Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
Rožňava
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

VYHODNOTENIE
ČINNOSTI
ZA ROK 2010

I. ÚVOD
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického
samosprávneho kraja, je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou. Plnila úlohu
regionálnej knižnice pre okres Rožňava a zároveň mestskej knižnice v meste Rožňava.
Používatelia knižnično-informačných služieb, ale aj náhodní návštevníci knižnice, či
účastníci podujatí boli spokojní s prehľadnosťou, dostupnosťou literatúry a informáciami
na jednom mieste, vysoko ocenili ochotu a ústretovosť knihovníkov, ako aj komfort
poskytovaných služieb, aj keď nebolo v našich silách plne uspokojiť ich požiadavky.
V hodnotení činnosti knižnice za rok 2010 analyzujeme základné odborné činnosti
knižnice, dopĺňanie knižničných fondov, počet používateľov a poskytované knižničnoinformačné služby verejnosti, kultúrno-vzdelávacie aktivity, priestorové, technické
a ekonomické zabezpečenie knižnice. Hodnotíme tiež naše nad obecné poslanie,
metodickú a bibliografickú činnosť.
Dôraz sme kládli na hlavné poslanie knižnice - kvalitné knižnično-informačné
služby, ktoré sme poskytovali formou absenčných a prezenčných výpožičiek,
poskytovaním informácií cez internet, dôslednou komunikáciou a individuálnou prácou
s používateľmi, výchovno-vzdelávacími a informačnými podujatiami pre verejnosť
všetkých vekových kategórií. Aktivity boli realizované, aj keď v obmedzenej forme,
v súlade s plnením Stratégie slovenského knihovníctva a Stratégie rozvoja kultúry
v Košickom kraji.
Spokojnosť používateľov závisela samozrejme od ponuky našich služieb
a zloženia knižničného fondu. Základnou podmienkou pre naplnenie tohto poslania je
pravidelné, systematické doplňovanie a aktívna práca s používateľom. Toto sa nám
nepodarilo zabezpečovať v požadovanom rozsahu a kvalite z ekonomických dôvodov.
Veľkým významom pre rozvoj elektronických a informačných služieb je
poskytovanie bezplatného internetu v centrálnej budove aj pobočke JUH našim
používateľom, vďaka projektu Verejne prístupové body k internetu. Ďalším významným
posunom v kvalitných službách sú elektronické služby pre používateľov, ktoré sa snažíme
v plnej miere skvalitňovať.
Aktivity roku 2010 boli realizované podľa plánu s obmedzenými možnosťami a
finančnými prostriedkami. Vzhľadom na radikálne obmedzovanie financií sme nemohli
realizovať naše aktivity a plány v plnom rozsahu.
Výsledky práce, napriek finančnej kríze v spoločnosti, nás i naďalej zaväzujú k
väčšej aktivite, aby knižnica obhájila svoje miesto v dnešnej dobe, charakteristickej
čoraz väčším dopytom po informáciách, a tak účinne prispievala k informovanosti,
rozvoju vzdelanosti a kultúrnosti verejnosti.

II. Hlavná činnosť
1. KNIŽNIČNÝ

FOND

Kvantitatívne ukazovatele
Prírastky KF:
Úbytky KF:
Celkový stav KF:

898 kn.j.

Plán:

1 965 kn.j.

700 kn.j.
1000 kn.j.

103 312 kn.j.

Doplňovanie knižničného fondu sa realizovalo na základe spolupráce
s vydavateľstvami a distribučnými agentúrami. Odoberali sme 37 titulov a 37
exemplárov novín a časopisov, z toho 5 zahraničných ( české a maďarské). Vďaka
priaznivcom našej knižnice, sme mohli používateľom ponúknuť ešte ďalších 19 titulov
periodík, ktoré nám darovali.
Celkový knižničný fond Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského predstavuje
103312 kn. j., vo finančnom vyjadrení 292439,70 €. Oproti roku 2009 je knižničný
fond menší o 1067 kn.j.
Vo voľnom fonde je 72 % knižničného fondu a 28% je v skladových priestoroch t.j.
26326 kn.j. ,na pobočke JUH je v sklade 3 025 kn.j. Spolu je v skladových priestoroch
29351 kn.j.
Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF
Knihy a špeciálne dokumenty:
Periodiká:
Spolu:

1 033,07 €
1 230,74 €
2 263,81 €

Čerpanie sponzorských príspevkov a grantu na nákup KF
Príspevok MK SR:
Vlastné zdroje:
Spolu:

4 000,00 €
575,71 €
4 575,71 €

Čerpanie financií na nákup KF spolu
Knihy a špeciálne dokumenty: 5 608,78 €
Periodiká:
1 230,74 €
Spolu:
6839,52 €
Prírastky KF spolu 898 kn.j.:
z toho: krásna literatúra pre dospelých …................... 276 kn.j.
náučná literatúra pre dospelých …................... 406 kn.j.
náučná literatúra pre deti …........................... 23 kn.j.
krásna literatúra pre deti …............................ 185 kn.j.
špeciálne dokumenty ….................................
8 kn.j.

V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského pribudlo:
Rok Počet kníh/počet titulov
2009
2010

749 / 749
890 / 864

Počet špeciálnych
Spolu počet/ počet titulov
dokumentov/ počet titulov
23 / 23
772 / 772
8/8
898/872

Čistý fond:
Knihy : ........................................ 97788 kn.j..................94,65%
Špeciálne dokumenty : ............... 5 520 kn.j.................. 5,29%
z toho :- audiovizuálne dokumenty …..............4 373 kn.j. …........…............ 4,23 %
- iné špeciálne dokumenty …................ 971 kn.j. …...............….... 0,94 %
- elektronické dokumenty …............... 141 kn.j. …................…... 0,14 %
- mikroformy
…................
39 kn.j. …...............…... 0,04 %
Spolu :
103312 kn.j.
100%
Rozbor knižničného fondu:
Odborná literatúra pre dospelých ............. 36 930 kn.j. ........... 35,75 %
Krásna literatúra pre dospelých ............. 40 085 kn.j. ........... 38,80 %
Odborná literatúra pre deti
............. 4 692 kn.j. ............ 4,54 %
Krásna literatúra pre deti
............. 21 605 kn.j. ........... 20,91 %
Spolu :
103 312 kn.j.
100 %
Podľa spôsobu nadobudnutia pribudlo:

Kn. j.

Nadobúdacia cena

Hodnota kn. fondu

kúpou

110

1033,07

1 514,26 €

grantom

523

4 575,71 €

5 780,82 €

darom

230

1 755,73 €

1 755,73 €

náhrada

35

324,43 €

324,43 €

Spolu

898

7 688,94 €

9 375,24 €

Knižničné jednotky získané kúpou a grantom:

Kn.j.

Nadobúdacia cena

Hodnota kn. fondu

188

1 476,89 €

2 002,95 €

Odborná liter. pre dosp. 273

3 079,98 €

3 885,66 €

Krásna liter. pre deti

159

964,51 €

1 297,39 €

Odborná liter. pre deti

13

87,40 €

109,08 €

Spolu

633

5 608,78 €

7 295,08 €

Krásna liter. pre dosp.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave buduje univerzálny knižničný fond.
Snažíme sa podľa možností zachytiť celú škálu odborov na všetkých druhoch nosičov.
Doplňujeme svoje fondy aj inojazyčnou literatúrou.
Úbytky KF
z toho: krásna literatúra pre dospelých …................... 740 kn.j.
krásna literatúra pre deti …............................. 139 kn.j.
náučná literatúra pre dospelých …................... 1055 kn.j.
náučná literatúra pre deti …........................... 31 kn.j.

Z našich fondov ubudlo 1965 kn.j. v hodnote 3 419,84 eur, napriek tomu, že
plánovaný počet knižničných jednotiek bolo menej. Vzhľadom k tomu, že dlhší čas sme
nevyraďovali poškodenú literatúry, pretože sme ju chceli ešte opraviť, nedošlo k tomu z
finančných a iných dôvodov, táto literatúra bola vyradená.
Literatúra bola vyradená z dôvodu: multiplikátov - 996, nahradených - 35,
poškodených – 292 , poškodených 642 kn.j.
Spracovanie knižničného fondu:
Knižničné fondy sa spracovávajú prostredníctvom integrovaného knižničnoinformačného systému LIBRIS.
Ochrana knižničného fondu
Ochrana sa zabezpečovala balením vybraných knižničných dokumentov do fólie
z PVC. Prevádzkované bolo elektromagnetické zabezpečovacie zariadenie na ochranu KF
a bezpečnostné brány. Ochranné kódy sa do kníh inštalujú priebežne. Z celkového fondu
v centrálnej budove je 20,40% kn.j chránených ochrannými kódmi.

2. SLUŽBY
2.1. POUŽÍVATELIA
Registrovaní používatelia a návštevnosť
ROK 2009

ROK 2010

ROZDIEL

Používatelia spolu

3127

3075

-52

Dospelí

2176

2050

-126

Deti

951

1025

74

Počet návštevníkov
Používatelia prístupu na
internet

36561

38157

1596

6283

6365

82

Návštevníci web stránky

184125

121773

-62352

Došlo k miernemu nárastu detských používateľov a naopak k poklesu dospelých,
ktorí využívali knižnično-informačné služby na jednotlivých úsekoch. Zmenu
používateľov sme zaznamenali tak v centrálnej budove, ako aj na pobočke JUH.
Naša knižnica už niekoľko rokov využíva možnosť zápisného pre žiakov
základných škôl cez kultúrne poukazy, a teraz sa individuálna práca s pedagógmi a
deťmi prejavila aj v miernom náraste detských používateľov.
Hodinová návštevnosť 1.1.2010 - 31.12.2010

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Pondelok 541

618

639

569

620

761

708

748

446

151

Utorok

458

522

620

573

566

704

665

719

482

185

Streda

345

546

565

479

455

582

667

700

557

221

Štvrtok

66

21

36

30

23

4

0

0

0

0

Piatok

641

694

823

700

779

971

918

787

523

282

Sobota

169

310

398

234

2

0

0

0

0

0

Spolu

2220 2711 3081 2585 2445 3022 2958 2954 2008

839

Pri sledovaní návštevnosti knižnice podľa času, zisťujeme už niekoľko rokov, že
najväčší záujem o naše služby je do 17.00 hod. Pokiaľ sú študenti, deti i dospelí priamo v
meste, ako náhle sa centrum mesta vyľudní, zavrú obchody, aj naša návštevnosť prudko
klesá.
Rozbor používateľov podľa kategórií

Centrálna budova
Pobočka JUH
SPOLU

Rok 2009
Deti / Dospelí
757/1861
194 / 315
951 /2176

Spolu
2618
509
3127

Rok 2010
Deti/Dospelí
764/1733
264/ 314
3075

Spolu
2497
578
-52

Napriek určitej migrácii používateľov zaznamenali sme nárast aj v počte
návštevníkov. Značná časť používateľov využíva elektronické služby knižnice a on-line
katalóg, takže ak nenájdu požadovaný titul v databáze, neprídu do knižnice a nehľadajú
informácie v náhradných tituloch, čím dochádza k poklesu návštevnosti, ako aj
výpožičiek.
Z našej analýzy vyplýva, deti veľmi veľa času trávia pred inými médiami
v pohodlí domova. Informácie za ktorými v minulosti museli prísť do knižnice a
vyhľadávať v encyklopédiách, teraz sa k nim ľahšie dostanú cez vyhľadávač, pretože
práca s „myškou“ je in.
Musíme vynaložiť ešte viac úsilia pri kontaktoch knihovníka a pedagóga,
zintenzívniť osobné pozývania pedagógov a detí na konkrétne podujatia, hlavne u
vekovo mladších používateľov.
Došlo k nepatrnému nárastu používateľov Internetu, ktorý sme poskytovali
bezplatne. Zaevidovaných bolo 6365 používateľov internetu, čo je zvýšenie oproti
predchádzajúcemu roku o 82 používateľov, ktorí strávili spolu 6942 hod., čo je v
priemere okolo 65 minút na jedného používateľa.
Pre používateľov boli pripravované aktivity na osobné pozvánky, ako aj pre širokú
verejnosť cez plagáty, letáky, mediálne informácie. Dobre sa rozbehla spolupráca so
zrakovo postihnutými používateľmi, vypožičiavanie zvukových kníh a organizované
návštevy knižnice slabozrakých používateľov.
Pre upútanie detských používateľov sme pripravili rôzne literárne, čitateľské
súťaže, pútavé propagačné formy na zaujímavé knihy.
Verejnosť mohla využiť bezplatné zápisné do knižnice počas TSK a Dňa otvorených
dverí.
Pre dospelých bolo atraktívne používanie internetu bezplatne, požičiavanie
zvukových kníh, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, tvorivé dielne pre mládež, prevenčné
programy.
Výrazne si pochvaľovali elektronické služby - oznámenia o rezervácii, rešeršné
služby, oznamy o MVS, elektronické zasielanie dokumentov a v rámci úsporných opatrení
sme prešli aj na zasielanie upomienok takouto formou.
Naopak nevedeli sme uspokojiť používateľov pri žiadaných tituloch kníh - noviniek,
dievčenské a fantazijné romány, odborná literatúra. Nepravidelne a v malom množstve
sa dopĺňal knižničný fond z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

2.2. VÝPOŽIČKY
Výpožičky v každom roku sú veľmi premenlivé a závisia od mnohých
ukazovateľov. Najdôležitejším z nich je dostatok finančných prostriedkov na pravidelné
zabezpečenie žiadaného a aktuálneho knižničného fondu. Na druhej strane potreby
používateľov, ich záujmy sú veľmi premenlivé, čítanie detí a mládeže z nášho pohľadu
značne klesá. Z nedostatku finančných prostriedkov sme radikálne pristúpili k rušeniu
odberu periodík, avšak naši priaznivci nám v priebehu roka pravidelne formou darov
dodávali iné tituly, ktoré boli požičiavané. Tak sme mohli ponúknuť používateľom ďalších
19 titulov periodík rôzneho žánru.
Vypožičaných bolo 146 480 kn.j. čo je oproti minulému roku nárast o 2009 kn.j.
V rámci medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) sme pre iné knižnice poskytli 118 kn.j.,
čo je pokles oproti minulému roku o 139 kn.j. Našim používateľom sme zabezpečili
z iných knižníc 722 kn.j., z toho 316 knižničných jednotiek a 465 článkov, čo je zvýšenie
oproti minulému roku o 90 kn.j..
To signalizuje, že náš knižničný fond nedostatočne umožňuje získavať informácie pre
našich používateľov. Zabezpečili sme, pre potreby používateľov 7 medzinárodných MVS
z iných knižníc.
Počet výpožičiek sa znížil na úseku krásnej literatúry pre deti, naopak došlo
k miernemu nárastu na úseku odbornej a krásnej literatúry pre dospelých.

VÝPOŽIČKY
Výpožičky spolu
Absenčné výpožičky:
krásna pre dospelých
odborná pre dospelých
krásna pre deti
odborná pre deti
špeciálne dokumenty
periodiká
prezenčné výpožičky.
MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
MMVS iným knižniciam
MMVS z iných knižníc

ROK 2009 ROK 2010
144471
146480
141051
142908
57261
59330
42033
43028
28075
27820
6976
6783
2462
1141
10126
9519
3420
3572
257
118
632
722
0
0
2
7

ROZDIEL
2009
1857
2069
995
-255
-193
-1321
-607
152
-139
90
0
5

Z krásnej literatúry pre dospelých žánrovo najviac boli požičiavané slovenské
ženské romány zo súčasnosti, romány historické, ľúbostné, detektívne, ezoterické,
fantazijné, o ženách pre ženy . Menej sa požičiavali knihy o prírode, vojnové a
povojnové, pôvodná slovenská klasická tvorba, poézia, antológie, divadelné hry.

Z náučnej literatúry sa najviac požičiavali skupiny počítačovej literatúry, etika,
finančníctvo a bankovníctvo, marketing, obchod a medzinárodné vzťahy, sociológia,
dejiny, psychológia – rodinná výchova, rozvod, výchova a vzdelávanie, komunikácia,
medicína, ošetrovateľstvo, šport, hry a telesné cvičenia, jazyková literatúra, prírodné
vedy, Rómovia, ekológia, sociálna politika, jazykoveda.
Z literatúry pre deti a mládež sa najviac vypožičiavali dievčenské a fantazijné
romány, záhady a rozprávky, o zvieratách, zoológia, šport a zdravoveda. Najmenej sa
čítali sci-fi, dobrodružné knihy, hobby.
Na propagáciu kníh sme využívali výstavky, kde sme prezentovali zaujímavé knihy,
i podľa aktuálnej tematiky, ktorá rezonovala v médiách, alebo medzi verejnosťou.
Výveskami na pútači, na hodinách slovenskej literatúry, estetickej výchovy, dejepisu a na
informačných výchovách pre základné a stredné školy, na stretnutiach hovorenej
bibliografie, v mestskej televízii. Na školy boli zaslané ponukové katalógy našej činnosti.
Pre deti boli pripravované rôzne literárne kvízy, súťaže, verejné čítania kde deti
čítali literatúru.

2.2.1. INFORMÁCIE

A REZERVÁCIE

Rezervácie knižničných jednotiek pre čitateľov oproti minulému roku stúpli na
1665, čo predstavuje zvýšenie o 418, odoslaných bolo 2501 SMS cez mobilných
operátorov, v ktorých sme oznamovali čitateľom vrátenú rezerváciu a došlé dokumenty v
rámci MVS, upomienky, výzvy na vrátenie knižničných dokumentov.
Zaviedli sme pre našich používateľov nové elektronické služby:
- SMS upozornenie používateľom na vrátenie rezervovaného knižničného titulu,
- Pre používateľov, ktorí nám poskytli e-mailové adresy zasielame oznamy
o pripravovaných aktivitách a zaujímavostiach v knižnici, a taktiež pred ukončením
výpožičky upozornenie o blížiacom sa termíne vrátenia aj so zoznamom požičaných
titulov.
Najviac rezervované boli tieto tituly: Da Vinciho kód, Anjeli a démoni,Súmrak, Bod
klamu, Vývojová psychológia, Nov, Alternatívne školstvo, Úvod do pedagogického
výskumu, Digitálna pevnosť, Láska je chyba v programe a iné.
Našu webovú stránku navštívilo 121 773 návštevníkov čo je oproti minulému
roku pokles o 62 352 návštevníkov menej. Prezretých bolo 855 414 stránok,čo je o 207
457 viac stránok ako v minulom roku., 143 487 krát sa vyhľadávali informácie v Opac
katalógu a svoje konto si prezrelo 2438 používateľov.

Poskytnutých bolo 10019 faktografických a bibliografických informácií.

Rezervácie
Informácie
SMS výzvy
Rešerše
Web návštevníci
Prezreté stránky

ROK 2009
1247
6378
1073
45
184125
647957

ROK 2010
1665
10019
2501
63
121773
855414

ROZDIEL
418
3641
1428
18
-62352
207457

Používatelia často hľadajú knihy, či bližšie informácie , keď o nich čítajú
v periodikách, z vysielania v rozhlase, TV, ale aj z rozprávania medzi známymi, v rodine
či v práci. Z finančných dôvodov však nemôžeme zabezpečiť všetky požadované tituly pre
používateľov.

2.3. ČINNOSŤ
2.3.1.

ÚSEKOV A POBOČKY

Úsek náučnej literatúry pre dospelých - Podieľal sa na poskytovaní

odborných informácií pre najnáročnejšie cieľové skupiny, vyhľadával informácie v sieti
internet a intranet, poskytoval inštruktáže pri používaní PC a práci s internetom.
Informácie sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja vedomostnej spoločnosti, ľudí a knižníc.
Pripravil 20 podujatí –besedy, prednášky, hovorené bibliografie, prevenčné a
výchovné programy, vzdelávacie programy - tematické prezentácie a informačné
výchovy pre 533 účastníkov.
Prevenčné a výchovné programy boli pripravené pre študentov stredných škôl
hlavne v oblasti: závislosť na alkohole a iných drogách, taktiež vzdelávacie programy.
Poskytovali sa služby prostredníctvom MVS, MMVS, Document delivery, ktorej
cieľom je rýchle doručenie dokumentu, alebo dodanie kópie namiesto originálu. Týmto
spôsobom sme poskytovali kópie článkov z časopisov a iných dokumentov.
Spracovaných na požiadanie používateľov bolo 57 rešerší na rôzne témy, táto
služba je stále viac žiadaná. Používatelia zisťujú výhody tejto služby.
Vytvorená je kartotéka článkov a rôznych informácií na tieto témy, ktoré sa
neustále dopĺňajú o nové záznam y a informácie pre potreby používateľov. Nové oblasti
vznikajú podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek používateľov.
Drogy – príručka prevencie, marihuana, tabak, dieťa a drogy, heroín,
Citáty
Osobnosti – zaujímaví ľudia
Udalosti a pamätné dni
Legislatíva SR. Zmluvy a dokumenty EU a OSN

Vysoké školy
Sviatky, pamätné dni a výročia
Národy a národnosti. Zástavy sveta
Náboženstvá sveta
Zdravotníctvo – choroby a zaujímavosti. Environmentálna výchova. Staroba
Globalizácia. Humanistická výchova
Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci
Šport

2.3.2.

Úsek krásnej literatúry pre dospelých – zameral sa na okruh

používateľov, ktorí mali záujem o romány historické, detektívne, ezoterické, oddychovú a
životopisnú literatúru. Podával individuálne konzultácie pri výbere literatúry. Organizoval
výstavy, besedy, exkurzie, literárnu súťaž. Pomáhal pri vyhľadávaní informácií v sieti
internet a intranet.
Pripravil 12 podujatí pre študentov a dospelých, na ktorých sa zúčastnilo 327
účastníkov. Práca sa zamerala na vekovú kategóriu stredoškolákov a významné výročia
osobností, ako napr. Slováci a ich kresťanská minulosť - Ján Hollý, Príbehy dodnes
živé - viera a duchovno v krásnej literatúre- duchovná poézia a a biblické postavy,
Láska a partnerstvo v krásnej literatúre
Novinkou bola Noc literatúry 2010, kde sme sa v rámci medzinárodného
projektu v spolupráci s Českým centrom v Košiciach zapojili do verejného čítania
českých, slovenských a francúzskych diel. Verejné čítanie a dramatizácia v podobe
zástupcov mestského divadla bola zaujímavou kombináciu na prezentáciu jednotlivých
diel pre širokú verejnosť .
Už tradične realizovaný Deň slovenskej poézie predstavoval súčasnú slovenskú
tvorbu, kde priestor dostali aj súčasní tvorcovia v regióne na prezentáciu vlastnej tvorby.
Realizovaná recitácia či len čítanie poézie pre rôzne vekové kategórie sa nieslo celou
budovou počas celého dňa.
Pre študentky bolo zaujímavé podujatie Leto s angličtinou, prezentácia bilingválnych
kníh, netradičná hodina anglického jazyka, a zaujímavé tipy na letné čítanie.
Vyhlásený bol 11.ročník autorskej súťaže Literárne dni Pavla Dobšinského, do
ktorej sa však prihlásilo málo súťažných prác, preto zostal otvorený pre ďalší ročník.
Za pomoci zberateľov v rámci projektu Ľudové klenoty, bolo zorganizované
spoločné stretnutie účastníkov, kde bol uvedený do života Zborník a CD Ľudové
klenoty, sprievodcami sa stali zástupcovia staršej ako i mladej generácie, aby sa naplnil
cieľ tohto projektu, zachovať slovesnosť z minulosti a preniesť ju na mladú generáciu, pre
poučenie do života. Zberatelia aj rozprávači boli ocenení a dostali zborník a CD,ktoré

vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a KSK sme mohli vydať na konci roka
2009.
Doplňovala sa kartotéka príležitostných básní a kartotéka spisovateľov o 10
záznamov.
V rámci spolupráce s Mestom Rožňava sme sa zúčastnili rožňavského jarmoku a
prezentovali našu organizáciu Burzou kníh, ktorá mala priaznivý ohlas.

Úsek spolupracoval s Úniou slabozrakých a nevidiacich, s Ústrednou knižnicou
pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči, prebiehala výmena zvukových dokumentov,
známych ako tzv. zvukové knihy. Požičaných bolo 109 titulov zvukových kaziet , 45
kaziet a 64 MP3 nosičov.
Na úseku bolo prezentovaných k rôznym výročiam a témam 20 výstaviek.

2.3.3.

Úsek literatúry pre deti a mládež - pracoval s deťmi MŠ, ZŠ

v meste a okrese. Pripravil celkove 117 podujatí za účasti 2161 účastníkov, rôzne
literárne, dejepisné, prírodovedné ako i autorské a čitateľské súťaže a kvízy zamerané na
zvýšenie čítanosti detí a vytvorenie si pozitívneho vzťahu k literatúre. Poskytol 242
informácií.
Ťažiskovou úlohou zostávala individuálna práca s čitateľom a rozvíjanie spolupráce
s jednotlivými pedagógmi. Deti taktiež využili na zápis do knižnice svoje kultúrne
poukazy. Besedy s deťmi na rôzne aktuálne témy, alebo pripravované podľa požiadaviek
pedagógov. Hlasné čítania vychovávajú deti k pozitívnemu vzťahu ku knihe a získavaniu
informácií.
Pomáhal pri vyhľadávaní informácií v sieti internet. Podával individuálne
konzultácie pri výbere literatúry. Budovaná bola aj naďalej kartotéka ilustrátorov a
spisovateľov.
K ťažiskovým úlohám patrilo niekoľko nosných podujatí, ktoré majú už určitú
tradíciu:
Medzi prioritnú aktivitu patrila organizácia Dní detskej knihy 2010- "Kniha láska na druhý pohľad?", celoslovenského stretnutia tvorcov detských kníh so svojimi
čitateľmi v našom regióne, ktoré sme spolu organizovali s Bibianou - Medzinárodným
domom umenia pre deti v Bratislave, počas v dňoch 13. - 15.4.2010.
Hlavnou náplňou týchto dní boli besedy detí s autormi na základných školách a
osemročných gymnáziách v celom regióne. Podujatie slávnostne otvoril primátor mesta
Rožňava, prijatím delegácie na Radnici v Rožňave a ukončil ho primátor mesta Dobšiná
na Radnici v Dobšinej.

Hostia - delegácia tvorcov detských kníh: pod vedením pána Martina Kellenbergera:
Roman Brat,

Peter Čisárik,

Gabriela Futová,

Mariana Grznárová,

Peter Holka,

Eva Hornišová,

Peter Karpinský,

Ľubica Kepštová,

Juraj Martiška,

Jana Pudláková,

Miroslav Regitko,

Toňa Revajová,

Ivan Szabo,

Jana Šimulčíková,

Gabriela Škorvánková,

Ladislav Švihran,

Peter Uchnár,

Eva Ciferská.

Súčasťou programu pre hostí bolo aj poznávanie regiónu, oboznámili sa s
mestskou vežou, na ktorú si vyšliapali za neustáleho dažďa, aby si pozreli na mesto s
vtáčej perspektívy, prezreli si Katedrálu a vzácny obraz Rožňavskú Meterciu, Galériu
Baníckeho múzea, navštívili rodný dom P.E. Dobšinského v Slavošovciach, kaštieľ v
Betliari. S knihovníkmi a priaznivcami detskej literatúry v knižnici

sa stretli na "

Spoločenskom večeri, kde cengá zvonec, ale ešte nie je koniec...."
Pre pracovníkov slovenských knižníc bol zrealizovaný pracovný seminár "Kniha- láska na
druhý pohľad" venovaný témam: Čo a prečo čítať, recitovať na súťažiach v umeleckom
prednese s ...násťročnými?,...násť roční v knižnici.
Súčasťou tohto tvorivého ruchu boli pre verejnosť otvorené výstavy: Z tvorby Mira
Regitka, Najkrajšie a najlepšie detské knihy 2006 - 2008, Svet farebnej fantázie ilustrácie k rozprávkam M. Ďuríčkovej.
Na počesť rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského Slovenská Asociácia Knižníc
vyhlásila 16.marca ako Deň ľudovej rozprávky, ktorého sa zúčastnilo v našej knižnici
92 detí. Program Rozprávkové postavy ...v hádankách..., Truhlica P. Dobšinského a iné
aktivity počas celého dňa prinášali nielen informácie, ale aj úsmevy detí. V rámci tohto
dňa bol maratón čítania rozprávok pre deti, do ktorého sa zapojili študenti stredných
škôl i členovia Klubu dôchodcov a realizované bolo viacgeneračné čítanie.
Za krásami Slovenského krasu – 6. ročník regionálnej prírodovednej,
vedomostnej a poznávacej súťaže družstiev, ktorú organizujeme v spolupráci so Štátnou
ochranou prírody a správou Národného parku Slovenský kras v Brzotíne pri príležitosti
Európskeho dňa národných parkov a Medzinárodného roka biodiverzity.
Do súťaže sa zapojilo 6 základných škôl regiónu. Súťaž bola realizovaná v teréne na
turistickom chodníku Silica - Silická ľadnica - Gombasecká jaskyňa. Takto si súťažiaci
mohli priamo overiť poznatky a znalosti naživo.
Počas 6 hodinového detského čitateľského maratónu "Čítajme si..." prezentovali deti
hlasné čítanie a aj počúvanie, zúčastnilo sa ho 86 detí zo 6 škôl v meste. Podujatie bolo
podporené Linkou detskej istoty pri SV UNICEF.

Regionálna súťaž Slovensko v histórii – "Panovníci a prezidenti na území
Slovenska" -

6. ročník vedomostnej súťaže pre žiakov 7. a 8. ročníkov základných škôl

bola zrealizovaná v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Rožňave. Súťaž
sa realizovala v dvoch kolách, zapojilo sa 6 škôl z okresu.

2.3.4.

Úsek umenia a hudby - pripravuje okrem klasických výpožičných

služieb, konzultácií a poskytovania informácií, aj doplnkové vyučovacie hodiny hudobnej
a literárnej výchovy pre žiakov MŠ a ZŠ. Kde používatelia dostávajú množstvo informácií
o dianí vo svete hudby, autoroch, dielach, z dejín aj z aktuálneho diania nielen v podobe
hudobných ukážok, ale aj textového materiálu. Pripravil 20 výstav pre širokú verejnosť,
zrealizovaných bolo 88 podujatí za účasti 1919 účastníkov.
Na túto knihu nikdy nezabudnem – verejné čítanie pre deti základných škôl,
kde známe osobnosti mesta a regiónu predstavovali deťom svoju obľúbenú knihu z
detstva. Zapojilo sa 164 detí základných škôl a 35 detí materských škôl, spolu 199 detí.
Toto podujatie bolo naživo vysielané cez naše internetové rádio.
Skvosty na Gotickej ceste – v rámci IX. Ročníka medzinárodnej prehliadky
historickej hudby Ars Antiqua Europae in Via Gothica bol zrealizovaný 4. ročník
poznávacej a vedomostnej súťaže spoznávania gotického umenia a dedičstva predkov.
Zúčastnilo sa ho 7 družstiev žiakov ZŠ z okresu, a vyhodnotenie prebehlo na otváracom
koncerte v Štítniku.
Pre verejnosť bola v marci a pre študentov stredných škôl v októbri pripravená
beseda so šéfredaktorom časopisu Cestovateľ Ľubomírom Motyčkom - Stretnutie s
cestovateľom a Choď tam, kam chceš ísť.,
"Ako sa rob(d)í kniha" - podujatie sme realizovali v spolupráci s Maticou
slovenskou a Domom Matice slovenskej v Rožňave. Málokto tak hlboko videl, že knihu
treba nielen napísať, nielen vydať, ale aj predať a najmä čítať, ako Jozef Cíger Hronský –
majster detskej knihy. Prednášku ako vzniká kniha mal Mgr. Igor Sokolík, vedúci
redaktor vydavateľstva Matice slovenskej zaznamenali obrazom i zvukom na DVD, čo
sme využili pri ďalších prezentáciách.
"Čaro ornamentu" - výstava a prednáška boli zrealizované v spolupráci s Domom
Matice slovenskej v Rožňave. Lektorky prezentovali Štefana Leonarda Kostelničáka ako
zberateľa, zakladateľa a tvorcu slovenskej ornamentiky. Zbieral slovenské ornamenty

a ich reprodukcie. Získané vedomosti o ľudovom ornamente uplatnil v rôznych prácach :
výšivkách, diplomoch, pamiatkových predmetoch. Svojimi ornamentmi vyzdobil také
významné štátne dokumenty, ako Pittsburská dohoda a Martinská deklarácia.
„Európske pexeso" -podujatie bolo pripravené v spolupráci s Českým centrom
Košice, ktorého sa na úvod zúčastnila aj riaditeľka ČC Kateřina Bělská. Netradičný
projekt, či teda animovaný cyklus, predstavil s humorom a nadhľadom 28 členských
štátov Európskej únie. Každý diel cyklu bol venovaný jednej krajine. Okrem vzdelávacej
roviny nebola núdza o humor a zážitky z výtvarného spracovania, každý diel cyklu mal aj
osobitný panel s najzákladnejšími informáciami jednotlivých štátov a popri tom sme
doplnili vedomosti aj zo svojich poznatkov, ktoré mali deti z cestovania a návštev tej ktorej krajiny.
Šušlavá ježibaba Jana a jej rozprávkoví kamaráti – je podujatie venované
najmenším používateľom z MŠ, z oblasti hudby. Spoznávanie naozajstného deja danej
rozprávky z kníh a následné počúvanie hudobnej ukážky tzv. „otočenej rozprávky“, teda
sú to rozprávkové postavičky v hudbe, ako ich nepoznáme a vzájomne ich porovnávame.
Literatúra v hudbe – doplnkové podujatia hodín literatúry pre II.stupeň ZŠ, kde
sú prezentovaní básnici, textári a interpreti slovenskej populárnej hudby.
„Farebné pocity“ - výstava, ktorá sa radí medzi netradičné, predstavovala, maľbu
na úžitkový textil, ako sú tričká, šaty, blúzky, kabelky, šiltovky. Motívy sú jedinečné
a neopakujú sa. Autorka maľuje zo svojho vnútra, podľa svojej nálady, pocitov
a estetického cítenia.
Vytvorená je kartotéka článkov a rôznych informácií na témy, ktoré sa priebežne
doplňovali:
Muzikál, filmová hudba
Vianoce,
Muzikoterapia
Džez
Lasica Satinský
Literatúra v hudbe – pre ZŠ
Slovenská populárna hudba
Beatles, Presley
Hviezdy českej populárnej hudby

Šansón
Texty zhudobnených básní
Klasicizmus
Barok
Romantizmus
Dejiny hudby
Zahraniční Slováci a hudba
Ľudová hudba
Tvorcovia slovenskej národnej hudby
Musorgskij, Prokofjev,
Španielsko a hudba
Súčasná slov. tvorba (B. Filan, K. Peteraj, Ľ. Zeman, D. Hevier, J. Lehotský a iní).

2.3.5.

Pobočka JUH pracuje na základe tzv. rodinnej knižnice. Pripravila pre

verejnosť a používateľov 58 kultúrno-vzdelávacích podujatí za účasti 1 173 účastníkov,
z toho 4 informatické výchovy, 10 kvízov, 37 besied, 5 rozprávkových dopoludní a
odpoludní a iné. Bolo poskytnutých 451 faktografických informácií.
Pobočka je bezdrôtovo pripojená na centrálnu budovu knižnice, takže môže
poskytovať informácie a vyhľadávanie cez internet ako aj v Opac katalógu.
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, MŠ a ZŠ
v meste, pripravila množstvo podujatí pre deti a pre dospelých. Pre malých čitateľov to
boli literárne kvízy o rozprávkach, tajomstvách kníh a ich postavách, hlasné čítania,
tradičné remeslá, literárne hádanky, kvízy. V spolupráci so ZŠ a školskými klubmi
prebiehali literárne hodiny v knižnici, vždy zamerané na iný žáner.

3. VZDELÁVACIE

A KULTÚRNE PODUJATIA

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, zorganizovala 363 kultúrno vzdelávacích a informačných podujatí pre verejnosť, ktorých sa zúčastnilo 6170
účastníkov. Účastníkmi boli deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, dospelí – stredná
generácia, dôchodcovia a špeciálna skupina klientov Nemocnice sv. Barbory v Rožňave.
Množstvo podujatí bolo zrealizovaných počas Marca - mesiaca knihy a Týždňa
slovenských knižníc.

Priebežne bol realizovaný projekt Ľudové klenoty, cieľom ktorého je terénny
zber ľudovej slovesnosti, príbehov, spomienok, rozprávok, udalostí, ktoré si ľudia, hlavne
staršej vekovej skupiny ešte pamätajú, aby sa zachovali pre budúce generácie. Do tohto
projektu sa zapojili nielen starší, ale aj mladá generácia, a kladne k tomu pristúpili aj
niektorí predstavitelia samosprávy obcí v regióne. Vďaka finančnej podpore Ministerstva
kultúry SR a KSK bol vydaný zborník a CD, ktorý sme uviedli do života na spoločnom
stretnutí rozprávačov a zberateľov.
Aktívne sme sa zapojili do celoslovenskej kampane "Do knižnice...", ktorá
bola zameraná na propagáciu čítania a knižníc.
Za krásami Slovenského krasu – 6. ročník regionálnej prírodovednej
vedomostnej a poznávacej súťaže družstiev pre základné školy, ktorú organizujeme v
spolupráci so Štátnou ochranou prírody a správou Národného parku Slovenský kras v
Brzotíne.
Na pomoc poznávania histórie nášho národa a regiónu už 6. rok v spolupráci s
miestnym odborom Matice slovenskej v Rožňave bola realizovaná regionálna súťaž
Slovensko v histórii pre žiakov 7. a 8. ročníkov základných škôl.

Súťažiaci si preverili

svoje vedomosti z histórie Slovenska, ale aj rýchlosť vo vyhľadávaní informácií klasicky v
knižničnom fonde aj na internete.
Vyhlásený bol 11. ročník autorskej súťaže Literárne dni Pavla Dobšinského,
avšak nebol dostatok súťažných prác a tak súťaž ostala otvorená pre ďalší ročník.
V predchádzajúcom ročníku sme mali trochu problémy s vyhodnotením pre veľké
množstvo súťažných prác, dokonca aj zo zahraničia, tento rok bol opak. Zrejme sme
nevenovali dostatok pozornosti propagácii tejto súťaže, alebo autori nenašli odvahu
poslať práce.
V rámci medzinárodnej prehliadky historickej hudby Ars Antiqua Europae in Via
gothica, ktorú organizuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, bol zrealizovaný 4.
ročník poznávacej a vedomostnej súťaže o gotickom umení Skvosty na gotickej ceste
pre žiakov ZŠ v regióne, ktorej vyhodnotenie prebehlo na otváracom koncerte v kostole v
Štítniku.

III. REGIONÁLNA

ČINNOSŤ

1. BIBLIOGRAFICKÁ

ČINNOSŤ

Excerpovali sa tieto periodiká:
Dobšinské noviny
Henckovské oznamy

– vydáva mesto Dobšiná, život obce
– vydáva Obecný úrad Henckovce, život obce

Lucskai Hírmondó

- vydáva Obecný úrad Lúčka, život obce

Múzejné noviny

– vydáva Banícke múzeum Rožňava, dejiny, aktivity múzea

Nižnoslanské noviny

- vydáva Obecný úrad Nižná Slaná, život obce

Pelsőci Hírnök

- vydáva Pro Pelsőciensis Társaság, život a dejiny obce

Polomské noviny

- vydáva Obecný úrad Gemerská Poloma, život obce

Rakovnické noviny

- vydáva Obecný úrad Rakovnica, život obce

Stromíš : Vlachovské noviny

- vydáva Obecný úrad Vlachovo, život obce

Slavošovské obecné noviny

- vydáva Obecný úrad Slavošovce, život obce

Štítnické zvesti

- vydáva Obecný úrad Štítnik, život obce

Život pod hradom

- vydáva Obecný úrad Krh. Podhradie, život obce

Gemerský denník Korzár

- vydáva Petit Press, a.s. Divízia východ, odš.z.Košice –
región, správy zo Slovenska, zahraničné správy, bulvár a šport

Spracovaných vo Virtue bolo 869 záznamov, v Biblise - analytický rozpis kníh a
brožúry 58. Poskytnutých bolo 655 bibliografických a 1 faktografická informácia,
vypracovaných 6 rešerší.
Kartotéky a databázy:
Databáza regionálnych článkov Rožňava okres v tlači: roky 1995 až október
2004 sú spracované v programe Biblis, od roku 2004 v celoslovenskej databáze Virtua.
Databáza regionálnych článkov (kedysi tzv. Výstrižkové albumy regionálnych článkov)
bola doplnená o 1312 plnotextových článkov.
V súčasnosti sú v programe Biblis spracované pohľadnice. Knižnica vlastní 979
kusov pohľadníc, ktoré sú už aj oskenované a 391 brožúr.
Databáza regionálnych osobností je budovaná v programe Biblis – doplnená
bola o 27 záznamov, v súčasnosti je k dispozícii 1476 záznamov.
Vytvorená je databáza Rozsnyóí Hiradó – v ktorej sú spracované články za roky
1874-75,1878, 1880-81,1883-90, 1893 – 2051 záznamov,
Šafárikov kraj – záznamy za roky 1934-38, 1945-47- v počte 903,
lístková systematická kartotéka Rožňava okres v tlači, ktorá sa budovala do
roku 1995 – 13 757 záznamov,

Lístkový katalóg regionálnych pohľadníc, katalóg drobnej tlače, katalóg
bibliografií a kartotéka regionálnych osobností.
Databáza Rožňavský cintorín obsahuje 3630 mien, z toho je 388 s popisom.
Výstavy a nástenky z regionálnych materiálov v priestoroch knižnice plnili dôležitú
informačnú úlohu pre používateľov a boli zaujímavým spestrením, ktoré používatelia
privítali:
Čo skrýva archív- vzácne dokumenty regiónu
Dobšinská ľadová jaskyňa
K výročiam regionálnych osobností:
Fellegi Viktor
Czékuš Štefan
Vass László
Vansa Ľudovít
Tichy Július
Pellionis Samuel
Cházár Andrej
Majko Ján
Madarász Viktor
Pre verejnosť bol vydaný aj dotazník, ktorým chceme mapovať významné
osobnosti regiónu z rôznych oblastí. Na web stránku je pripravený a spracovaný materiál
Výtvarníci, Hudobníci Rožňavského okresu, Spisovatelia mesta Rožňava ( 449 osobností) a
Osobnosti Rožňavského okresu doplnený o písmená C-D. Úsek spolupracuje a poskytuje
rôzne regionálne materiály pre iné organizácie či vydavateľstvá.

2. METODICKÁ

ČINNOSŤ

Metodická a konzultačno-poradenská činnosť v roku 2010 sa zameriavala na
spoluprácu s obecnými zastupiteľstvami pri vytváraní finančných a personálnych
podmienok prevádzky knižníc, na riešenie odborných knihovníckych úloh, ich plnenie
podľa Knižničného zákona č.183/2000 Z.z., Zákona o ochrane osobných údajov,
legislatívne dokumenty, štatistickú činnosť, grantový program, nákup knižničného fondu,
realizáciu podujatí.
Poskytovali sa informácie o najnovších knihovníckych poznatkoch a vydavateľskej
produkcii, pomáhal sa zabezpečovať nákup literatúry pre knižnice v regióne v predajniach
čo s najvyšším rabatom.

Spracovaná bola štatistika výkonov obecných knižníc a mestskej knižnice, ročné
analýzy celkovej činnosti. Naďalej sa propagovali nové trendy v knihovníctve –
zavádzanie softvéru a automatizácie do knižničných procesov v jednotlivých knižniciach.
V priebehu roka bolo uskutočnených 28 metodických návštev na obciach a
poskytnutých 162 metodických konzultácií – telefonicky, osobnou návštevou knihovníka

alebo starostu na úseku metodiky. Vzhľadom k tomu, že metodička knižnice odišla do
dôchodku a metodiku prevzala riaditeľka knižnice, bol pozmenený spôsob práce v
pôsobení metodiky v okrese. Obmedzené boli metodické návštevy, väčšinou sa problémy
riešili konzultáciami podľa jednotlivých problémov (úsek náučnej literatúry, správca KIS,
bibliografia)
Metodické návštevy boli zamerané hlavne na realizáciu revízií knižničného fondu v
knižniciach regiónu, vyplývajúcich z Knižničného zákona, pozornosť sa venovala
vyraďovaniu zastaralej, poškodenej a multiplicitnej literatúry. Poskytovala sa konzultačná
pomoc pri podávaní projektov cez grantový systém MK SR, ako aj možnosti zlučovania
knižníc a zvýšenie efektívnosti využívania obecných knižníc pre obyvateľov danej obce.
Vnútroknižničná metodika sa realizovala v súčinnosti s jednotlivými úsekmi
knižnice.
Spracovali sa ročné výkazy za jednotlivé knižnice v regióne v tlačenej aj
elektronickej podobe, pripravili sa podklady do rozboru činnosti GKPD za predchádzajúci
rok.

IV. PROGRAMY

A PROJEKTY

1. RIADENIE
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie
Košického samosprávneho kraja ako samostatný právny subjekt, sa riadila základnými
dokumentmi: Zriaďovacou listinou, Organizačným poriadkom, Pracovným poriadkom,
Knižničným a výpožičným poriadkom a Plánom práce na rok 2010, Stratégiou rozvoja
kultúry v Košickom kraji, Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva.
Výpožičný čas knižnice bol od pondelka do soboty 44 hodín, v sobotu sme
poskytovali služby od 8.00 hod. do 12.00 hod. Na pobočke Juh zostala jedna knihovníčka
a upravené boli výpožičné hodiny na 30 hodín týždenne pre verejnosť.
V rámci snahy o zabezpečovanie a poskytovanie kvalitných štandardných
služieb, sme sa zamerali aj na získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov z
grantov, nadácií, a od sponzorov.

Podané projekty:
Nové knihy pre všetkých – nákup KF – 7500€
Vzdelávanie aj obrazom - 1710 €
Kultúrne poukazy
Zrealizované projekty:
Nové knihy do knižnice – nákup KF – 4000€
Vzdelávanie aj obrazom - 1500 e
Kultúrne poukazy - 510 €
Finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov sme získali od Ministerstva
kultúry SR na realizáciu vyššie uvedených projektov.

2. INFORMATIZÁCIE

KNIŽNICE

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave spracovávala svoje knižničné
fondy v knižničnom programe LIBRIS a VIRTUA.
Používatelia pri osobnej návšteve knižnice tak v centrálnej budove, ako aj na
pobočke JUH, dostávali výpis čitateľského konta, ktoré knižničné jednotky si požičali aj s
termínom ich vrátenia. tento výpis čitateľského konta dospelí používatelia odsúhlasovali
svojím podpisom
Pokračoval automatizovaný systém ohlasovania rezervácií používateľovi cez SMS
mobilných operátorov, taktiež oznamy o doručených objednaných tituloch, pripravených
rešeršiach, cez SMS sme posielali upomienky. Často sa stávalo, že používateľ si po
rezervovanú knihu prišiel ešte v ten istý deň.
Naďalej sme vkladali obrázky obalov kníh do nášho on-line katalógu. Teraz je takto
doplnených 7028 knižných titulov, vložených bolo 823 obrazových titulov, dopĺňal sa
katalóg CD-Romov a DVD, kde pribudlo 88 kn.j.
Uskutočnených bolo 14 konzultácií a poskytnutých metodických pomocí knižniciam z
celého Slovenska.
Poskytnutá bolo 1 elektronická dodávka dokumentu. Elektronické dodávanie
poskytujeme aj pre súkromné osoby na Slovensku alebo v zahraničí.
V rámci skvalitnenia prezentácie knižnice sú publikované na web stránke fotografie
z našich podujatí.
Na šírenie informácií a aktivít našej knižnice v rámci propagácie sme začali z podujatí
vysielať priame vstupy, alebo celé podujatia cez naše internetové rádio www.kniznicarv.sk. a tak sa aj poslucháči mali možnosť dostať k zaujímavým informáciám.
Prezentované cez rádiové vysielanie boli aktivity: Literatour Slavošovce, Na túto knihu

nikdy nezabudnem, Stretnutie s cestovateľom, O jednej ceste do vesmíru (pre Mestskú
knižnicu mesta Piešťany), Choď tam, kam chceš ísť, Venezuela 2009 -Expedícia Chimanta
očami jaskyniara. Z týchto vysielaní sú publikované zostrihané záznamy.

V. SPOLUPRÁCA
1. Na území mesta a okolia
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave spolupracovala so všetkými 9
materskými školami, 7 základnými školami, Základnou umeleckou školou, 6 strednými
školami, Špeciálnou základnou školou internátnou, Domovom mládeže, kultúrnymi
zariadeniami - Mestským divadlom Actores, Gemerským osvetovým strediskom,
Baníckym múzeom, Umeleckou úniou, Domovom sociálnych služieb Amália, Domom
humanity, Domovom dôchodcov, Klubom dôchodcov, MO Matice slovenskej v Rožňave ,
Domom Matice slovenskej, Gemerským mládežníckym spolkom, Štátnou ochrannou
prírody a správou NP Slovenský kras, Policajným zborom SR, Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva, Úniou nevidiacich a slabozrakých, Nemocnicou sv. Barbory,
Domom sociálnych služieb pri Nemocnici sv. Barbory, Mestským televíznym štúdiom,
obecnými úradmi, obecnými knižnicami, základnými a strednými školami v okrese.
2. Celoslovenská
Bibiana – Dom umenia pre deti, ŠVK Košice, ŠVK Prešov, Slovenská národná knižnica
Martin, Verejná knižnica Jána Bocatia Košice, KMK Košice, Slovenská knižnica pre
nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Univerzitná knižnica v Bratislave, České centrum
Košice, Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov.

PRÍLOHOVÁ ČASŤ ROZBORU

1.KNIŽNIČNÉ

UKAZOVATELE

1.1 Základné knižničné ukazovatele celkom
Kód

Skutočnosť
2009

Ukazovateľ v kn.j.

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Celkový stav KF
NL pre dospelých
NL pre deti
Beletria pre dospelých
Beletria pre deti
Z r.1.1 Špeciálne dokumenty

2
3

Počet kn.j. na 1čit.
Obrat KF z abs.výp.

Prírastky spolu
z toho: knihy
špeciálne dokumenty
z toho:
Elektronické(CD
4.22
ROM,DVD ROM
Audiovizuálne
(mg.,videokazety,CD,DVD,
01.04.23 gramoplatne)
4.31
Získané: z príspevku VÚC
4.32
sponzori, granty
4.33
dary
4.34
iné

104379
37571
4699
40550
21559
2462
33

4
4.1
4.2

5
5.1
5.2

Úbytky
Z toho: knihy
špeciálne dokumenty

6
7
8
8.1
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
11
12

Zrevidovaný KF
Elektr.retrokonverzia
Počet reg.čitateľov
%z počtu dospelých čitateľov
Výpožičky spolu
Výpožičky absenčné
Výpožičky prezenčné
Výpožičky abs. NL
Počet výp. na dosp.čitateľov
% odb. lit. z celkových abs. výp.
Vzdelávacie a spol. podujatia
Metodické návštevy
Edičná činnosť

Skutočnosť
2010
103312
36930
4692
40085
21605
5520

0,74

33,6
1,38

772
749
23

898
772
8

0

5

0
153

3
110

528
59
32

523
230
35

1415
1415
0

1965
1965
0

0
0
3127
69,58
144471
141051
3420
43719

0
0
3075
66,57
146480
142908
3572
47862

0

71,56
30,96
267
34
1

33,49
363
28
4

3.1.Lehotník
13.4 - 15.4.2010 Dni detskej knihy - celoslovenské stretnutie tvorcov detských kníh s
deťmi v Rožňavskom okrese
3.2.2
Odborné podujatia pre knihovníkov
3.2.2.1
Porady a semináre
14.4.2010 "Kniha- láska na druhý pohľad" - odborný seminár pre knihovníkov
Slovenska , na tému práca s ... násťročnými v knižnici
3.2.2.2.
Porady a semináre
za rok 2010
Termín
podujatia

Názov podujatia

Miesto podujatia

Účastníci

20.01.10

Pracovné stretnutie KP
SSK

ŠVK Košice

Kyselová

20.01.09

Porada riaditeľov knižníc
KSK

VKJB Košice

Kyselová

02.02.10

Stretnutie primátora s
pracovníkmi kultúry

Radnica mesta

Kundrátová

23.02.10

Porada risiteľov
kult.zaraidení

KSK Košice

Kyselová

09.03.10

Marketing knižníc

SNK Martin

Kyselová, Bachňáková

09.03.10

VZ SAK

SNK Martin

Kyselová, Bachňáková

18.03.09

Prednes poézie a prózy

MsÚ Rožňava

Harviščáková

11.03.10

Porada bibliografov

Zemplínska knižnica,
Trebišov

Támárová, Kyselová

16.03.10

Výročie P.E.Dobšinského

Slavošovce

Kyselová

22.03.10

Tlačová konferencia

ŠVK Košice

Kyselová

23.03.10

Knižnica ako obývačka

VKJB Košice

Kyselová,

24.03.10

Život a dielo Júliusa
Andrássyho

SNM Betliar

Támárová

09.04.10

Regionálne vysielanie o
knižnici

STV Košice

Kyselová

21.04.10

Školenie CO

Spišská Nová Ves

Kyselová

23.04.10

Metodická porada
riaditeľov Rk KSK

VKJB Košice

Kyselová

05.05.10

Porada k projektu
Rozrávkové kráľovstvo

Rožňava GOS

Kyselová

27.05.10

Metodika riadenia
systému verejných
financií

KSK Košice

Kračúnová

11.05.10

Seminár

VKJB Košice

26.05.10

Akadémia k výročiu
P.J.Šafárika

OKC Rožňava

Kyselová

02.06.10

Konsolidovaná účtovná
závierka, Práca s
kosolidovaným balíkom

Košice

Kračúnová

02.06.10

Knižnica v zrkadle času

Michalovce

Kyselová

17.06.10

Porada riaditeľov

Košice

Kyselová,Kračúnová

17.06.10

Porada k účtovnej
uzávierke

Košice

Kračúnová

22..23.6.2010

Odborný seminár

Trnava

Kyselová

10.12.9.2010

Ako pracujú české
knižnice

Praha

Kyselová

02.09.10

Dni vedeckých knižníc

Prešov

Támárová,
Harviščáková

29.09.10

Úprava modulu majetok
v APV WINIBEU,
exportu

Košice

Kračúnová

28.-29.09.10

Seminár hudobných
knihovníkov

Žilina

Bachňáková

07.10.10

Porada riaditeľov reg.
Knižníc

VKJB Košice

08.10.10

Zlatá podkova

GOS Rožňava

Nogeová

20.10.10

Moderné knižničné
služby a ich efektívna
prezentácia

ŠVK Košice

Kyselová

21.10.10

Výročie Zemplínskej
knižnice

Trebišov

Kyselová,

27.10.10

Porada bibliografov

VKJB Košice

Támárová

30.11.10

Účtovná závierka 2010

Košice

Kračúnová

30.11.10

Prečo o nás nevedia

SNK Martin

Kyselová, Bachňáková

01.12.10

Porada riaditeľov

SNK Martin

Kyselová,

14.12.10

Porada riaditeľov
kult.zariadení KSK

Betliar

Kyselová

Kyselová

3.3. Výstavy
Výstavy za rok 2010
termíny
15.2. - 31.3.2010
24.03. - 31.3.2010
13.4. - 24.4.2010
13.4. - 20.5.2010
13.4. - 20.5.2010
13.4. -7.5.2010

názov výstavy

forma

Ilustrácie detí k rozprávkam
M.Ďuríčkovej
Nekonečné možnosti v
cestovnom ruchu

výstava spojená s
besedou

Svet farebnej fantázie
Z tvorby Mira Regitka
Najkrajšie a najlepšie
detské knihy 2006 - 2008
Umenie kníhviazačov v
minulosti a súčasnosti

20.4. -30.4.2010

Zelený plagát

4.5. - 25.5.2010

Natura exelenta
-zaujímavosti prírody

4.5. - 28.5.2010

Najkrajšia kniha a
propagačný materiál

4.5. - 28.5.2010
21.5. -10.6.2010
11.6. - 30.7.2010
1.7. - 30.7.2010
2.8. -27.8.2010
10.9. - 6.10.2010
15.10. - 23.10.2010
4.11. -30.11.2010

Najkrajší kalendár

3.12.2010 - 5.1.2011

výstava a
vyhodnotenie sútaže
výtvarných prác žiakov
Výstava kníh a
plagátov
Výstav kalendárov

Slovenský kras - človek a
biosféra: Biodiverzita v
Krajine roka
František Cimbolák - Kniha
Príroda v detailoch - detaily
v prírode
Tibor Gulykás: Z hĺbky duše
Ako sa rob(d)í kniha
Čaro ornamentu - z tvorby
Štefana L.Kostelničáka
Európske pexeso
Bociany a my

1.12. - 3.12.2010

výstava kníh

Venezuela 2010
Farebné pocity - maľba na
textil Veroniky Chocholovej

výstava a vzdelávací
cyklus
výstava a vzdelávací
cyklus
výstava a vzdelávací
cyklus pre žiakov
Výstava výtvarných
prác detí
výstava a beseda s
účastníkom výpravy

4. Prezentácia knižnice.
4.1.Publikačná činnosť pracovníkov
Kyselová, Iveta:Aký je tretí mesiac v roku? - In:Knihovník. - Roč.32, č.1(2010), s. 6-8
Bachňáková, Tatiana - Kyselová, Iveta: Dni detskej knihy na Gemeri. - In: Bulletin
Slovenskej asociácie knižníc. - Roč.18, č.3 (2010), s.24-25 4.2. Napísali o nás

Dni detskej knihy. - In: Štítnické zvesti. - Roč. IX, č. 1 (2010), s. 18
Štrbová, Oľga: Ľudové klenoty aj z Gemerskej Polomy. - In: Polomské noviny. Roč. XV, č. 1 (2010), s. 7
Beseda so spisovateľkou a ilustrátorom. - In: Polomské noviny. - Roč. XV, č. 2
(2010), s. 10
Krausová, Stela: Knižnica pokuty neodpustí. - In: Gemerský korzár. - Roč. XII, č.
61 (15.3.2010), s. 1, 2
Do Rožňavy príšlo dvadsať spisovateľov. - Gemerský korzár. - Roč. XII, č. 85
(14.4.2010), s. 1
Deň otvorených dverí v knižnici. - Gemerský korzár. - Roč. XII, č. 244
(22.10.2010), s. 2
Doboš, Ondrej: Čítanie známych osobností deťom z kníh, ktoré im najviac utkveli
v pamäti z detstva.- 20.3.2010
http://www.majgemer.sk/component/content/article/43-roznava/55-rvkniha
Božena, Miháliková: Z myšlienky zbierať príbehy z nášho Gemera vzišla kniha
Ľudové klenoty. - 7.3.2010
http://www.majgemer.sk/component/content/article/43-roznava/47-ludoveklenoty
Doboš, Ondrej: Gemerská knižnica umožní stretnutie s účastníkom expedície
Venezuela 2009-30.11.2010
http://www.majgemer.sk/component/content/article/90-beseda/613-roznavachimanta
Predávajú vyradené knihy. - 23.8.2010
http://www.inforoznava.sk/kultura-a-relax/predavaju-vyradene-knihy
Literatúra v záhrade.- 6.5.2010
http://www.inforoznava.sk/kultura-a-relax/literatura-v-zahrade
Milovníci pera sa stretli v Rožňave. - 14.4.2010
http://www.inforoznava.sk/infoservis/milovnici-pera-sa-stretli-v-roznave

4.4. Edičná činnosťs
EDIČNÁ ČINNOSŤ 2010
p.č
1

Názov

Podnázov

náklad
/ks/

Plán činnosti GKPD na rok 2010
5

2

Vyhodnotenie činnosti GKPD a knižníc
okresu za rok 2009

3

Tajomstvá knižnice

4

Láska na druhý pohľad - Zborník prednášok

Zborník prednášok
zo seminára

10

5

Dni detskej knihy- Kniha - láska na druhý
pohľad

bibliografické letáky
zúčastnených
autorov detských
kníh

50

5
Čo ponúka knižnica
(ponukový katalóg
aktivít knižnice)

30

4.5. Iné aktivity
V rámci skvalitnenia prezentácie knižnice boli spracované zvukové záznamy z
podujatí za rok 2010, priebežne bola doplňovaná fotogaléria aktivít.
Z podujatí boli vysielané priame vstupy, alebo celé podujatia cez naše internetové
rádio a tak sa aj poslucháči mali možnosť dostať k zaujímavým informáciám.

