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Vyhodnotenie činnosti knižníc okresu Rimavská Sobota za rok 2011

HLAVNÉ ÚLOHY
1. Ciele
Knižnice okresu Rimavská Sobota v roku 2011 plnili úlohy vyplývajúce z ich
základných legislatívnych dokumentov, ako univerzálne knižnice, kultúrne a vzdelávacie
inštitúcie, zabezpečovali základné i špecializované knižnično-informačné služby a funkcie pre
svojich používateľov.
Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti získala nové priestory v zrekonštruovanej bývalej
budove pobočky VÚB a dňa 6.12.2011 bola slávnostne otvorená a odovzdaná do užívania
všetkým používateľom a obyvateľom mesta Hnúšťa.
Novo zrekonštruovaná budova sa nachádza uprostred záhrady, ktorú čaká vynovenie (altánok,
lavičky a pre deti detská škôlka) vonku plánujú organizovať koncerty, besedy, večerné
podujatia, kde môže byť hovorené slovo spojené s hudbou, priestor záhrady by mohla
využívať aj Základná umelecká škola pre výstavu svojich diel, v lete by tu mohla byť aj
verejná čitáreň. „Tento priestor nie je len pre knižnicu podľa vedúcej knižnice Márii
Kvetkovej ale aj pre ostatné organizácie, mestského alebo regionálneho charakteru.“
Moderné priestory a budova nie sú jedinými zmenami, ktoré sa v knižnici udiali. Úplnou
novinkou sú knihy pre nevidiacich a slabozrakých. Vďaka spolupráci s knižnicou Mateja
Hrebendu v Levoči v hnúšťanskej knižnici pribudli kolekcie zvukových kníh, ktoré môžu
využívať zrakovo postihnutí obyvatelia mesta zdarma. Novotou sú aj časopisy v braillovom
písme, zvukové záznamy mp3 a možnosť vstupu cez počítače do digitálnej knižnice v Levoči,
kde si návštevníci knižnice môžu stiahnuť alebo vybrať ľubovoľnú zvukovú knihu.
Rekonštrukciu nevyužívanej budovy bývalých detských jaslí a banky podporila v troch
predložených projektoch Miestna akčná skupina MAS MALOHONT prostredníctvom
programu LEADER.
Svoje aktivity zamerali hlavne mestské knižnice okresu na organizovanie kolektívnych
podujatí:
V Tisovci sa po tretíkrát zapojili do celoslovenskej akcie ČÍTAJME SI (31.5.2011),
ktorú zorganizovala Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF. Podujatia sa zúčastnilo 102 detí
ZŠ Tisovec a čítali knihy Gabriely Futovej Rozruch v škole na Kavuličovej ulici a Romana
Brata Modrovisko – bláznivé príbehy zo školy a okolia. Deti zároveň súťažili o malé ceny –
v každej triede najlepší „triedny čitateľ“ získal peknú knihu a jeden vylosovaný z každej
triedy aj malú pozornosť.
Zaujímavou bola beseda so šéfredaktorom a vydavateľom časopisu Cestovateľ - pánom
Ľubomírom Motyčkom so študentmi manažmentu regionálneho cestovného ruchu a tiež
s obyvateľmi mesta Tisovec.
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Už tradične pripravujú knižnice svojim čitateľom a verejnosti podujatia nielen v Týždni
slovenských knižníc, ale počas celého roka propagujú knihy a čítanie atraktívnymi
podujatiami, ktoré zaujmú nielen deti ale aj dospelých.
Všetky svoje aktivity propagujú mestské knižnice na webových stránkach:
http://hnusta.sk/kniznica-prof-stefana-pasiara
http://www.tisovec.com/index.php/kniznica
Snahou pracovníkov mestských knižníc je zabezpečiť modernú techniku do svojich knižníc
na uľahčenie knihovníckej práce a zmodernizovaním počítačovej techniky prilákať nových
používateľov a inovovaním kolektívnych podujatí zabezpečiť kvalitné poskytovanie všetkých
služieb.
Mestské knižnice využívajú možnosť získať finančné prostriedky na zabezpečenie svojej
činnosti aj prostredníctvom DS MK SR a to tak na nákup knižničného fondu a tiež na
informačné technológie knižníc.
Na základe štatistického vykazovania za rok 2011, metodických inštruktáží a konzultácií
s knihovníkmi a starostami možno konštatovať výrazný pokles činnosti knižníc v hlavných
ukazovateľoch (knižničný fond, výpožičky a používatelia) nielen v obecných knižniciach
s neprofesionálnymi pracovníkmi, ale aj v mestských knižniciach. Hlavným dôvodom
v mestských knižniciach je nedostatok finančných prostriedkov na nákup novej literatúry
a celkovú činnosť knižníc a v obecných knižniciach s neprofesionálnymi pracovníkmi
v mnohých prípadoch nezáujem zo strany zriaďovateľa – obecného úradu, niekde tiež
nezáujem obyvateľov o služby knižnice.

2. Riadenie, organizačné a personálne zabezpečenie úloh
Riadenie a odmeňovanie mestských a obecných knižníc prislúcha príslušným mestským
a obecným úradom.
Vyhodnotenie činnosti knižníc okresu Rimavská Sobota za rok 2011 bolo spracované na
základe štatistických údajov. Okres Rimavská Sobota je charakteristický veľkým počtom obcí
s nízkym počtom obyvateľov. Nachádza sa v ňom 107 obcí, v ktorých žije 82 754 obyvateľov
(priemer 773 obyvateľov na 1 obec). Zo 107 obcí okresu boli knižnice registrované v 47
obciach s počtom obyvateľov 37 876 (25 460 obyv. vo fung. knižniciach).
V roku 2011 boli v okrese Rimavská Sobota zrušené 4 obecné knižnice
s neprofesionálnymi pracovníkmi z dôvodu dlhodobej stagnácie, nedostatku finančných
prostriedkov, z nezáujmu zo strany zriaďovateľov ale aj obyvateľov obcí.
Zrušené knižnice:
1. Miestna ľudová knižnica v Králi
2. Obecná knižnica v Martinovej
3. Obecná knižnica v Studenej
4. Obecná knižnica vo Vyšnom Skálniku
Stav profesionalizácie knižníc v roku 2011 sa zmenil:
4 bývalé obecné knižnice s profesionálnymi pracovníkmi sa zmenili na neprofesionálne
knižnice:
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1. Obecná knižnica v Hajnáčke nemá profesionálneho pracovníka a dlhodobo stagnuje.
2. V Miestnej ľudovej knižnici v Klenovci sa zmenili prevádzkové hodiny pre verejnosť na
5 hodín týždenne. Pracovníčka pracuje na obecnom úrade a na prácu v knižnici jej
zriaďovateľ vyčlenil 5 hod. týždenne.
3. V obecnej knižnici v Ožďanoch nie je profesionálna pracovníčka a pracovníčka obecného
úradu pracuje v knižnici 5 hodín v týždni - takže sa zriaďovateľ rozhodol zmeniť stav
profesionálnej knižnice na neprofesionálnu.
4. V Obecnej knižnici Vo Veľkom Blhu zriaďovateľ určil knihovníčke prevádzkové hodiny
pre verejnosť v týždni 4 hodiny. Väčšiu časť pracovnej doby pracuje na obecnom úrade.

Z celkového počtu 47 knižníc boli:
2 mestské knižnice (Hnúšťa, Tisovec),
45 obecných knižníc s neprofesionálnymi pracovníkmi. (počet obyvateľov okresu,
v ktorých sa knižnice nachádzajú a fungujú bol 25 460.
Štruktúra verejných knižníc v okrese Rimavská Sobota v roku 2011 (bez KMH)
Ukazovateľ
Mestské knižnice
Obecné s prof. pracovníkom
Obecné s neprof. pracovníkom
Zrušené
Spolu:

mer. j.
knižnica
knižnica
knižnica
knižnica
knižnica

2010
2
4
45
0
51

2011
2
0
45
4
47

Činnosť knižníc, doplňovanie knižničných fondov a organizovanie kultúrno –
vzdelávacej činnosti boli podmienené prostredím a finančnými možnosťami regiónu.
Stagnáciu, ktorá v roku 2011 dosiahla 53,19 % z celkového počtu 47 knižníc (t.j. 25 knižníc)
možno odôvodniť finančnou a ekonomickou krízou, ale hlavne nezáujmom o knižnice zo
strany predstaviteľov obecných zastupiteľstiev, nedostatkom finančných prostriedkov, keď
obecné zastupiteľstvá nie sú ochotné vyčleniť zo svojho rozpočtu na činnosť knižnice žiadne
finančné prostriedky.
V roku 2011 stagnovalo 26 knižníc (Babinec, Belín, Bottovo, Čerenčany, Drienčany,
Dubovec, Hajnáčka, Hostišovce, Chanava, Janice, Kaloša, Lenartovce, Lukovištia, Nižný
Skálnik, Radnovce, Rimavská Baňa, Rimavská Seč, Rimavské Brezovo, Rimavské Janovce,
Rumince, Stránska, Štrkovec, Teplý Vrch, Včelince, Veľké Teriakovce + Vrbovce
vykazované ako 1 stagnujúca). Vo všetkých stagnujúcich knižniciach boli uskutočnené
rokovania so zástupcami obecných úradov za účelom odstránenia stagnácie.
Zo 45 neprofesionálnych knižníc boli vymenovaní knihovníci, alebo poverení pracovníci
z obecných úradov, ktorí zabezpečovali personálne obecné knižnice v 18 fungujúcich
(Hrušovo + Striežovce vykazované spolu ako 1 ObK) knižniciach a títo boli za svoju prácu aj
odmenení.
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote vychádzajúc zo svojej nadobecnej funkcie
metodicky usmerňovať knižnice okresu, vykonala 60 metodických návštev v okrese
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Rimavská Sobota,
poskytovala metodickú pomoc a odborné poradenstvo všetkým
knižniciam
pri doplňovaní knižničných fondov, štatisticky a analyticky vyhodnocovala ich činnosť,
usmerňovala knižnice pri vedení základných evidencií, revíziách a tiež informovala
pracovníkov obecných úradov a knihovníkov o možnosti využívania podaných projektov z DS
MK SR na činnosť knižníc.

3. Vnútorná kontrola
Vnútorná kontrola v mestských a obecných knižniciach okresu Rimavskej Sobote bola
vykonávaná v zmysle Zákona NR SR č. 10/1996 Z.z. o Kontrole v štátnej správe,
ktorú vykonávali zriaďovatelia.

II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU
Tabuľka č.1
Ukazovateľ
KNIŽNIČNÝ FOND
z toho: knihy, periodiká
špec.dokumenty

mer.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.

S 2010
112 738
111 773
965

S 2011
105 366
104 341
1 025

z celk.KF: odborná pre dosp.
krásna pre dosp.
odborná pre deti
krásna pre deti

kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.

26 862
56 371
3 358
26 147

25 587
52 085
3 212
24 482

Počet titulov odob.periodík
kn.j.
Počet exempl. odoberaných per. exempl.
Prírastky spolu:
kn.j.
z toho: kúpou
kn.j.
inou formou (darom)
kn.j
bezodplat. prevodom
kn.j.
Úbytky
kn.j.
Počet zv. na 1 obyvateľa
kn.j.
Počet zv. na 1 čitateľa
kn.j.
Index obratu
Kn.j.spracované automat.
kn.j.
Fin.prostr.použité na nákup KF Sk ,€
Finanč. prostr. na nákup na l obyv.,€

21
21
1 617
1 267
307
43
14
1,34
70,82
0,51
24 380
11 025,79 €
0,13 €

19
19
1 322
812
510
0
903
1,27
74,20
0,39
25 135
6 527,36 €
0,08

Doplňovanie knižničných fondov v roku 2011 vykonávali
knižnice samostatne
prostredníctvom predajcov kníh, distribučných agentúr, alebo ponukových listov
vydavateľstiev.
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Do fondov knižníc okresu pribudlo spolu 1 322 knižničných jednotiek, z toho kúpou
812 kn.j., a darom knižnice získali 510 kn.j. Na nákup knižničného fondu knižnice okresu
vynaložili sumu 6 527,36 € čo je o 4498,43 € menej ako v roku 2010.
V porovnaní s rokom 2010 pribudlo do fondov knižníc o 295 kn.j. menej.
Kúpou knižnice získali o 455 kn.j. menej a darmi o 203 kn.j. viac ako v predchádzajúcom
roku.
Na 1 obyvateľa okresu pripadlo 1,27 kn.j.,
na 1 potenciálneho používateľa (súčet obyvateľov obcí, v ktorých sa knižnice nachádzajú a
fungujú 25 460) pripadlo 4,14 kn.j.
Zo 47 mestských a obecných knižníc okresu Rimavská Sobota poskytli mestské a
obecné úrady finančné prostriedky na nákup knižničných fondov 10 knižniciam, čo
predstavovalo 21,28 %.
Na nákup knižničných fondov nedostalo finančné prostriedky 37 knižníc t.j. 78,72 %.
Z 37 - 26 stagnovalo, takže vôbec nedostali financie na nákup KF) a 11 fungujúcich knižníc
(Bátka, Hrachovo, Hrušovo+ Striežovce, Nová Bašta, Ožďany, Padarovce, Petrovce, Stará
Bašta, Tomášovce, Veľký Blh).
Knižnice, najmä profesionálne nakupovali literatúru v prevažnej miere len z vlastných
príjmov získaných od používateľov za knižničné poplatky.
Z DS MK v roku 2011 nezískali knižnice finančné prostriedky na nákup literatúry.
Prírastky knižničných jednotiek do fondov profesionálnych a neprofesionálnych knižníc
pozostávali prevažne z krásnej literatúry pre dospelých a mládež, prípadne z populárno náučnej literatúry. V knižniciach, najmä mestských absentuje nákup odbornej náučnej
literatúry. Hlavným dôvodom tohto stavu je finančná nedostupnosť odbornej literatúry.
Z fondov knižníc okresu ubudlo 903 kn.j Knižnice vyraďovali zastaralú a fyzicky
opotrebovanú literatúru v rámci priebežnej aktualizácie knižničných fondov.

III. VÝPOŽIČKY, POUŽÍVATELIA

Ukazovateľ
Výpožičky spolu
z toho absenčné
prezenčné
Z toho:
n odborná pre dospelých
n krásna pre dospelých
n odborná pre deti
n krásna pre deti
n periodiká
Špeciálne dokumenty:
MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc

mer.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.

S 2010
56 947
46 869
10 078

S 2011
40 991
37 140
3 851

kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j.
kn.j

6 770
26 191
1 483
9 246
13 257
0

5 213
21 152
1 120
21 152
8 067
0

kn.j.
kn.j.

161
625
5

88
541

MMVS z iných knižníc
Počet výpožičiek na 1 obyvateľa
Počet výpožičiek na 1 čitateľa
Celková plocha knižníc
z toho priestory pre použív.
Prevádzkové hodiny pre verejnosť
Registrovaní používatelia
z toho: deti do 15 rokov
Návštevníci spolu
Potenciálni používatelia
Percento čitateľov z počtu obyv.

kn.j.
kn.j.
kn.j.
m2
m2
hod.
osoba
osoba
osoba
osoba
%

0
0,67
35,77
1 231
1 017
160
1 592
524
17 014
26 910
1,89

0
0,50
28,87
1 102,99
996,32
126
1 420
466
12 867
25 460
1,72

Knižnice okresu v roku 2011 dosiahli 40 991výpožičiek. Na 1 obyvateľa okresu pripadlo
0,50 výpožičiek, na 1 potenciálneho používateľa (súčet obyvateľov obcí, v ktorých sa knižnice
nachádzajú a fungujú: 25 460 obyv.) pripadlo 1,61 výpožičiek.
Percento čitateľov z počtu obyvateľov dosiahlo 1,72 %, percento čitateľov z potenciálneho
počtu používateľov(súčet obyv. obcí v ktorých sa nachádzajú fungujúce knižnice 25 460 bolo
5,58 %).
Oproti predchádzajúcemu roku v hlavných ukazovateľoch knižnice zaznamenali
pokles:
u používateľov o 172, v ukazovateli výpožičky nastal pokles o 15 956 výpožičiek.
Mestské knižnice zaznamenali pokles výpožičiek o 883,
obecné knižnice zaznamenali pokles výpožičiek o 15 073.
Nárast čitateľov zaznamenali:
- v mestských knižniciach o 14.
Pokles čitateľov zaznamenali v obecných knižniciach o 186 čitateľov.
Pokles čitateľov bol celkovo vo vekových kategóriách do 15 r.:
- MsK- pokles o 11
- obecné knižnice zaznamenali pokles čitateľov do 15 r. o 47.
Pokles hlavných ukazovateľov spôsobujú najmä demografické zmeny v regióne a to hlavne
klesajúci počet obyvateľov, nízke populačné ročníky, dočasný odchod práceschopného
obyvateľstva za prácou do iných regiónov, a hlavne internetizácia spoločnosti, ktorá vypĺňa
voľný čas mládeže a dospelých.
Tak ako v predchádzajúcom roku i v roku 2011 niektoré knižnice pociťovali
nedostatočný nákup jednak krásnej literatúry, ale hlavne náučnej odbornej literatúry, ktorá
absentuje hlavne v mestských a obecných knižniciach. Pri nákupe sa knižnice obmedzovali
na nákup l exemplára daného titulu, či už krásnej literatúry pre dospelých i mládež, ale
i odbornej náučnej literatúry. Táto skutočnosť núti knižnice zvyšovať počet len prezenčne
požičiavaných titulov.
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IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ

Ukazovateľ
mer.j.
Ústne bg. a faktogr.informácie,rady inf./zázn.
Počet vypracovaných rešerší a bg. záznam

S 2010
2 345
35

S 2011
89
18

Bibliografickú, dokumentačnú a informačnú činnosť vykonávali Mestské knižnice
v Hnúšti a v Tisovci. Mestská knižnica v Tisovci poskytla 89 bibliografických a
faktografických informácií. Ostatné knižnice v okrese Rimavská Sobota si tieto informáce
neevidujú.
Rešerše vypracovali Mestská knižnica A. H. Škultétyho v Tisovci 12 a Knižnica p. Š. Pasiara
v Hnúšti vypracovala 6 rešerší.

V. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ
Metodická, koordinačná a prieskumová činnosť bola v roku 2011 v okrese Rimavská
Sobota vykonávaná Knižnicou Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote v 47 knižniciach, ktoré
KMH metodicky usmerňuje a bola zameraná na nasledovné oblasti:
- metodicko - inštruktážnu pomoc knižniciam okresu Rimavská Sobota.
Oddelenie koordinácie a metodiky KMH vykonalo v roku 2011 spolu 60 odborných
metodicko-inštruktážnych návštev v okrese Rimavská Sobota, poskytlo 125 metodických
konzultácií. Odborné metodické inštruktáže boli zamerané na doplňovanie a spracovanie
knižničných fondov, revízie knižničných fondov, vyraďovanie zastaralej a opotrebovanej
literatúry, vedenie základných evidencií v knižnici.
Metodická pomoc bola poskytovaná tiež pri vypracovávaní projektov z DS MK SR na
získavanie finančných prostriedkov hlavne na nákup literatúry a informačné technológie do
knižníc.
Jednania so starostami v obciach, kde knižnice dlhodobo stagnujú boli zamerané na
odstránenia stagnácie knižníc.
V roku 2011 zanikla činnosť v 4 obecných knižniciach okresu Rimavská Sobota:
1. v Miestnej ľudovej knižnici v Králi
2. v Obecnej knižnici v Martinovej
3. v Obecnej knižnici v Studenej
4. v Obecnej knižnici vo Vyšnom Skálniku
z dôvodu dlhodobej stagnácie a tiež celkového nedostatku finančných prostriedkov od
zriaďovateľov ako aj z nezáujmu zo strany občanov a zriaďovateľov o činnosť knižníc.
Analyticko-rozborová činnosť bola zameraná na spracovanie štatistických údajov knižníc
okresov Rimavská Sobota a jej výsledkom bol materiál: - Vyhodnotenie činnosti knižníc
okresu Rimavská Sobota.
- 27.10.2011 bola uskutočnená odborná pracovná porada mestských a obecných
profesionálnych knihovníkov okresov Rimavská Sobota a Revúca. Obsahom porady bolo
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vyhodnotenie stavu a činnosti knižníc a štandardov knižníc na základe štatistických výkazov
za rok 2010 a prehľad plnenia navrhovaných parametrov štandardov činnosti knižníc osobitne
za okresy Rimavská Sobota a Revúca. Zúčastnení tak získali obraz o stave svojej knižnice.
Metodička upozornila zriaďovateľov knižníc na potrebu zaevidovať svoju knižnicu
v Zozname knižníc MK SR, pretože nie všetci zriaďovatelia si splnili túto povinnosť. Údaj
t.j. evidenčné číslo v Zozname knižníc je potrebný hlavne pri podávaní projektov z DS MK
SR. Metodička odporučila zriaďovateľom riešiť znížené pracovné úväzky
profesionalizovaných pracovníkov: t.j. menší úväzok ako 0,5 hod./ týžd.- t.z. menej ako 20
hod./týžd. podľa metodických pokynov nemôžeme vykazovať ako profesionálnu knižnicu.
Zriaďovatelia zamestnávajú knihovníčky na obecných úradoch a na prácu v knižnici im
vyčlenili len približne 5 hod. (Klenovec, Veľký Blh 4 hod, Hajnáčka dlhodobo stagnuje,
Ožďany 5 hod. – stratili profesionálnu pracovníčku a dohodli sa na OZ že stav profesionálnej
knižnice zmenia na neprofesionálnu, keďže nie je veľký záujem o činnosť knižnice).
Zúčastnení si na porade vymenili pracovné skúsenosti a rady pri riešení knihovníckych
problémov, hlavne pri vypracúvaní projektov z DS MK SR a pri spolupráci so zriaďovateľmi.

VI. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A PLÁNOVANÉ INDIVIDUÁLNE ÚLOHY
Prieskumné, výskumné a plánované úlohy v knižniciach okresu Rimavská Sobota neboli
vykonávané v dôsledku ich finančnej a personálnej náročnosti. Sústavne sa však sledujú
a analyzujú používateľské záujmy, rozvoj technického vybavenia a v rámci dostupných
individuálnych foriem vzdelávania i profesionálny rozvoj.

VII. EDIČNÁ ČINNOSŤ
V roku 2011 Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vydala zborník Hrebendova kapsa
XII. ročník a vypracovala bibliografický leták k pripravovaným kolektívnym podujatiam so
spisovateľmi.

VIII. STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE
V roku 2011 sa stav elektronizácie a informatizácie v knižniciach okresu zmenil.
Celkový stav počítačov v knižniciach okresu Rimavská Sobota je 20 počítačov. Z toho
prístupných pre verejnosť je 13 počítačov. Spolu bolo návštevníkov on-line služieb 19 897.
Z toho MsK majú 17 počítačov z toho 12 s pripojením na internet pre verejnosť, s počtom
návštevníkov on-line služieb 19897:
Z toho MsK knižnica v Hnúšti má pre verejnosť 4 PC s internetom, Msk Tisovec má pre
verejnosť prístupných 8 počítačov s verejným internetom.
V neprofesionálnych knižniciach okresu Rimavská Sobota bol počet osobných počítačov 3,
z toho s internetom pre verejnosť slúžil 1 PC v Obecnej knižnici v Starej Bašte.
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IX. ODBORNÉ PODUJATIA
V roku 2011 odborné podujatia a semináre knižnice v okrese Rimavská Sobota samostatne
neorganizovali. Podieľali sa pri organizovaní podujatí v Týždni slovenských knižníc, hlavne
mestské knižnice sa zapájali do celoslovenských podujatí ako: Deň ľudovej rozprávky,
Čítajme si, Medzinárodný deň detskej knihy a Týždeň hlasného čítania ako aj
Medzinárodného roka lesov.

X. KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
Ukazovateľ

mer.jedn.

Vzdel.a kult.spoloč.poduj.spolu
Z toho: informatická výchova

poduj.
poduj.

S 2010

S 2011

111
25

89
17

Knižnice okresu spolu zorganizovali pre svojich používateľov 89 kultúrno - výchovných
podujatí, mestské knižnice 81, obecné knižnice 8. ´Podujatí sa zúčastnilo spolu 2 102
účastníkov.
Pracovníci všetkých knižníc sa pri organizovaní a príprave podujatí zapájajú do
celoslovenských podujatí v už tradičnom Týždni slovenských knižníc
a ostatných
celoslovenských akcií. Snažia sa čo najviac a podľa svojich možností vyhovieť požiadavkám
svojich používateľov a zaujať ich netradičnými formami podujatí, aby tak získali nielen
nových čitateľov, ale hlavne, aby tí stáli čitatelia boli čo najviac spokojní so službami svojich
knižníc a našli si vždy to, čo práve potrebujú a o čo majú záujem. Veď spokojní čitatelia sú
najlepšou vizitkou práce každého knihovníka.
Je len smutné, že pre nedostatok pochopenia a financií zo strany kompetentných sa to nie
vždy podarí, hoci knihovníci vedia aj v najskromnejších podmienok vytvoriť neuveriteľné.

Z kultúrno-výchovných podujatí Knižnice prof. Š. Pasiara v Hnúšti:
Mestská knižnica pripravila v roku 2011 pre svojich používateľov spolu 49 podujatí pre
deti MŠ ZŠ, SŠ nielen okresu Hnúšťa ale aj deti z MŠ Rimavského Brezova, Špeciálnej ZŠ v
Klenovci, deti z Detského domova ŠKOVRÁNOK v Hnúšti a deti DEDESA Podujatí sa
zúčastnilo 1 037 návštevníkov.
Podrobnejšie informácie na: http://hnusta.sk/kniznica-prof-stefana-pasiara
Knižnica zorganizovala už XII. ročník regionálnej literárnej súťaže Hrebendova kapsa.
Z podujatí Mestskej knižnice A.H. Škultétyho v Tisovci:
Knižnica pripravila v roku 2011 32 kolektívnych podujatí pre svojich používateľov. Z toho
bolo 10 hodín informačnej prípravy pre žiakov ZŠ a študentov SŠ. Spolu sa podujatí
zúčastnilo 908 návštevníkov.
O svojich aktivitách informuje knižnica v Tisovskom mesačníku
a na webovej stránke: http://www.tisovec.com/index.php/kniznica
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Knižnica naďalej zabezpečuje sprievodcovské služby v Rodnom dome Dr. Vladimíra
Clementisa a v Mestskom múzeu.
V Tisovskom mesačníku tiež zabezpečuje rubriku Kalendár výročí osobností Tisovca
a Rimavskej Píly, ktorá sa teší vysokej obľube a reagujú na ňu aj čitatelia dopĺňaním
niektorých údajov o svojich predkoch.
Obecné knižnice okresu Rimavská Sobota zorganizovali v roku 2011 spolu 8 podujatí,
a počet návštevníkov na podujatiach bol 157.

XI. ZÍSKANÉ GRANTY
V roku 2011 knižnice okresu Rimavská Sobota nezískali finančné prostriedky z grantov
DS MK SR.

XII. SPOLUPRÁCA S INÝMI SUBJEKTAMI A ORGANIZÁCIAMI
Pri organizovaní kolektívnych podujatí a ostatných činností knižnice okresu
spolupracovali s kultúrno - spoločenskými zariadeniami v mieste pôsobiska, všetkými typmi
škôl a spoločenskými organizáciami.

PhDr. Táňa Mikitová
riaditeľka

V Rimavskej Sobote, 29.2.2012
Spracovala: Anna Kuricová
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