukových kníh.

2. Služby
2.1. Používatelia - čitatelia
V roku 2017 bolo zaevidovaných 2496 používateľov. Došlo k poklesu o 127 používateľov,
pokles detských používateľov o 139, u dospelých používateľov bol nárast o 12.
Zmenu
používateľov sme zaznamenali tak v centrálnej budove, ako aj na pobočke JUH. Knižničnoinformačné služby na pobočke JUH boli poskytované celé dva dni v týždni utorok a stredu, a v
piatok popoludní. Napriek snahe knihovníkov o spoluprácu s pedagógmi a rodičmi, ako aj
individuálnou prácou s detským používateľom, organizovaní rôznych aktivít na podporu a
skvalitnenie čítavosti a čítania s porozumením došlo k poklesu detských čitateľov, čo však je aj
dôsledkom demografického vývoja, nakoľko klesá aj počet obyvateľov a mesta a regiónu.
Registrovaní používatelia a návštevnosť:
Rok 2016

Rok 2017

rozdiel

Používatelia spolu

2623

2496

-127

Dospelí

1557

1569

12

Deti

1066

927

-139

Počet návštevníkov

37239

38504

1265

244

735

491

Používatelia prístupu na internet

Rozbor používateľov podľa kategórií :
Rok 2016
Deti / Dospelí
Centrálna budova
Pobočka JUH
SPOLU

Spolu

Rok 2017
Deti / Dospelí

Spolu

898/1456

2354

774/1471

2245

168/101

269

153/98

251

1066/1557

2623

927/1569

2496

Vytvorili sme nové prístupové miesta k počítačom a internetu pre používateľov, čo prinieslo aj
nárast používateľov, ktorí ich využívali. Bolo zaevidovaných 735 používateľov internetu, ktorí si
túto službu čiastočne platia. Knižnica poskytuje pre verejnosť dostupné wifi pripojenie na
internet.
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Verejnosť mohla využiť zľavnené zápisné do knižnice počas Týždňa slovenských knižníc,
Týždňa detskej knihy, Dňa otvorených dverí, Štastné hodinky.
Používatelia si zvykli na poskytované elektronické služby, ktoré knižnice poskytuje formou SMS oznámenia o rezerváciách, o rešeršných službách, oznamy o doručení dokumentov v rámci MVS,
elektronické zasielanie dokumentov.

2.2 Výpožičky, informačná činnosť
Výpožičky v každom roku sú premenlivé a závisia od mnohých ukazovateľov. Jedným
z nich je dostatok finančných prostriedkov na pravidelné zabezpečenie žiadaných a aktuálnych
knižničných titulov, na druhej strane potreby používateľov, ich záujmy, potreby, prístup rodiny k
motivácií detí k čítaniu, postoj školy a zadávanie motivácie k čítaniu a získavaniu informácií pre
mládež, taktiež práca knihovníkov s každým čitateľom.
Vypožičaných bolo 88850 kn.j. čo je oproti minulému roku pokles o 13051 kn.j.
Absenčných výpožičiek sme dosiahli 85513. Výpožičky špeciálnych dokumentov bolo 1345.
Výrazný nárast oproti minulému roku spočíval v doriešení evidencie v knižnično-informačnom
systému, doplnením nového modulu. Pokles sme zaznamenali vo vypožičiavaní krásnej aj
odbornej literatúry pre dospelých, a to hlavne z dôvodov nepredlžovania výpožičiek čitateľmi.
V rámci medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) sme pre používateľov iných knižníc
poskytli 11 kn.j., čo je pokles oproti minulému roku o 7 kn.j. Našim používateľom sme
zabezpečili z iných knižníc 1214 kn.j.,z toho 501 originálov a 530 kópií článkov, čo je navýšenie
oproti minulému roku o 183 kn.j. Záujem a potrebu o medzinárodnú medziknižničnú službu
neprejavil nikto z používateľov.
Používateľom sme ponúkali 1 denník, 8 týždenníkov, 14 mesačníkov, 5 dvojmesačníky a
11 štvrťročníkov. Naši priaznivci nám v priebehu roka pravidelne formou darov dodávali iné
tituly, ktoré boli požičiavané. Tak sme mohli ponúknuť používateľom ďalších 12 titulov periodík
rôzneho žánru.
Výpožičky
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Rok 2016

Rok 2017

Rozdiel

Výpožičky spolu

101901

88850

-13051

Absenčné výpožičky:

98259

85513

-12746

krásna lit.pre dospelých

48064

38305

-9759

odborná lit. pre dospelých

31170

23587

-7583

krásna lit. pre deti

12512

15129

2617

odborná lit. pre deti

1983

2222

239

periodiká

8011

8262

251

špeciálne dokumenty

161

1345

1184

Prezenčné výpožičky

3642

3337

-305

MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
MMVS z iných knižníc

18

11

-7

1031

1214

183

0

0

0

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského spracovávala svoje knižničné fondy v knižničnom
programe Clavius. Pokračoval automatizovaný systém ohlasovania rezervácií používateľovi cez
SMS mobilných operátorov, oznamy o doručených objednaných tituloch prostredníctvom MVS,
pripravených rešeršiach, tiež sme posielali upozornenie o ukončení výpožičnej doby výpožičných
dokumentov. Cez on-line katalóg Carmen používatelia mohli prehliadať svoje výpožičné konto,
tiež predlžovať výpožičky a rezervovať knižničné tituly bez osobnej návštevy v knižnici.
Bolo zaevidovaných 3953 rezervácií knižničných jednotiek pre používateľov. Odoslaných
bolo 13344 SMS cez mobilných operátorov. V rámci úspornosti poštovných nákladov odchádzali
cez SMS oznamy o skončení výpožičnej doby. Poskytnutých bolo 6559 informácií z toho 5809
faktografických a 750 bibliografických informácií. Vypracovaných bolo 63 rešerší. Poskytnuté
boli 3 elektronické dodávky dokumentov.
Štatistický údaj 41120 návštevníkov webovej stránky knižnice nie je úplný, pretože sa
pripravovala a v závere aj spustila nová web stránka knižnice, on-line služby využilo 13156
používateľov.
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Rok 2016

Rok 2017

Rozdiel

Rezervácie

2250

3953

1703

Informácie

6648

6559

-89

SMS oznamy

13636

13344

-292

Rešerše

69

63

-6

2.3 Vzdelávacie a kultúrne podujatia (podujatia pre verejnosť, výstavná činnosť)
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, zrealizovala 291 výchovno vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť, ktorých sa zúčastnilo 11066
účastníkov. Účastníkmi boli deti, žiaci, študenti i dospelí, špeciálna skupina klientov Nemocnice
sv. Barbory v Rožňave, Domova sociálnych služieb Jasanima, Domova dôchodcov, Klubu
dôchodcov, Sociálneho zariadenia Barborky, podporovaného bývania.

2.3.1. Úsek náučnej literatúry pre dospelých
Zrealizovaných bolo 31 podujatí pre 684 účastníkov, z toho 26 výchovno-vzdelávacích a
5 kultúrno-spoločenských podujatí, besedy prednášky, informatické výchovy, prezentácie,
hovorené bibliografie a iné. 13 podujatí bolo pripravených pre študentov stredných škôl a 11
podujatí pre seniorov. Spracovaných bolo 67 rešerší na rôzne témy, spracované boli požiadavky
na MVS, poskytnutých bolo 4.635 faktografických informácií.
Preklad a prekladateľstvo - Myšlienka predstaviť stredoškolákom úspešných ľudí z nášho
regiónu vznikla dávnejšie. Možno povedať, že vznikol cyklus podujatí. Tento cyklus je cyklusom
sporadickejším, obyčajne raz ročne. Tohtoročná beseda zapadá do tohto rámca a pripravila sa
pre študentov SŠ, o preklade a prekladateľstve s bývalou kolegyňou, rodáčkou z Gemera, s PhDr.
Patríciou Elexovou, ktorá prekladá klasickú nemeckú filozofickú literatúru. Preložila niekoľko
významných filozofických diel, za preklad ktorých dostala vysoké vyznamenania: Prémia
Literárneho fondu za vedecký a odborný preklad v kategórii spoločenských vied, Cena Mateja
Bela v kategórii spoločenských vied za preklad Georga Wilhelma Friedricha Hegela:
Fenomenológia ducha. Beseda sa stretla v veľkým ohlasom študentov, ktorí kládli spontánne
otázky a časový priestor na zodpovedanie všetkých otázok bol nedostatočný.
Knižnice sveta, Historické knižnice – prezentácia kníh a zaujímavostí, hovorená bibliografia pre
verejnosť a seniorov. Knižnice patrili k miestam poznania od nepamäti. Alexandrijská knižnica
patrí k Siedmim divom sveta. Vývoj písma, literárnych pamiatok a následne vznik kníh a knižníc
majú bohatú históriu, tak ako je bohatá história ľudstva. Prezentáciu o historických knižniciach
vo svete sme pripravili, aby sme verejnosti (študentom, dospelým i seniorom) takéto miesta
poznania priblížili. Knižnice sídlia v krásnych priestoroch, vybavené sú historickým nábytkom a
samozrejme množstvom vzácnych a ojedinelých knižných diel. Táto prezentácia je veľmi
obľúbená pre rôzne skupiny študentov a pre dospelých v inštitúciách, s ktorými spolupracujeme.
Škola zdravia– motivačné stretnutie s autorom knihy, prezentácia pre študentov i seniorov. Ján
Zbojek je autorom úspešných kníh o finančnej gramotnosti, ale aj o zdravom životnom štýle.
Prezentácia, v ktorej predstavil filozofiu, ako ostať čo najdlhšie zdravý bez zásahu a pomoci
lekárov zaujala publikum.
Vládkyne snehu a ľadu“ - horolezectvo – prezentácia informácií písmom aj obrazom pre
študentov a verejnosť o mocných silách prírody.
Zdravie mladých – odhaľujeme skryté choroby - vzdelávací cyklus prednášok pre študentov SŠ,
zameraných na odhaľovanie chorôb u mladých sa stretlo s väčším záujmom ako sme očakávali.
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Na záver pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave vyhodnotila
výsledky – každému študentovi jeho výsledky konkrétne osobne a všeobecné odporúčania
dostali kolektívne.
Pletenie z papiera pre začiatočníkov – cyklus kreatívnych stretnutí pre verejnosť, tvorivá práca s
papierom, ako na to - inšpirujme sa obsahom kníh. Naučili sa základné techniky pletenia, učili sa
vyrábať ruličky z papiera a dno misky/ košíček. Získali informácie o farbení a lakovaní ruličiek, o
možnosti zdobenia a pod. Zároveň mali možnosť oboznámiť sa s literatúrou na tému tvorenie a
ručné práce. Keďže tento kurz mal veľký úspech, plánujeme podobné tvorivé dielne aj do
budúcnosti.
Liečebné hladovanie - film, prednáška a beseda pre širokú verejnosť, RNDr. Jozef Valuch Csc.,
prednášajúci hovoril o liečebnom hladovaní: v čom spočíva, aké má liečebné účinky na
organizmus, aký je priebeh. Súčasťou liečebného hladovania je vhodné cvičenie, prechádzky,
cyklistika, túry. Pôst a hladovanie majú svoju tradíciu, veľké skúsenosti majú s liečebným
hladovaním v Rusku.
Rožňavský veľtrh pre seniorov – II. ročník medzirezortného podujatia v meste -prevencia
fyzického, psychického, sociálneho a spirituálneho zdravia - verejnosti sme prezentovali služby
knižnice a ponuku odborných kníh. Konal sa v polovici októbra v mesiaci Úcty k starším v
priestoroch Mestského úradu v Rožňave, prezentované boli aktuálne informácie, ktoré im môžu
v budúcnosti pomôcť alebo ich aj plodne využiť. Hlavnou myšlienkou celej akcie bolo
prítomným podať čo najviac užitočných rád a inštrukcií, ako sa v prípade potreby ľahšie
zorientovať. Ak tieto cenné rady pomohli aspoň jednému z prítomných, akcia splnila svoj účel,
na ktorom sme mali zásluhu aj my ako knižnica prostredníctvom prezentácie kníh.

2.3.2. Úsek krásnej literatúry pre dospelých
Individuálna práca s používateľom a knihou a individuálne konzultácie pri výbere
literatúry sa stávajú dôležitou úlohou na tomto úseku knižnice. Práca knihovníka sa zamerala
na mládež a starších vekových používateľov, ktorí mali záujem o krásnu literatúru, oddychovú
i životopisnú. Taktiež pri vyhľadávaní informácií v sieti internet a intranet. Prebiehala
spolupráca s organizáciami zdravotne a telesne postihnutých, s Ústrednou knižnicou pre
nevidiacich M. Hrebendu v Levoči, realizované boli výpožičky zvukových kníh znevýhodneným
používateľom.
Zrealizovaných bolo 23 podujatí, z toho 14 výchovno-vzdelávacích a 9 kultúrnospoločenských podujatí pre 621 účastníkov. Poskytnutých bolo 440 faktografických informácií.
Realizovaný bol v priebehu roka projekt Tajomstvá v literatúre a literárna vedomostná súťaž
Perly poznania.
Neboj sa, som s tebou - uvedenie básnickej zbierky regionálneho autora Alberta Šmihulu, krst
knihy, autorské čítanie, autogramiáda. Kniha obsahuje duchovnú poéziu, duchovné sonety zo
staršej i novšej tvorby, prezentuje verše o chvíľach vo viere v Boha prežitých, aj o veciach
všedných, menej dôležitých.
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Vansovej Lomnička - v spolupráci so Základnou organizáciu Úniou a žien Slovenska v Rožňave
sme zorganizovali okresné kolo 50. ročník umeleckého prednesu poézie, ktorého sa zúčastnilo
22 účinkujúcich
Medzinárodný projekt "Handbook for relucting, struggling and poor readers" ( Príručka pre
zdráhajúcich sa a slabých čitateľov a čitateľov zápasiacich s ťažkosťami pri čítaní ), spolupráca ak
partneri s pedagógmi a študentmi Gymnázia P.J.Šafárika v Rožňave na podporu čítania pre
stredoškolákov, práca s knihami v anglickom a slovenskom jazyku.
Spoveď opatrovateľky – beseda so spisovateľkou, vydavateľkou a blogerkou
Horňákovou o živote a realite sveta žien, ktoré cestujú za prácou do zahraničia.

Angelikou

Gorily v podsvetí – beseda pre verejnosť so spisovateľom, biológom, cestovateľom Gustávom
Murínom, zákutia mafiánského života, faktografie o organizovanom zločine, z histórie
slovenského podsvetia.
Svet je malý – beseda a autorské čítanie so spisovateľom Gustávom Murínom pre študentov
stredných škôl o cestovateľských zážitkoch ( Malajzia, Taliansko, USA), rady, príklady a úvahy o
manželstve, o biológii ( objavy a vízie).
Nikdy sa nevzdávaj svojich snov... - beseda pre verejnosť s Janou Pronskou, kráľovnou
historických romancí na Slovensku, o slovenskej histórii, o vyhľadávaní starých legiend a
informácií o dávno zabudnutých zrúcaninách, o hradoch a rodoch, o historických osobnostiach
Slovenska, o vydavateľských rekordoch.
Európan so štiavnickými koreňmi … - beseda pre verejnosť s Ing. Antonom Hykischom,
spisovateľom,publicistom, politikom a diplomatom realite života a poznanie doby, autor próz zo
súčasnosti, rozsiahlych historických románov vydaných aj v zahraničí, reportáží,literatúry faktu,
sci-fi, slovenský veľvyslanec v Kanade, nositeľ viacerých ocenení za literatúru faktu, za pôvodnú
literárnu tvorbu, za celoživotné dielo, za prínos kresťanských hodnôt do umenia.
Na prahu Gemera – beseda pre verejnosť a študentov so Slavomírom Szabóm, spisovateľom,
novinárom a zakladateľom Literárnej spoločnosti Pravé orechové v Košiciach, o príbehoch pre
budúcnosť, o knihách, ktoré nás zmenia na lokálpatriotov, o zbieraní reálnych a tradovaných
príbehov, o terénnom zbieraní povestí, povier, historických príhod, o spolupráci spisovateľov,
zberateľov, historikov a etnografov..., o knihách cez ktoré spoznávame históriu a súčasnosť
nášho regiónu.
Muž, ktorý históriu postavil na príbehoch.. - beseda pre verejnosť s PhDr. Pavlom Dvořákom,
historikom, spisovateľom, publicistom a vydavateľom a nositeľom ocenení za popularizáciu
vedy a literatúry faktu a kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, o príbehovej forme dávnej
minulosti Slovákov, o dielach literatúry faktu, o literárnych predlôh k obľúbeným televízny a
rozhlasovým seriálom, o vydavateľských aktivitách vo vydavateľstve RAK, o láske k vlasti a našim
dejinám, o poznaní minulosti na ktorej sa buduje národné sebavedomie.
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2.3.3. Úsek literatúry pre deti a mládež
Aktivity boli zamerané na deti materských škôl, základných škôl a špeciálnych škôl.
Zrealizovaných bolo celkom 142 podujatí s počtom účastníkov 3611, 16 kultúrno-spoločenských
a 126 výchovno-vzdelávacích podujatí, z toho 28 informačných výchov, poskytnutých bolo 443
faktografických informácií.
Dôraz sa kládol na individuálnu prácu s detským čitateľom, rozvíjanie spolupráce s
jednotlivými pedagógmi a individuálnu prácu s knihou. Aktivity s deťmi na rôzne požadované
témy, taktiež pripravované na podľa požiadaviek pedagógov (vyučovanie v knižnici), hlasné
čítania orientujú deti k pozitívnemu vzťahu ku knihe a získavaniu správnych informácií.
Priebežne naďalej bola doplňovaná kartotéka ilustrátorov a spisovateľov. K ťažiskovým úlohám
patrilo niekoľko nosných podujatí, ktoré majú už určitú tradíciu, ale samozrejme realizovali sa aj
mnohé iné podujatia.
Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie je realizované pri príležitosti výročia narodenia
dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Na nočnom dobrodružstve sa zišlo 23 detí.
Pre deti bol pripravený bohatý program aj za spolupráce ZUŠ a SOŠOS v Rožňave, množstvo
aktivít – sadenie rozprávkovníka, pozdrav Andersena, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, hľadanie
pokladu, návšteva galérie, čítanie a iné aktivity, ktoré deťom bránili v spaní... A rána sú stále
ťažké...
Cestujúce bábky- realizácia medzinárodného projektu Príbehy spod Karpát v rámci kultúrnych
inštitúcií Košického samosprávneho kraja, v ktorom boli realizované pre deti a mládež aktivity na
spoznávanie histórie kraja a mesta. Zapojilo sa do týchto aktivít 252 účastníkov: – Čo sa skrýva
za oponou - návšteva predstavenia bábkového divadla v Košiciach, Nakreslíme si komiks –
Povesť o vežových hodinách, tvorivé aktivity na tému - Vežové hodiny, výroba maňušiek pre
potreby divadelného spracovania témy pre deti, beseda s tvorcom filmu – doc. Ján Sabol, PhD.
Za krásami Slovenského krasu - v spolupráci so Správou Národného parku Slovenský kras –
zrealizovaný bol 13. roč. regionálnej prírodovednej súťaže. Súťaž prebiehala na trase náučného
chodníka Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo v Krásnohorskej Dlhej Lúke.
Do sútaže sa zapojili žiaci II. stupňa (5. – 9. ročník) ZŠ z mesta a okresu Rožňava – ZŠ akad. Jura
Hronca, Rožňava, ZŠ Brzotín, ZŠ Gemerská Poloma, ZŠ Krásnohorské Podhradie, ZŠ Rejdová, ZŠ
P. E. Dobšinského v Slavošovciach.
Deň ľudovej rozprávky -15.marec 2017 -celoslovenské podujatie venované rozprávkam Pavla
Dobšinského, pasovanie prvákov za čitateľov knižnice, hlasné čítanie, práca s knihou a deťmi.
Celé Slovensko číta deťom - celoslovenské podujatie realizované na podporu čítania pre žiakov
základných škôl v meste .
Leto v knižnici - Prázdninová knižnica - letný denný tábori pre deti – tvorivé dielne, hry ,
aktivity s knihou, aerobic, hravá angličtina,spoznávanie stromov na okolí, hráme divadielko,
hráme sa na knihovničky, relaxujeme s hudbou.
Tvorivé stredy – kreatívne stretnutia detí a mládeže rôzneho veku, práca s rôznymi materiálmi
pre verejnosť.
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Tajomstvá v literatúre - projekt realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia
zahŕňal besedy, autorské čítania, hlasné čítania a prezentácia kníh pre deti a mládež, za účasti
spisovateľov Branislav Jobus, Gabriela Futová a koordinátora práce s literatúrou a mládežou
Tibora Hujdiča .
Perly poznania – I. ročník vedomostnej literárnej súťaže v rámci projektu Tajomstvá v literatúre,
podporeného Fondom na podporu umenia. Súťaž v 4.kolách, v ktorých súťažiaci hľadali
odpovede na zadané úlohy v knihách a za správne odpovede zberali perly poznania a múdrosti.
Najlepší súťažiaci boli odmenení knihami a zúčastnili sa záverečného kreatívneho stretnutia
práca so získanými perlami.

2.3.4. Úsek umenia a hudby
poskytoval okrem klasických výpožičných služieb, konzultácií a informácií, aj doplnkové
vyučovacie hodiny hudobnej a literárnej výchovy pre žiakov MŠ a ZŠ. Zrealizovaných bolo 61
podujatí a výstav z toho 55 výchovno-vzdelávacích a 6 kultúrno-spoločenských podujatí , z toho
15 informačných výchov, za účasti 5042 návštevníkov, poskytnutých bolo 177 faktografických
informácií.
Ilustrátorský olymp – Nositelia najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava v polstoročnej
retrospektíve - výstava predstavila diela laureátov najvyšších ocenení Bienále lustrácií Bratislava
v päťdesiatročnej retrospektíve tohto medzinárodného podujatia. Okrem súboru knižných
ilustrácií mali návštevníci možnosť si zalistovať v kolekcii takmer 150 bohato ilustrovaných kníh
pre deti a mládež z 36 krajín sveta.
Narodil sa bojovník! - putovná výstava, v spolupráci s Občianskym združením Malíček
o predčasne narodených deťoch. Výstava fotografií s príbehmi malých bojovníkov a ich rodičov
z celého Slovenska bola určená širokej verejnosti a budúcim rodičom, aby nepodceňovali
zdravotné problémy v tehotenstve a v prípade potreby vyhľadali včas lekársku pomoc.
Karikatúry o nevidiacich pre nevidiacich - výstava kresleného humoru pre nevidiacich a
slabozrakých v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
Vybrané práce boli v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči spracované
do reliéfnej formy pre ich sprístupnenie hmatom, a s popisom v Braillovom písme“
Nerušte ma, čítam! - Pod záštitou primátora mesta Rožňava, MÚ – Odboru školstva, kultúry,
mládeže, športu bol zrealizovaný už 5 ročník hlasného čítanie dospelých a detí detských kníh pre
žiakov základných škôl a okolitú verejnosť. Toto podujatie sa stretáva s veľkým záujmom detí,
aby sa verejne prejavili. Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na
rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa
využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote.
Exkluzívne cesty raz za život- V spolupráci s cestovnou kanceláriou BUBO pre návštevníkov
knižnice bola sprístupnená putovná výstava fotografií Ľuboša Fellnera. Výstava so zábermi
z najexotickejších miest našej planéty, kde sa doteraz dostal len málokto. Každá fotografia mala
svoj unikátny príbeh.
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Fenomén CERN ako cesta od mikrokozmu po makrokozmos" - Správa nielen o svete atómov,
urýchľovačov a medzinárodnej spolupráci - prednáška a prezentácia Mgr. Juraja Lörinčíka pre
žiakov II. Stupňa ZŠ a širokú verejnosť.
VI. členská výstava fotoklubu PIX-XL – tradičná výstava fotografií členov Fotoklubu, kurátori
výstavy sa postarali o výber diel tak, aby bol konečný výsledok zladený a ucelený a estetický
zážitok čo najpríjemnejší. Výstava si získala už široký okruh svojich priaznivcov aj verejnosti, sú
to naši...

2.3.5. Pobočka JUH
pracuje na základe tzv. rodinnej knižnice na najväčšom sídlisku mesta. Výpožičný čas pre
používateľov bol v utorok, stredu a piatok popoludní. Knihovníčka pripravila pre verejnosť
a používateľov 34 podujatí za účasti 976 účastníkov, z toho 8 kultúrno-spoločenských a 26
výchovno-vzdelávacích podujatí. Zrealizované boli 4 informačné výchovy pre žiakov základných
škôl, kvízy, hlasné čítania detí, rozprávkové popoludnia, výstavky, tvorivé dielne a iné
Pokračoval 3.ročník literárnej a výtvarnej súťaže pre deti MŠ a žiakov ZŠ - Hľadá sa
Babka a Dedko roku 2017. Zámerom bolo výtvarne alebo literárne spracovať rozprávania,
zážitky či spomienky na svojich starých rodičov, doručených bolo 102 prác. Z prác bola
realizovaná výstava. Súťaž aj vyhodnotenie sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom nielen u detí,
ale aj v rodine.
Celé Slovensko číta deťom a Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša – celoslovenské aktivity
na podporu čítania pre žiakov ZŠ v meste.
Deň ľudovej rozprávky – venované dielu Pavla Dobšinského -aktivity pre deti, práca s textom a
knihami.
Týždeň slovenských knižníc – retro týždeň v hudbe a literatúre, prezentácia ukážok, hudobnej
literatúr a techniky, zápisy prvákov, hlasné čítania, kvízy.
Pobočka bola bezdrôtovo pripojená na centrálnu budovu knižnice, takže mohla
poskytovať informácie a vyhľadávanie v opac katalógu Carmen.
Naďalej sa doplňovali kartotéky: Slovenskí a svetoví autori, Slovensko – moja vlasť, tradičné
remeslá. Výstrižkové albumy: Zvieratá , Drogy, alkohol, Bulímia, anorexia, Speváci - herci,
Maliari, Spisovatelia, Zdravie.
Podujatia vychádzali z požiadaviek a potrieb širokej verejnosti a používateľov. Pobočka
spolupracovala so zdravotne postihnutými deťmi z Domu humanity, Jasanimy, Detským
domovom, MŠ a ZŠ v meste.
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2.3.6 Výstavná činnosť
06.02. - 03.03.

Ilustrátorský Olymp - Nositelia najvyšších ocenení polstoročnej
retrospektíve. Putovná výstava laureátov najvyšších ocenení Bienále
ilustrácií Bratislava (Grand Prix BIB a Zlaté jablko). Výstava predstavila
diela laureátov najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava
v päťdesiatročnej retrospektíve tohto medzinárodného podujatia.

06.03. - 31.03.

Narodil sa bojovník
putovná výstava fotografií o predčasne narodených deťoch v
spolupráci s OZ Malíček, s príbehmi malých bojovníkov a ich rodičov
z celého Slovenska určená širokej verejnosti a budúcim rodičom, aby
nepodceňovali zdravotné problémy v tehotenstve a v prípade potreby
vyhľadali včas lekársku pomoc.

15.03. - 13.04.

Výstava pre nevidiacich o nevidiacich
výstava kresleného humoru spracované do reliéfnej formy pre ich
sprístupnenie hmatom, a s popisom v Braillovom písme“ v spolupráci
so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

18.04. - 06.05.

Slovensko – krajina plná tajomstiev
výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej k publikácii autorky Šingovskej

21.04. - 31.05.

Povesť o vežových hodinách
výstava komixov - prác žiakov a študentov

06.05. - 18.05.

Grafik digitálnych médií
výstava fotografií študentov SOŠ technickej

09.05. - 30.08.

Slovenský kras – človek a biosféra – príroda Slovenského krasu
výstava fotografií o prírode Slovenského krasu

09.06. - 31.06.

Najkrajšie knihy Slovenska 2016 a propagačný materiál za rok 2016
putovná výstava v spolupráci s Klubom fotopublicistov SSN

09.06. - 31.06.

Marta Vajdová – z vlastnej tvorby
výstava obrazov autorky z Gemera, členky OZ Klub výtvarníkov na
Gemeri

04.10. - 07.11.

Exkluzívne cesty raz za život
putovná výstava fotografií MUDr. Ľuboša Fellnera CK BUBO travel

10.11. - 31.12.

VI. členská výstava Pix-XL
činnosť Rožňavského klubu a jednotlivých členov v rámci Mesiaca
fotografie

25.11. - 31.12.

Babka dedko - výstava literárnych a výtvarných prác
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II. Regionálna činnosť
1.Bibliografická činnosť
Úsek regionálnej literatúry a bibliografie rozvíja svoju činnosť od roku 1963. Činnosť
úseku je súčasťou knižnično-informačných služieb a je zameraná na získanie a spracovanie
informácií o regióne z regionálnej, ale aj ostatnej tlače vychádzajúcej na území Slovenska a
Maďarska, jej
sprístupnenie a uchovávanie. Dôležitou úlohou úseku je poskytovanie
bibliograficko – informačných služieb pre svojich používateľov ako aj pre širokú verejnosť.
Vydáva výberové, regionálne, tématické, personálne a odporúčajúce bibliografie a bibliografické
letáky. Buduje databázu regionálnych článkov a databázu regionálnych osobností.
Na úseku regionálnej literatúry sa katalogizovali články z obecných novín
vychádzajúcich v Rožňavskom okrese, z denníka Korzár a Gemerské noviny MY, Plus 7 dní a
Gomorország.
Excerpovali sa periodiká:
Betliarske noviny
- vydáva Obecný úrad Betliar
Brzotínsky hlásnik
- vydáva obec Brzotín
Dobšinské noviny
- vydáva mesto Dobšiná, život obce
Gemerské noviny MY
- Petit Press, a.s. Regionálny týždenník
Henckovské oznamy
- vydáva obec Henckovce,
Múzejné noviny
- vydáva Banícke múzeum, dejiny, aktivity múzea
Korzár
- vydáva Petit Press, a.s. divízia o.z. Košice
Polomské noviny
- vydáva Obecný úrad Gemerská Poloma, život obce
Rakovnícke obecné noviny
- vydáva Obecný úrad Rakovnica, život obce
Slavošovské obecné noviny
- vydáva Obecný úrad Slavošovce, život obce
Stromíš: Vlachovské noviny
- vydáva Obecný úrad Vlachovo, život obce
Štítnické zvesti
- vydáva Obecný úrad Štítnik, život obce
Život pod hradom
- vydáva Obecný úrad Krasnohorské Podhradie, život obce
Úsek bibliografie a regionálnej literatúry spracováva záznamy do databázy Virtua do ktorej v
roku 2017 bolo spracovaných 920 záznamov.
Gemerská knižnica uchováva regionálne periodiká:
Viazané: Zora Gemera
Gömöri Hajnal
Rozsnyói Hiradó
Obzor Gemera a všetky regionálne noviny vydávané v rámci okresu obecnými úradmi.
Regionálne noviny sú archivované a viazané pokiaľ boli vydávané podľa rokov. Archivujeme aj
všetky vydávané regionálne dokumenty.
Za rok 2017 bolo poskytnutých 750 bibliografických informácií, 49 faktografických
informácií, spracované dve písomné informácie s regionálnou tématikou.
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2. Úsek regionálnej literatúry
Regionálny fond v súčasnej dobe sprístupňuje 1420 kn.j., ktoré získame kúpou alebo
darom od regionálnych autorov, z obcí v našom regióne. V regionálnom fonde uchovávame
všetky typy regionálnej literatúry či už v papierovej, alebo v digitálnej podobe. Fond
regionálnych dokumentov tvoria dokumenty, ktoré zaznamenávajú kultúrny, spoločenský,
historický, zemepisný a hospodársky vývoj rožňavského regionu, ale aj celého Gemera.
Informujú o významných osobnostiach, ktoré sa tu narodili, pôsobili alebo zomreli, o ich
činnosti, o organizáciách a inštitúciách, ktoré v regióne pôsobia alebo pôsobili, o významných
udalostiach, ktoré sú späté s našim regiónom. Základ regionálneho fondu tvoria knižné
publikácie, rôzne typy špeciálnych dokumentov (katalógy výstav, pozvánky, programy),
regionálne periodiká (firemné, školské, periodiká vydávané miestnymi a mestskými
samosprávami, kultúrnymi inštitúciami a kalendáre výročí regionálnych osobností a udalostí,
výberové personálne bibliografie, bibliografické letáky.
Význam budovania tohto fondu je jednoznačný. Je jedinečným zdrojom faktografických a
bibliografických informácií. Výnimočnosť fondu spočíva v poznávaní histórie a súčasného diania
regiónu Gemer. Dlhodobím zámerom Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského je stať sa centrom
regionálnych informácií, kvalitných knižnično – informačných služieb. Podielať sa na budovaní
databázy v knižnično – informačnom systéme Virtua, pri zabezpečovaní výpožičných služieb v
rámci knižnice. Svojou pôsobnosťou napomáha autorom pri spracovaní regionálnych monografii.
V rámci regionálnej činnosti sa buduje databáza regionálnych článkov, ktorá v roku 2017
bola doplnená o 620 plnotextových článkov 12 článkov nachádzajúcich sa na internete.
Regionálne články za roky 1995 až 2004 sú spracované v programe Biblis, od roku 2004 v
databáze Virtua.
V súčasnosti je v programe Biblis spracovaných 1048 pohľadníc a 578 brožúr, nových
pohľadníc pribudlo 24 kusov a 21 kusov brožúr.
Databáza regionálnych osobností bola doplnená o 8 bibliografických dotazníkov. Regionálny
úsek má vytvorenú databázu hudobníkov, výtvarníkov a spisovateľov s počtom 449 záznamov. V
roku 2017 sme začali s budovaním samostatnej databázy literárnych osobností okresu Rožňava v
minulosti, ale aj súčasných autorov.
Na úseku bola vytvorená databáza Rozsnyói Hiradó v ktorej sú spracované články za roky
1874-75 1878,1880-81, 1883-90, 1893: Databáza obsahuje 2051 záznamov.
Ďalšie databázy vytvorené na regionálnom úseku:
Šafárikov kraj – spracované sú záznamy za roky 1934-38, 1945-47 a obsahuje 903 záznamov.
Rožňavský cintorín – databáza obsahuje 3630 mien, z toho s popisom je 388 záznamov.
Na úseku je spracovaná lístková systematická kartotéka, ktorá sa budovala do roku 1995 a
obsahuje 13 757 záznamov. Pokračovaním lístkovej kartotéky je kartotéka regionálnych článkov,
ktorú úsek priebežne dopĺňa a celotextové články, (oskenované, okopírované), ktoré vychádzajú
v tlači. Od roku 2016 na úseku sa začalo s digitalizáciou drobnej tlače ako sú pozvánky, plagáty.
Za rok 2017 bolo oskenovaných 2298 kusov drobnej tlače. Naďalej sa plánuje s digitalizáciou
starých tlačí a dokumentov vo vlastníctve knižnice, ktoré siahajú do dávnej minulosti (18-19
storočie).
Úsek regionálnej literatúry sa podieľa na organizovaní výchovno-vzdelávacích ako aj kultúrno –
spoločenských podujatí, organizuje informačné výchovy za účelom poznania regionálneho
úseku, poznania svojho región, regionálnej výchovy, poznaniu tradícií na Gemeri. Pravidelne sú
pripravované výstavky z regionálnych dokumentov, ktoré plnia dôležitú úlohu pri propagácií
nielen úseku, ale aj regiónu.
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 Staré tlače Gemerskej knižnice – najstaršie dokumenty knižnice,
 Betliar, Krásna Hôrka- 1890 seriál natočený v Našom regióne,
 Slovenský kras,
 Na prahu Gemera,
 Nové knihy na úseku regionálnej literatúry
 Významní spisovatelia okresu,
 Ľudové tradície Gemera
 Súčasný literárny Gemer
Súčasťou práce regionálneho úseku je aj edičná činnosť. V roku 2017 regionálny úsek pripravil
bibliografické letáky, Ján Kačala, jazykovedec, Jozef Mikulík, historik.

3. Metodická činnosť
Vnútroknižničná metodika sa realizovala v súčinnosti s potrebami jednotlivých úsekov
knižnice.
Metodická a konzultačno – poradenská činnosť sa aj v roku 2017 zameriavala na
spoluprácu s obecnými knižnicami na riešenie odborných knihovníckych úloh, plnenie
Knižničného zákona č. 126/2015, štatistickú činnosť, grantové programy a iné. Pomoc bola
poskytnutá dvom obecným knižniciam, nakoľko získali finančné prostriedky na zakúpenie
knižnično informačného systému KIS MASK., Plešivec a Hrhov. V okrese Rožňava je evidovaná 1
regionálna knižnica a 43 obecných knižníc :
z toho 27 fungujúcich : mestská 1, s profesionálnym knihovníkom 3, s neprofesionálnym
knihovníkom 23 a stagnujúcich 16 obecných knižníc.
Spracovaný bol štatistický výkaz Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského za rok 2016 pre
MK SR, všetky štatistické výkazy za rok 2016 z obcí v rožňavskom regióne v elektronickej
podobe pre metodické a koordinačné účely.
Vypracovali sa plnenia štandardov za jednotlivé obecné knižnice a boli informácie poskytnuté aj
SNK.
Gemerská knižnica je zapojená do projektu benchmarking knižnic - zisťovanie,
spracovanie dát, za rok 2016, ktorý zasielame do Prahy.
V priebehu roka bolo uskutočnených 9 metodických návštev v obciach, poskytnutých
bolo 212 metodických konzultácií. Najčastejšie sa problémy riešili konzultáciami podľa
jednotlivých problémov.
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III. Publikačná činnosť
JANUÁR
18.1.2017
Príjemné prostredie knižnice – príjemné aj štúdium v nej
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/prijemne-prostredie-kniznice-prijemne-aj-studium-vnej
18.1.2017
Knižnica v Rožňave vynovila svoje priestory
http://www.teraz.sk/kosicky-kraj/emerska-kniznica-pavla-jozefa-dobsins/238925-clanok.html
18.1.2017
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského zatraktívnila svoj interiér
http://gemer.korzar.sme.sk/c/20436677/gemerska-kniznica-pavla-dobsinskeho-zatraktivnilasvoj-interier.html
18.1.2017
Knižnica Pavla Jozefa Dobšinského v Rožňave vynovila svoje priestory
http://www.24hod.sk/clanok_etarget.php?id=488285
18.1.2017
Príjemné prostredie – príjemné štúdium
http://www.ssn.sk/16057/prijemne-prostredie-prijemne-studium/
18.1.2017
Rádio Regína Košice cca o 16-tej Novinky v Gemerskej knižnici
19.1.2017
Knižnica vynovila interiér novými regálmi na knihy: Investovali sa tisíce eur
http://roznava.dnes24.sk/kniznica-vynovila-interier-novymi-regalmi-na-knihy-investivali-satisice-eur-260923
26.1.2017
Nemusíte cestovať do Bratislavy - ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP príde do Rožňavy
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/nemusite-cestovat-do-bratislavy-ilustratorsky-olymppride-do-roznavy
26.1.2017
NemusíteNositelia najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava v knižnici v Rožňave
http://www.roznava.sk/nositelia-najvyssich-oceneni-bienale-ilustracii-bratislava-v-kniznici-vroznave
27.1.2017
Nositelia najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava v knižnici v Rožňave
http://www.ssn.sk/16103/nositelia-najvyssich-oceneni-bienale-ilustracii-bratislava-knizniciroznave/
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FEBRUÁR
20.2.2017
Rožňavskou knižnicou bude znieť poézia, próza i vlastná tvorba v rámci 50. výročia Vansovej
Lomničky
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/roznavskou-kniznicou-bude-zniet-poezia-proza-ivlastna-tvorba-v-ramci-50-vyrocia-vansovej-lomnicky
20.2.2017
Vansovej Lomnička – 50.ročník
http://www.roznava.sk/vansovej-lomnicka---50--rocnik
20.2.2017
Rožňavskou knižnicou bude znieť poézia, próza i vlastná tvorba
http://www.ssn.sk/16251/roznavskou-kniznicou-zniet-poezia-proza-i-vlastna-tvorba/
21.2.2017
Putovná výstava o predčasne narodených deťoch pod názvom „Narodil sa bojovník!“
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/putovna-vystava-o-predcasne-narodenych-detochpod-nazvom-narodil-sa-bojovnik
21.2.2017
sa bojovník“
http://www.ssn.sk/16264/narodil-sa-bojovnik/

„Narodil

22.2.2017
Narodil sa bojovník!
http://www.roznava.sk/narodil-sa-bojovnik
24.2.2017
https://www.facebook.com/tikroznava/
27.2.2017
Narodil sa bojovník
http://zajtrajsienoviny.sk/2017/02/narodil-sa-bojovnik/
MAREC
1.3.2017
V
Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave pripravili 3.marca 2017 Deň otvorených dverí
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/v-gemerskej-kniznici-pavla-dobsinskeho-v-roznavepripravili-3-marca-2017-den-otvorenych-dveri
1.3.2017
Množstvo informácií a zaujímavostí na jednom mieste pod jednou strechou
http://www.ssn.sk/16317/mnozstvo-informacii-zaujimavosti-jednom-mieste-jednou-strechou/
1.3.2017
Deň otvorených dverí v Gemerskej knižnici P.Dobšinského
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https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/kultura/aktuality/den-otvorenych-dveri-gemerskejkniznici-p-dobsinskeho.html
1.3.2017
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského odpustí čitateľom pokuty
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20472179/gemerska-kniznica-pavla-dobsinskeho-odpusticitatelom-pokuty.html
6.3.2017
Neboj sa, som s Tebou
http://www.roznava.sk/neboj-sa--som-s-tebou
6.3.2017
Týždeň slovenských knižníc začína v Rožňave krstom knihy Alberta Šmihulu „Neboj sa, som s
Tebou“
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/tyzden-slovenskych-kniznic-zacina-v-roznave-krstomknihy-alberta-smihulu-neboj-sa-som-s-tebou
7.3.2017
Týždeň slovenských knižníc začnú v Rožňave poéziou
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20477165/tyzden-slovenskych-kniznic-zacnu-v-roznavepoeziou.html
7.3.2017
Týždeň slovenských knižníc sa začína v Rožňave poéziou
https://web.vucke.sk/sk/novinky/tyzden-slovenskych-kniznic-zacina-roznave-poeziou.html
7.3.2017
Týždeň slovenských knižníc začnú v Rožňave poéziou
http://roznava.dnes24.sk/tyzden-slovenskych-kniznic-zacnu-v-roznave-poeziou-264712
7.3.2017
Týždeň slovenských knižníc začíname v Rožňave poéziou
http://www.ssn.sk/16370/tyzden-slovenskych-kniznic-zaciname-roznave-poeziou/
10.3.2017
Netradičná výstava karikatúr pre nevidiacich a o nevidiacich v rožňavskej knižnici
http://www.ssn.sk/16398/netradicna-vystava-karikatur-nevidiach-nevidiacich-roznavskejkniznici/
14.3.2017
Predstavia výstavu karikatúr pre nevidiacich a o nevidiacich.
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20483461/predstavia-vystavu-karikatur-pre-nevidiacich-a-onevidiacich.html
15.3.2017
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V knižnici predstavia výstavu karikatúr pre nevidiacich a o nevidiacich
http://roznava.dnes24.sk/v-kniznici-predstavia-vystavu-karikatur-pre-nevidiacich-a-onevidiacich-265324
23.3.2017
Ukázali silné príbehy skorých novorodencov
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20487272/ukazali-silne-pribehy-skorych-novorodencov.html
APRÍL
12.4.2017
Angie Oravcová – Spoveď opatrovateľky
http://www.ssn.sk/16721/angie-oravcova-spoved-opatrovatelky/
JÚN
6.6.2017
V hlavnej úlohe - deti a kniha
http://www.ssn.sk/17071/v-hlavnej-ulohe-deti-kniha/
6.6.2017
Nerušte ma, čítam
https://web.vucke.sk/sk/novinky/neruste-ma-citam-2.html
majgemer
6.6.2017
Nerušte ma, čítam!
http://www.roznava.sk/neruste-ma--citam
Nerušte ma, čítam
http://roznava.dnes24.sk/podujatie-v-srdci-roznavy-v-hlavnej-ulohe-deti-a-kniha-271894
15.6.2017
Deti čítali na rožňavskom námestí rozprávky. Konalo sa už štvrté pokračovanie podujatia
Nerušte ma, čítam.
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20556122/deti-citali-na-namesti-rozpravky.html#axzz4lBprpksB
19.6.2017
Krásne čitateľské podujatie už po štvrtýkrát na Námestí baníkov
http://www.roznava.sk/krasne-citatelske-podujatie-uz-po-stvrtykrat-na-namesti-banikov
20.6.2017
Čitateľské podujatie už po štvrtýkrát na Námestí baníkov: Kto všetko deťom čítal?
http://roznava.dnes24.sk/citatelske-podujatie-uz-po-stvrtykrat-na-namesti-banikov-kto-vsetkodetom-cital-foto-272986
23.6.2017
milovníkmi dobrých kníh? Rožňavská knižnica pripravila vedomostnú súťaž
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Ste

http://roznava.dnes24.sk/ste-milovnikmi-dobovych-knih-roznavska-kniznica-pripravilavedomostnu-sutaz-273328
23.6.2017
Pre
milovníkov dobrých kníh pripravili vedomostnú súťaž Perly poznania
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/pre-milovnikov-dobrych-knih-pripravili-vedomostnusutaz-perly-poznania
25.6.2017
Vedomostnou súťažou chcú podporiť čítanie kníh. Súťažiaci budú zbierať za správne odpovede
'perly'. https://gemer.korzar.sme.sk/c/20567618/vedomostnou-sutazou-chcu-podporit-citanieknih.html#axzz4lBprpksB
25.6.2017
Letný výpožičný čas v knižnici: Zmena už onedlho
http://roznava.dnes24.sk/letny-vypozicny-cas-v-kniznici-zmena-uz-onedlho-273377
26.6.2017
Braňuškov zábavný svet
http://www.ssn.sk/17199/branuskov-zabavny-svet/
26.6.2017
Perly poznania
http://www.ssn.sk/17202/perly-poznania/
26.6.2017
Letný výpožičný čas v knižnici
http://www.roznava.sk/letny-vypozicny-cas-v-kniznici
26.6.2017
Perly poznania
http://www.roznava.sk/perly-poznania
26.6.2017
Braňuškov zábavný svet
http://www.roznava.sk/branuskov-zabavny-svet
SEPTEMBER
8.9.2017
Úspešná slovenská spisovateľka Jana Pronská sa už druhýkrát teší na rožňavských čitateľov
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/uspesna-slovenska-spisovatelka-jana-pronska-uzdruhykrat-sa-tesi-na-roznavskych-citatelov
10.9.2017
Tajomstvá v literatúre. Do Rožňavy zavíta Jana Pronská. Za takmer desať rokov má na svojom
konte už množstvo kníh.
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https://gemer.korzar.sme.sk/c/20645782/tajomstva-v-literature-do-roznavy-zavita-janapronska.html#ixzz4tDENEkuo
11.9.2017
Tajomstvá v literatúre – v rožňavskej knižnici so spisovateľkou Janou Pronskou
http://www.ssn.sk/17530/tajomstva-v-literature-v-roznavskej-kniznici-spisovatelkou-janoupronskou/
11.9.2017
Tajomstvá v literatúre: Rožňavu navštívi známa spisovateľka
http://roznava.dnes24.sk/tajomstva-v-literature-roznavu-navstivi-znama-spisovatelka-279252
20.9.2017
Rožňavy zavíta kráľovná historických románov
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20650871/do-roznavy-zavita-kralovna-historickychromanov.html

Do

20.9.2017
Rožňavská knižnica privíta „kráľovnú“ historických romancí
https://roznavaplus.sk/roznavska-kniznica-privita-kralovnu-historickych-romanci/
25.9.2017
Rande s mojou láskou – knihou
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/rande-s-mojou-laskou-knihou
25.9.2017
Rande s mojou láskou – knihou
http://www.ssn.sk/17639/rande-s-mojou-laskou-knihou/
25.9.2017
Gemerská knižnica P. Dobšinského pripravuje besedu o čítaní deťom
http://www.teraz.sk/regiony/gemerska-kniznica-p-dobsinskeho-pripravu/282431-clanok.html
26.9.2017
V Rožňave vystavuje člen Americkej cestovateľskej komory - Slovák Ľuboš Fellner
https://web.vucke.sk/sk/novinky/v-roznave-vystavuje-clen-americkej-cestovatelskej-komoryslovak-lubos-fellner.html
26.9.2017
„Lovec zážitkov“ vystavuje v Rožňave
https://roznavaplus.sk/lovec-zazitkov-vystavuje-v-roznave/
27.9.2017
Exkluzívne cesty raz za život
http://www.roznava.sk/exkluzivne-cesty-raz-za-zivot
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27.9.2017
O výhodách čítania s pánom „Mrkvičkom“
https://roznavaplus.sk/o-vyhodach-citania-s-panom-mrkvickom/
OKTÓBER
3.10.2017
Život spisovateľa je niečo ako štafetový beh
http://www.ssn.sk/17685/zivot-spisovatela-je-nieco-ako-stafetovy-beh/
3.10.2017
Anton Hykisch: Život spisovateľa je niečo ako štafetový beh
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/anton-hykisch-zivot-spisovatela-je-nieco-akostafetovy-beh
3.10.2017
Život spisovateľa je niečo ako štafetový beh
http://www.roznava.sk/zivot-spisovatela-je-nieco-ako-stafetovy-beh
5.10.2017
Najvychytenejšia súčasná autorka detskej literatúry po rokoch opäť v Rožňave
http://www.ssn.sk/17706/najvychytenejsia-sucasna-autorka-detskej-literatury-po-rokoch-opatv-roznave/
5.10.2017
Knižnica v Rožňave privíta úspešnú detskú autorku
https://roznavaplus.sk/kniznica-v-roznave-privita-uspesnu-detsku-autorku/
7.10.2017
Deti si užili dopoludnie v knižnici so známou spisovateľkou
https://roznavaplus.sk/deti-si-uzili-dopoludnie-v-kniznici-znamou-spisovatelkou/
10.10.2017
Tajomstvá v literatúre pokračujú ďalšou besedou
https://roznavaplus.sk/tajomstva-v-literature-pokracuju-dalsou-besedou/
11.10.2017
Život spisovateľa je niečo ako štafetový beh. Knižnica pripravila stretnutie s Antonom Hykischom
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20667345/zivot-spisovatela-je-nieco-ako-stafetovy-beh.html
11.10.2017
Oboznámte sa s dlhoročnými skúsenosťami RNDr. Jozef Valucha, CSc. v oblasti liečebného
hladovania http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/oboznamte-sa-s-dlhorocnymiskusenostami-rndr-jozef-valucha-csc-v-oblasti-liecebneho-hladovania
12.10.2017
Knižnica privítala výnimočného človeka, Antona Hykischa
https://roznavaplus.sk/kniznica-privitala-vynimocneho-cloveka-antona-hykischa/
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13.10.2017
V knižnici vystavuje cestovateľ Ľuboš Fellner. Fotograf s prívlastkom Lovec zážitkov
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20667323/v-kniznici-vystavuje-cestovatel-lubos-fellner.html
27.10.2017
Novinka na rožňavskej vlakovke: Spríjemnite si cestovanie čítaním
http://roznava.dnes24.sk/novinka-na-roznavskej-vlakovke-sprijemnite-si-cestovanie-citanim282968
30.10.2017
Knihy na cestu vlakom
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/140223#768
NOVEMBER
3.11.2017
Mesiac fotografie – výstava fotoklubu Pix-XL, ktorá sa oplatí vidieť
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/mesiac-fotografie-vystava-fotoklubu-pix-xl-ktora-saoplati-vidiet
5.11.2017
V Gemerskej knižnici bude výročná výstava Fotoklubu Pix-XL,
Akciu pripravili v rámci Mesiaca fotografie.
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20689301/v-gemerskej-kniznici-bude-vyrocna-vystavafotoklubu-pix-xl.html
6.11.2017
Mesiac fotografie – výstava, ktorá sa oplatí vidieť
http://www.roznava.sk/mesiac-fotografie---vystava--ktora-sa-oplati-vidiet
6.11.2017
Pix-XL a rok 2017: Výstava, ktorá sa oplatí vidieť
http://roznava.dnes24.sk/pix-xl-a-rok-2017-vystava-ktora-sa-oplati-vidiet-283742
7.11.2017
Mesiac fotografie v rožňavskej knižnici – výstava, ktorú sa oplatí vidieť
http://www.ssn.sk/17921/mesiac-fotografie-v-roznavskej-kniznici-vystava-ktora-sa-oplatividiet/
10.11.2017
Rádio Košice online
Výstava Pix-XL
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10.11.2017
Tajomstvá v literatúre a „čerešnička na torte“ – historik PhDr. Pavel Dvořák v Rožňave
http://www.ssn.sk/17950/tajomstva-v-literature-ceresnicka-na-torte-historik-phdr-paveldvorak-v-roznave/
10.11.2017
Tajomstvá v literatúre a „čerešnička na torte“ – historik PhDr. Pavel Dvořák v Rožňave
http://www.majgemer.sk/gemer/kultura/tajomstva-v-literature-a-ceresnicka-na-torte-historikphdr-pavel-dvorak-v-roznave
10.11.2017
Podať históriu zrozumiteľným spôsobom – to sa oplatí
http://www.roznava.sk/podat-historiu-zrozumitelnym-sposobom---to-sa-oplati
11.11.2017
Zo včerajšej vernisáže rožňavského fotoklubu Pix-XL
https://roznavaplus.sk/zo-vcerajsej-vernisaze-roznavskeho-fotoklubu-pix-xl/
12.11.2017
Na rožňavskej stanici si do vlaku môžete zobrať knihu
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20689216/do-vlaku-si-mozete-na-stanici-zobrat-knihu.html
12.11.2017
Podať históriu zrozumiteľným spôsobom – to sa oplatí: Do Rožňavy zavíta historik Pavel Dvořák
http://roznava.dnes24.sk/podat-historiu-zrozumitelnym-sposobom-to-sa-oplati-do-roznavyzavita-historik-pavel-dvorak-284319
13.11.2017
Povesti Gemera ožijú v knižnici už o pár dní
https://roznavaplus.sk/povesti-gemera-oziju-v-kniznici-uz-o-par-dni/
13.11.2017
Fenomén CERN ako cesta od mikrokozmu po makrokozmos
http://www.ssn.sk/17960/fenomen-cern-ako-cesta-od-mikrokozmu-po-makrokozmos/
13.11.2017
Fenomén CERN ako cesta od mikrokozmu po makrokozmos
http://www.roznava.sk/fenomen-cern-ako-cesta-od-mikrokozmu-po-makrokozmos
15.11.2017
Dejepis trochu inak. Študenti Strednej zdravotníckej školy absolvovali zaujímavú prednášku
https://roznavaplus.sk/dejepis-trochu-inak-studenti-strednej-zdravotnickej-skoly-absolvovalizaujimavu-prednasku/
16.11.2017
“Čerešničkou na torte“ projektu Tajomstvá v literatúre bude historik Pavel Dvořák
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https://roznavaplus.sk/ceresnickou-na-torte-projektu-tajomstva-v-literature-bude-historikpavel-dvorak/
19.11.2017
Tajomstvá v literatúre pokračujú besedou s prozaikom Pavlom Dvořákom
https://gemer.korzar.sme.sk/c/20694441/tajomstva-v-literature-pokracuju-besedou-sprozaikom-pavlom-dvorakom.html

3.3 Cezhraničná a medzinárodná spolupráca
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského sa zapojila do niekoľkých medzinárodných aktivít:
Noc s Andersenom – medzinárodné podujatie na podporu čítania, propagáciu knižníc a
prezentáciu života a diela H.CH. Andersena
Príbehy spod Karpát - medzinárodný projekt pre kultúrne organizácie Košického samosprávneho
kraja a prihraničnej oblasti Ukrajiny zameraný na prezentáciu regiónov povestí formou práce s
deťmi, rôznymi aktivitami na propagáciu týchto povestí a v závere spracovaním do televíznych
adaptácií rozprávok.
Medzinárodný projekt "Handbook for relucting, struggling and poor readers" ( Príručka pre
zdráhajúcich sa a slabých čitateľov a čitateľov zápasiacich s ťažkosťami pri čítaní ), spolupráca
ako partneri s pedagógmi a študentmi Gymnázia P.J.Šafárika v Rožňave na podporu čítania pre
stredoškolákov, práca s knihami v anglickom a slovenskom jazyku.
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4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti
4.1 Rozpočtové hospodárenie
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského zabezpečovala prevádzku knižnice z prideleného
príspevku na činnosť a prevádzku z Košického samosprávneho kraja a z vlastných príjmov,
Zo schválených grantov Fondu na podporu umenia a MK SR.
4.1 Rozpočtové hospodárenie
Rozpočet na rok 2017 bol pre našu organizáciu schválený zastupiteľstvom KSK v súlade
s uznesením č. 436/2016 konaného dňa 5.12.2016.
Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť /čerpanie k 31.12

Bežný transfer

182.333,00

195.003,00

Kapitálový transfer

0,00

16.020,00

14 .392,71

Spolu

182.833,00

211.023,00

201.321,62

186.928,91

V priebehu roka došlo k niekoľkým úpravám rozpočtu :
- zdroj 41 001
Program 0040100 – na bežné výdavky
navýšenie o
7.025,00
Navýšenie bolo určené na navýšenie miezd a odvodov
- Program 0040200 – na činnosť
navýšenie o
3.690,00
Navýšenie bolo určené na nákup knižničného fondu a spolufinancovanie projektov
- zdroj 46
Program 0040100– na bežné výdavky
navýšenie o
1.650,00
Finančné prostriedky boli určené na výdavky v tvorivých dielňach, ktoré boli súčasťou
projektu Cestujúce bábky.
- zdroj 1AC1, 1AC2
Program 0040100 - na bežné výdavky
navýšenie o
6.724,27
Finančný príspevok od ÚPSVaR v Rožňave na podporu vytvorenia pracovného miesta
pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
- zdroj 45
Program 0040200 – na bežné výdavky
navýšenie o
8.500,00
Prostriedky určené na realizáciu projektov od FPU .
- zdroj 111-005
Program 0040200 – na činnosť
navýšenie o
208,00
Prostriedky z rozpočtu MK SR za kultúrne poukazy, určené na činnosť organizácie.
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Ukazovateľ

Schválený
rozpočet
169.644,00
3.389,00
9.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00

BT prevádzka
41 0040100
BT činnosť
41 0040200
BT – vlastný príjem
46 0040100
BT – ÚPSVaR
1AC1 0040100
BT – ÚPSVaR
1AC2 0040100
BT – granty FPU
45 0040200
BT – MK SR /KP/
111 0040200

Upravený
rozpočet
176.669,00
7.079,00
11.255,00
5.715,60
1.008,67
8.500,00
208,00

Skutočnosť čerpanie
168.668,39
7.079,00
11.181,52
5.715,60
1.008,67
8.500,00
208,00

Na základe uznesenia č. 481/2017 nám bol Zastupiteľstvom Košického samosprávneho
kraja dňa 10. apríla 2017 upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017, určený na
obstaranie a inštaláciu klimatizácie v podkrovných priestoroch budovy knižnice.
Príjmy a výdavky
Príjmy celkom

Výdavky celkom

210.435,27

202.361,18

Príjmy celkom

Transfer od
zriaďovateľa

Granty a
transfery

Príjmy z prenájmu Iné nedaňové
príjmy

210.435,27

186.907,89

15.432,27

0,00

Zostatok
prostriedkov z
predch. rokov

3.796,00

Transfér od zriaďovateľa pozostáva z príspevku KSK a vlastného príjmu.
Výdavky celkom Mzdy, platy a OOV

Odvody

Tovary a služby

Bežné transfery

Kurzové
rozdiely

202.361,18

37.969,44

53.277,65

2.802,42

0,00

108.311,67

Výdavky celkom

Výdavky na prevádzku

Výdavky na činnosť

202.361,18

184.924,18

17.437,00

Náklady a výnosy
Hodnotenie výnosov z hlavnej činnosti
Tržby z predaja služieb (602)
Výnosy z prevádzkovej činnosti (648)
Úroky (662)
Výnosy z bežných transférov (691)
Výnosy z kapitálových transférov (692)
Výnosy samosprávy (693)
Výnosy samosprávy k KT od ost. subj.
(698)
Výdavky spolu
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Skutočnosť k 31.12.2016
8.862,22
1.462,12
1,74
174.343,65
14.074,92
16.964,15
4.782,00

Skutočnosť k 31.12.2017
11.160,50
1.821,40
1,72
186.624,42
14.074,92
15.432,27
1.972,99

220.490,80

231.088,22

Pre Gemerskú knižnicu bol stanovený rozpočet vlastných príjmov 9.300,00, ktoré sa nám
podarilo prekročiť o 1.860,50 .
Výnosy knižnice pozostávajú zo zápisného, za upomienky, rešerše, za služby MVS, burzu kníh, za
kopírovacie služby a ostatné služby.
Hodnotenie nákladov z hlavnej činnosti
Spotreba materiálu (501)
Spotreba energie (502)
Opravy a údržba (511)
Cestovné (512)
Ostatné služby (518)
Mzdové náklady (521)
Sociálne poistenie (524)
Sociálne náklady (527)
Daň z nehnuteľnosti (532)
Ostatné poplatky (538)
Ostatné náklady na prev. činnosť (548)
Odpisy DINM a HIHM (551)
Ostatné finančné náklady (568)
Náklady z odvodu príjmov
Náklady spolu

Skutočnosť k 31.12.2016
31.181,71
9.203,47
2.257,07
263,63
9.382,15
96.920,05
32.446,31
6.546,46
381,03
571,98
170,00
18.856,92
73,77
10.729,95
218.984,50

Skutočnosť k 31.12.2017
25.302,48
8.847,07
2.052,79
338,69
10.006,44
108.071,28
37.827,24
9.768,40
381,03
580,47
130,00
16.047,91
72,60
13.078,14
232.504,54

Spotrebované nákupy (501) - zahŕňajú nákup kníh, časopisov, administratívnych potrieb,
tonerov, papiera, PHM, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, materiál na bežné opravy
a údržbu, materiál na kultúrne aktivity, výrobu regálov do študovne, nákup PC.
Na nákup kníh , časopisov špeciálnych dokumentov organizácia vynaložila celkom 12.163,00
- z toho nákup kníh z KSK
5.599,77
nákup kníh FPU
5.000,00
nákup kníh MK – kultúrne poukazy
208,00
nákup novín a časopisov
1.307,74
špeciálne dokumenty a pohľadnice
47,49
Vďaka projektu z Fondu na podporu umenia sme zakúpili 3 počítačové zostavy
a monitory, za účelom obnovenia verejne prístupových miest pre používateľov knižnice.
Spotreba energie (502) – u tejto položky sa nám podarilo znížiť náklady na energie, a to aj
postupnou výmenou žiaroviek za LED žiarovky.
Opravy a údržba (511) - z tejto položky boli hradené náklady za opravu kopírovacieho stroja,
zabezpečenie revízií na EZS, plynových kotlov, plynových rozvodov, nízkotlakovej kotolne,
hasiacich prístrojov a hydrantov. V rámci údržby sme vymenili nefunkčný ohrievač vody
a zároveň boli urobené rekonštrukčné práce na vodovode a namontované filtre.
Cestovné náklady (512) – boli hradené náklady spojené so služobnými cestami pre
zamestnancov.
Ostatné služby (518) – predstavujú náklady na telefóny, internet, poštovné, upgrade Clavius,
Virtua, Softip PAM, náklady na tlač materiálov, služby PO, OBP a pracovnej zdravotnej služby.
Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému, náklady na MVS a iné.
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Mzdové náklady (521) – Platy zamestnancov boli od 1.1.2017 upravované vo výške 4% v zmysle
Nariadenia vlády SR č. 366/2016 a od 1.9.2017 boli upravené vo výške 2 %
na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe
a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Priemerný počet zamestnancov v GK bol 13. V priebehu roka nám odišla 1 pracovníčka na
materskú dovolenku a 2 pracovníčky do dôchodku. Cez ÚPSVaR sme prijali 2 pracovníčky.
Priemerný mesačný plat v roku 2017 dosiahol výšku 692,76.
Sociálne poistenie (524) – predstavujú náklady na poistné do zdravotných poisťovní a poistné do
sociálnej poisťovne.
Sociálne náklady (527) – predstavujú náklady na tvorbu sociálneho fondu, náklady na dávku pri
dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá je vyplácaná zamestnávateľom prvých 10 dní sme
vyplatili 172,42 € .
Na zabezpečenie stravovania sme poskytli stravné lístky zamestnancom v hodnote 4,20 €, na
ktoré organizácia uhrádzala 55 % výšky stravného lístka, t.j. 2,31 € - celkom 5.814,27 €.
V roku 2017 sme vyplatili odchodné pre 2 pracovníčky vo výške 2 funkčných platov.
Dane a poplatky (53, 54) – z týchto položiek bola uhradená daň z nehnuteľnosti, poplatok za
komunálny odpad, koncesionárske poplatky, členský poplatok SAK.
Odpisy DINM a DIHM (551) – celková výške odpisov za rok 2017 je 16.047,91.
Finančné náklady (56) – zahŕňajú náklady na bankové a autorské poplatky.
Náklady na odvod príjmov (58) – vlastný príjem odvedený zriaďovateľovi.
Celkové výnosy za rok 2017
Celkové náklady za rok 2017
Hospodársky výsledok

strata

231.088,22
232.504,54
1.416,32

Záväzky zo sociálneho fondu (472)
Sociálny fond bol tvorený vo výške 1,25 % zo zúčtovaných miezd, použitie SF bolo na
zabezpečenie stravovania zamestnancov.
Sociálny fond
Stav k 1.1.2017
Tvorba SF – povinný prídel
Čerpanie SF
Stav k 31.12.2017
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2017
328,87
1.201,71
1.351,48
179,10

4.2 Správa majetku
V zmysle príkazu predsedu KSK č. 2/2017, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a internej smernice KSK č. 4/2006
o inventarizácii majetku a záväzkov bola vykonaná ročná inventarizácia majetku. Fyzický stav bol
odsúhlasený s účtovným. Rozdiely neboli zistené.
Majetok
Nehmotný majetok
Stavby
Stroje, prístroje
Dopravné prostriedky
Pozemky
Umelecké diela
Majetok v OTE
Knižničný fond OTE
Majetok spolu

073
021
022
023
031
032
751

Stav k 1.1.2017
12.740,26
562.994,33
75.711,78
11.380,00
9.833,70
4.647,15
78.756,09
357.700,53
,113.763,84

Prírastok
0
15.372,71
0
0
0
0
7.881,71
15.464,09
38.718,51

Úbytok
0
0
4.391,72
0
0
0
2.365,35
3.569,00
10.326,07

Stav k 31.12.2017
12.740,26
578.367,04
71.320,06
11.380,00
9.833,70
4.647,15
84.272,45
369595,62
1,142.156,28

Obstaraním a inštaláciou klimatizácie podkrovných priestorov bola navýšená hodnota budovy.
Prírastok majetku predstavuje nákup regálov do študovne, počítačov, monitorov, stoličiek,
závesného systému na výstavy. Úbytok majetku predstavuje vyradenie nefunkčného,
poškodeného a neopraviteľného majetku, ktorý bol vyradený a zlikvidovaný v roku 2017
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom KSK.
1. Opravy a údržba
Celkový objem financií
638,24

Poznámka

V rámci opráv a údržby sme vymenili nefunkčný ohrievač vody a zároveň boli urobené
rekonštrukčné práce na vodovode a namontované filtre.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby
Objem
finančných
prostriedkov

Názov akcie

Realizované práce

Rekonštukčné práce na
vodovode

Výmena ohrievača vody,
namontovanie filtrov a práce s tým 638,24
spojené

Poznámka
Zdroj financovania

KSK

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby
Názov akcie
Inštalácia
klimatizácie
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Termín realizácie
celej investičnej
akcie (začiatok –
koniec)
2016-2017

Poznámka
Realizované práce
v danom roku

Objem finančných Zdroj
prostriedkov
financovania

Obstaranie a inštalácia
klimatizácie podkrovia

15.372,71

KSK

V roku 2016 bola vyhotovená projektová dokumentácia na uvedenú IA v hodnote 980,00 €
V roku 2017 sme zrealizovali samotné obstaranie a inštaláciu klimatizácie podkrovných
priestorov v sume 14.392,71 €.oku 2017 bola zrealizovaná uvedená investičná akcia , náklady
predstavovali 14.392,71
3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského neprenajíma priestory.
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave v má jednu pobočku v prenajatých priestoroch
od Technických služieb
Objekt – stručná
špecifikácia, adresa

GK PD pobočka Juh,
Jovická 66, Rožňava

39

Prenajímateľ - vlastník

Technické služby
Rožňava

Trvanie nájomného vzťahu od - Výška výdavkov na nájom (vrátane služieb
do
spojených s nájmom) roku 2017

01.07.2009 – doba
neurčitá

Nájomné 1,00/mesiac
Služby 144,36/mesiac
Ročný nájom + služby 1.744,32

4.3 Projektová úspešnosť
PROJEKTOVÁ
ČINNOSŤ

Názov
projektu

Kniha –
okno do
duše
Tajomstvá
v literatúre
Informácie
a internet
v knižnici
pre
všetkých
Kultúrne
poukazy
Noví
knihovníci

Cieľ projektu
- stručne

Skutočné náklady projektu
Finančný
zdroj,
program,
Získaná
podprogram
Zdroje z KSK
dotácia

Termín
realizácie

Vlastné
zdroje

Ost
atn
é

Spolu

FPU -5.1.3
5.000,00

1.026,65

0

0

6.026,65

01.06.201731.12.2017

FPU- 5.1.2

1.500,00

226,02

0

0

1.726,02

01.03.201731.12.2017

FPU- 5.1.1

2.000,00

343,00

0

0

2.343,00

01.06.201731.12.2017

MK SR

208,00

0

0

0

208

2017

ÚPSVaR

6724,27

0

0

0

6724,27

2017

Akvizícia KF
Realizácia
komunitných
aktivít
Realizácia
skvalitnenia
specifickej
kniž.
štruktúry
Zápisné do
knižnice
Zamestnanie
nových
knihovníkov

Po
zná
mk
a

Podaných bolo 7 projektov, z ktorých úspešné boli tieto projekty:
„Kniha – okno do duše“ : doplnenie knižničného fondu, finančná podpora z Fondu na podporu
umenia na nákup literatúry. Používatelia a návštevníci knižnice majú tak k dispozícii nové knihy
nielen z oblasti krásnej literatúry, ale aj náučnej literatúry a to pre všetky vekové kategórie (deti,
mládež i dospelých) na úseku pre deti a mládež, úseku náučnej literatúry, beletrie a úseku
umenia a hudby.
„Tajomstvá v literatúre“ - finančná podpora z Fondu na podporu umenia. Projekt na podporu
slovenskej pôvodnej tvorby, netradičnými a kreatívnymi formami podporiť pozitívny vzťah ku
knihám, k čítaniu a získavaniu informácií, autorské stretnutia a literárna súťaž v 4 kolách „Perly
poznania“ pre vekové kategórie deti,mládež a dospelých.
„Informácie a internet v knižnici pre všetkých“ – finančná podpora z Fondu na podporu
umenia. Projekt zameraný na obnovenie prístupových miest pre používateľov knižnice k
internetu. Zakúpenie 3 počítačových zostáv pre používateľov, ktoré boli nainštalované a
sprístupnené pre širokú verejnosť na úseku beletrie, úseku náučnej literatúry a úseku umenia a
hudby.
„Kultúrne poukazy“ - finančná podpora z Ministerstva kultúry SR. Poukazy použité na zápisné do
knižnice
Noví knihovníci – zapojili sme sa do programu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci
národného projektu „Cesta na trh práce“ zamestnaním 2 zamestnancov.
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5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Stav k 31.12.
Pracovná pozícia – názov
(v súlade s organizačnou štruktúrou)
riaditeľ
knihovník
knihovník
ekonomka
vodič
upratovačka

Pohyb

Úväzok (v %) Počet ľudí –
fyzický stav
100
1
100
9
53
1
100
1
53
1
100
1

Obsadená v roku 2017 Pozn.
(áno/nie)
áno
áno
1 na MD
áno
áno
áno
áno

zamestnancov
Pozn.

Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)
Počet novoprijatých
Počet tých, čo odišli

13
13
2
2

V priebehu roka 2017 bol v našej organizácii zvýšený pohyb zamestnancov spôsobený
odchodom zamestnankýň. 1 knihovníčka odišla na materskú dovolenku, jej zastupovaním bola
poverená iná knihovníčka, 2 knihovníčky odišli na starobný dôchodok. Pokles pracovných síl
sme museli riešiť prijatím 2 nových zamestnankýň cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
vypomáhali nám aj dobrovoľníci.
5.1 Odborné školenia zamestnancov

Termín
podujatia

Názov podujatia

Miesto podujatia

Účastníci

22.2.2017

VZ SAK

SNK Martin

Kyselová, Turenská

8.3.2017

Porada bibliografov

VKJB Košice

Kyselová, Turenská

29.3.2017

Hrebenda putujúci k
dnešku

SKMH Levoča

Eleková

25.4.-28.4.2017

Transformácia knižníc a
výzvy - Infos

Stará Lesná

Kyselová

31.5.2017

Katalogizácia monografií a
špec.dokumentov v RDA

UK Prešov

Turenská, Kožárová

17.-19.5.2017 Knihovnícke základy- kurz

SNK Martin

Kožárová
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7.6.2017

Tvorba autorít v RDA

UK Prešov

Turenská,

31.7.2017

Knihovnícke základy

SNK Martin

Kožárová

11.9.2017

Knihovník vo verejnej
knižnici

SNK Martin

Kožárová

25.9.2017

Súťažná prehliadka kniž.
podujatí pre deti

KPOH Prešov

Kyselová, Liptáková

25.9.2017

Knihovník vo verejnej
knižnici

SNK Martin

Kožárová

Septembernovember
2017

Základy bibliografie - kurz

KK ĽŠ Zvolen

Bagačková

12.10.2017

Benchmarking v
knižniciach

SNK Martin

Kyselová, Turenská

25.10.2017

Knižnica slovom aj
písmom

Spišská knižnica

Eleková, Kyselová

24.11.2017

Motivačné aktivity s
detským čitateľom

KMMK Košice

Kyselová, Liptáková

24.11.2017

Školenie k RDA

UK Prešov

Turenská

26.11.2017

Školenie k ročnej
uzávierke

Košice

Kračúnová

7.12.2017

Marketingová
komunikácia na
soc.sieťach

ÚKSK Košice

Bagačková, Kyselová

V rámci dobrovoľníckej činnosti v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v
priebehu roka pôsobili v našej organizácii 3 dobrovoľníci, ktorí nám pomáhali na úseku beletrie,
v čitárni, pri digitalizácii dokumentov
Zapojili sme sa do programu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci národného
projektu „Cesta na trh práce“ -aktivita č. 3 podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Zb. zákona
o službách zamestnanosti, zamestnaním 2 zamestnancov.
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6. Marketing a propagácia
Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie propagačné aktivity
Tlačené výstupy
Vynovené priestory, Tajomstvá v literatúre, Perly poznania,
Knihy do vlaku
Sociálne médiá
Zverejňovanie aktivít knižnice
Výnimočné výstupy v rozhlase, TV
Novinky v knižnici, vynovené priestory, Knihy do vlaku, Deň
otvorených dverí

(počet a stručný popis)
Tlačové správy o zaujímavých autoroch,
stretnutiach, o súťaži, o propagácii kníh a
knižnici na žel.stanici, články v printoých
a e-médiách
Propagácia aktivít , podujatí, kníh na
sociálnej sieti FB
Rozhovory ,krátke správy a šoty v RTVS,
mestskej televízie RVTV a Magazín KSK

Zverejnených bolo 94 mediálnych výstupov v printových a elektronických médiách,
rozhovory, krátke správy a šoty v Rozhlase a televízii Slovenska- STV, STV2, Rádio Regina,
mestská televízia RVTV, Magazín KSK
Na propagáciu zaujímavých titulov na každom úseku sme využívali výstavky, kde sme
prezentovali zaujímavé knihy, i podľa aktuálnej tematiky, ktorá rezonovala v médiách, alebo
medzi verejnosťou. Výveskami v priestoroch knižnice, na rôznych informačných hodinách, na
stretnutiach hovorenej bibliografie, kde boli našim používateľom prezentované nové knihy a
služby knižnice. Pre deti boli pripravované rôzne literárne kvízy, súťaže, verejné hlasné čítania,
kde deti i dospelí čítali literatúru.
Na sociálnej sieti sme informovali skrátenými anotáciami o novinkách a zaujímavých
tituloch z rôznych žánrov a odborov, pozvánkami o pripravovaných podujatiach a aktivitách.
Zrealizovaných bolo niekoľko marketingových aktivít. V priebehu roka bola niekoľkokrát
využitá „šťastná hodinka“ pre záujemcov o zápisné.
Týždeň slovenských knižníc – propagácia prostredníctvom tlačových správ, vysielania v mestskej
televízii, zápisy detských čitateľov, mnoho iných aktivít na propagáciu podujatí v knižnici,
odpustenie upomienok pri vrátení kníh.
Knižné hliadky- hľadanie čítajúcich v meste a rozdávanie záložiek, lepiek a letákov o knižniciach
počas TSK
Deň Valentína – stretnutie dvojíc v knižníc a prezentácia služieb
Deň otvorených dverí – propagácia v mestskej televízii, tlačové správy do printových ma
elektronických médií, na sociálnej sieti, možnosť nazrieť do zákulisia práce v knižnici, skladov
Veľtrh pre seniorov- prezentácie o knižnici, službách,
Deň knihy – daruj knihu knižnici
Deň detí – dramatizácia , tvorivé dielne, čítanie pri Rozprávkovníku, šťastná hodina
Mikuláš v knižnici - hlasné čítanie s Mikulášom a možnosť získať zľavu v zápisnom a odpustení
upomienok
Knihy do vlaku – zriadenie knižného regálu v priestoroch železničnej stanice v Rožňave, s
možnosťou výpožičky knihy do vlaku
Zlet bosoriek – stretnutie tých , ktorí majú radi Lucie v knižnici a možnosť získať zľavnené
zápisné
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7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na Komentár
rok 2018
Týždeň slovenských knižníc
Aktivity na propagáciu knižnice
Aktivity pre deti, prezentácia diela
Deň ľudovej rozprávky
P.Dobšinského, čítania
Noc s Andersenom
Aktivity pre deti, na podporu čítania
a detských kníh
Za krásami Slovenského krasu
Prírodovedná súťaž pre ZŠ
Tajomstvá v literatúre
Aktivity na propagácia pôvodnej
slovenskej tvorby pre deti, mládež a
dospelých
Perly poznania
Literárna súťaž pre deti, mládež a
dospelých
Nádhera pod zemou i nad zemou
Projekt
venovaný
pamiatkam
UNESCO na Gemeri
Prázdninová knižnica
Aktivity pre deti počas leta
Vydanie personálnej bibliografie
Kolomana Tichého
Vydanie personálnej bibliografie
Pavla Dobšinského
Staň sa spisovateľom
Medzinárodný literárny projekt s
partnerskou knižnicou v ČR
Naším zámerom zostáva naďalej realizovať aktivity na vytváranie a upevňovanie
čitateľských návykov u detí od najútlejšieho veku, hlasné čítania, čítanie s porozumením,
prehlbovať poznanie kultúrneho a prírodného dedičstva, posilňovania lokálpatriotizmu,
prezentovať zaujímavé literárne diela, pôvodnú slovenskú tvorbu, slovenských autorov,
poskytovať informácie regionálneho charkteru na základe dlhoročne spracovávaných
dokumentov.

7.1 Výhľadové perspektívy
Pokračovať v digitalizácii regionálnych dokumentov, kníh, spracovať k nim aj záznamy v
elektronickej podobe. Priebežne dopĺňať Kalendár osobností regiónu – záznamy, dotazníky,
fotografie, a existujúce regionálne databázy. Uchovávať a zbierať písomné dedičstvo regiónu.
Podporovať projekty rodinnej čitateľskej gramotnosti a rodinného čítania v rámci
komunitných aktivít knižníc. Zvyšovať aktivity rozvíjajúce čítanie detí a mládeže – čítania s
porozumením. Podporovať neformálne vzdelávanie mládeže a dospelých.
Poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby širokej verejnosti, individuálne pracovať
s používateľmi, seniormi a znevýhodnenými a národnostnými menšinami. Osobitnú pozornosť
venovať dostupnosti knižnično – informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a
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prispieť tak k rozvoju knižníc bez bariér. Rozšíriť aktivity pre komunitnú knižnicu, keďže knižnica
je miestom stretávania rôznych skupín obyvateľstva.
Realizovať aktivity na upevnenie lokálpatriotizmu, spoznávania rodného regiónu a kraja.
Zapájať sa do celoslovenských aktivít v rámci knižníc, partnerských aktivít v spolupráci s
Českým Těšínom, vytvárať nové partnerstvá s organizáciami, občianskymi združeniami.
Skvalitniť priestory na úseku literatúry pre deti a mládež vytvorením kútika na čítanie pre
mládež. Zlepšiť dostupnosť služieb a podujatí na poschodiach budovy - sprevádzkovať výťah.
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Prílohy:
Fotodokumentácia

Výstava Bienále ilustrácie

Vansova Lomnička 2017

výstava Obč. združenia Malíček
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Výstava o nevidiacich pre nevidiacich

Deň ľudovej rozprávky

Prišiel aj Andersen
47

Cestujúce bábky Kreslenie komiksov

Rožňavské hodiny – zhotovenie makety

Cestujúce bábky- výroba maňušiek
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Beseda s Jánom Sabolom –
Cestujúce bábky

Celé Slovensko číta
deťom

Deň detí v knižnici
49

Za krásami Slovenského krasu

Nerušte ma, čítam!

Luboš Fellner – výstava fotografií

50

Krst knihy Alberta Šmihulu

Prednáška o CERNe

Perly poznania – kreatívne stretnutie
51

Výstava Klubu PIx-XL

Beseda s Pavlom Dvořákom

Stretnutie s Tiborom Hujdičom
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Gabriela Futová medzi deťmi

Jana Pronská na besede

Tvorivé dielne – práca s listami

Branislav Jobus medzi deťmi

53

Anton Kykisch na besede

Slavomír Szabó na besede

Tvorivé dielne – práca s listami

54

KULT

55

56
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