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Vyhodnotenie činnosti
knižníc okresu Rimavská Sobota
za rok 2015
Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota (KMH RS) poskytuje odbornú metodickú
pomoc knižniciam okresu Rimavská Sobota vyplývajúcu z požiadaviek a potrieb
zriaďovateľov knižníc, zamestnancov knižníc, ako aj z dôvodu legislatívnych zmien. Riadenie
knižníc prislúcha obecným a mestským úradom. KMH RS metodicky usmerňovala spolu 29
knižníc v okrese Rimavská Sobota. V roku 2015 metodička uskutočnila v okrese Rimavská
Sobota 18 metodických návštev.
I. HLAVNÉ ÚLOHY
1. Ciele
Knižnice v okrese Rimavská Sobota v roku 2015 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 profesora Štefana Pasiara v Hnúšti od 1. 1. 2015 realizuje knižničné služby
prostredníctvom integrovaného knižničného systému CLAVIUS. Výstupom knižničného
softvéru pre používateľov je on-line katalóg na webovej stránke knižnice, prostredníctvom
ktorého si môžu používatelia vyhľadávať knižničné jednotky. Registrovaní čitatelia si môžu
on-line predlžovať a rezervovať dokumenty, ako aj kontrolovať svoje čitateľské konto.
Knihovnícky program umožňuje komfortnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie poskytovanie
služieb používateľom knižnice a obyvateľom mesta Hnúšťa.
Knižnica prof. Š. Pasiara v Hnúšti naďalej spolupracovala so Slovenskou knižnicou pre
nevidiacich a slabozrakých v Levoči, vďaka ktorej má možnosť požičiavať zvukové
dokumenty zrakovo znevýhodneným používateľom.
Tabuľka 1: Prehľad hlavných merateľných ukazovateľov činnosti knižníc okresu Rimavská
Sobota v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 z podkladov vyplnených v Prehľade o činnosti
knižnice za rok 2015.
Merateľný ukazovateľ

Skutočnosť 2014

Skutočnosť 2015

Nárast, pokles (+, -)

Počet získaných knižničných
jednotiek
Počet výpožičiek

1 115

1 229

+ 114

38 217

39 250

+ 1 033

Počet návštevníkov

12 867

10 170

- 2 697

Finančné prostriedky na
nákup KF

5 538

6 658

+ 1 120,

V roku 2015 boli 3 merateľné ukazovatele vyššie ako v predchádzajúcom období. Oproti roku
2014 nastal pokles v počte návštevníkov (o 2 697).
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Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre svojich používateľov organizovali
v okrese Rimavská Sobota hlavne mestské knižnice.
V roku 2015 sa knižnice v okrese Rimavská Sobota podieľali pri organizovaní podujatí
v Týždni slovenských knižníc (hlavne mestské knižnice). Zapájali sa do celoslovenských
podujatí ako Noc s Andersenom, Deň ľudovej rozprávky, Čítajme si, Medzinárodný deň
detskej knihy a Týždeň hlasného čítania.
Mestská knižnica prof. Š. Pasiara v Hnúšti zorganizovala už 16. ročník literárnej súťaže
Hrebendova kapsa, ktorú posudzovala a vyhodnotila regionálna spisovateľka PhDr. Marta
Hlušíková. Knižnica pripravila nielen besedy so spisovateľmi (Daniel Hevier, Jitka Vítová,
Viera Herczeghová, Prema Leom), ale aj odborné prednášky vedeckého publicistu Mgr.
Dušana Valenta.
Mestská knižnica A. H. Škultétyho v Tisovci pripravila niekoľko podujatí na podporu
čítania žiakov ZŠ. Okrem besedy so spisovateľom Jozefom Banášom zorganizovala výstavu
drevených plastík Jakuba Bielika a výstavu Najkrajších kalendárov a kníh o Slovensku
2014. Cez letné prázdniny usporiadali pexesový turnaj a tvorivé dielne Ja som dobrý
remeselník.
Knižnice okresu Rimavská Sobota v roku 2015 spolu zrealizovali 95 vzdelávacích a
kultúrno-spoločenských podujatí pre svojich používateľov (z toho 26 informačná
výchova), ktorých sa zúčastnilo 2 126 návštevníkov. Mestské knižnice všetky svoje aktivity
propagovali na webových stránkach:
http://mesto.hnusta.sk/kniznica-prof-stefana-pasiara
http://www.tisovec.com/index.php/kniznica
Snahou pracovníkov mestských knižníc bolo zabezpečiť modernú techniku do svojich knižníc
na uľahčenie knihovníckej práce. Zmodernizovaním počítačovej techniky sa snažili prilákať
nových používateľov a inovovaním kolektívnych podujatí zabezpečiť kvalitné poskytovanie
všetkých služieb. Každoročne sa pokúšajú o získanie finančných prostriedkov aj
prostredníctvom DS MK SR na zabezpečenie svojej činnosti, na nákup knižničného fondu a
tiež na informačné technológie knižníc.

2. Riadenie, organizačné a personálne zabezpečenie úloh
Riadenie a odmeňovanie mestských a obecných knižníc prislúcha príslušným mestským
a obecným úradom.
Vyhodnotenie činnosti knižníc za rok 2015 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 84 577 obyvateľov. Zo 107 obcí
okresu boli knižnice registrované v 29 obciach (+KMH). Počet obyvateľov v obciach,
v ktorých sú fungujúce knižnice je 22 648 (bez KMH RS).
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Z celkového počtu 29 knižníc boli:
1. Mestské knižnice:
 Knižnica prof. Š. Pasiara v Hnúšti,
 MsK A. H. Škultétyho v Tisovci.
2. Obecné knižnice:
 1 obecná knižnica s profesionálnym pracovníkom,
 26 obecných knižníc s neprofesionálnymi pracovníkmi (z toho fungujúcich
bolo 11 knižníc, 11 knižníc stagnovalo 4 roky a 4 knižnice stagnovali viac ako
5 rokov).
V roku 2015 bola v okrese Rimavská Sobota zrušená 1 obecná knižnica s
neprofesionálnym pracovníkom v Novej Bašte z dôvodu dlhodobej stagnácie, nedostatku
finančných prostriedkov, z nezáujmu zo strany zriaďovateľov, ale aj obyvateľov obcí.
Tabuľka 2: Štruktúra verejných knižníc v okrese Rimavská Sobota (bez KMH RS)
Ukazovateľ

Skutočnosť 2014

Skutočnosť 2015

2
28

2
27

16
8
4
2
32

12
11
4
1
29

Mestské knižnice
Obecné knižnice
z toho
fungujúce ObK
stagnujúce ObK
dlhodobo stagnujúce ObK
Zrušené knižnice
Spolu

Činnosť knižníc, doplňovanie knižničných fondov a organizovanie kultúrno–vzdelávacej
činnosti boli podmienené prostredím a finančnými možnosťami regiónu. Stagnáciu, ktorá
v roku 2015 dosiahla 51,72% z celkového počtu 29 knižníc (t.j. 15 knižníc) možno odôvodniť
finančnou a ekonomickou krízou, ale hlavne nezáujmom o knižnice zo strany predstaviteľov
obecných zastupiteľstiev, nedostatkom finančných prostriedkov.
V roku 2015 stagnovalo 15 knižníc:
Menej ako 5 rokov stagnovalo 11 obecných knižníc:
• Obk Blhovce
• Miestna knižnica Bottova
• MľK Čerenčany
• MľK Dubovec
• ObK Horné Zahorany
• ObK Hrušovo

•
•
•
•
•

ObK Husiná
ObK Lukovištia
ObK Nižný Skálnik
ObK Padarovce
ObK Veľký Blh

Dlhodobo stagnovali 4 obecné knižnice (viac ako 5 rokov):
• ObK Hajnáčka
• ObK Rim. Seč
• ObK Janice
• ObK Stránska
Z 26 neprofesionálnych knižníc boli vymenovaní knihovníci alebo poverení pracovníci
z obecných úradov, ktorí zabezpečovali personálne obecné knižnice v 11 fungujúcich
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knižniciach (z toho 4 pracovníci OÚ, 5 pracovníci na dohodu a 2 aktivační pracovníci platení UPSVaR).
KMH RS vychádzajúc zo svojej nadobecnej funkcie metodicky usmerňovať knižnice okresu,
vykonala 18 metodických návštev v okrese 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 v obecných knižniciach okresu Rimavská Sobota bola
vykonávaná v zmysle Zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o Kontrole v štátnej správe, ktorú
vykonávali zriaďovatelia.
II. STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU
Doplňovanie KF v roku 2015 vykonávali knižnice samostatne prostredníctvom predajcov
kníh, distribučných agentúr alebo ponukových listov vydavateľstiev.
Tabuľka 3: Informácie o knižničnom fonde
Ukazovateľ

mer. j. Skutočnosť 2014

KNIŽNIČNÝ FOND
z toho
knihy, periodika
špeciálne dokumenty
v tom
odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre deti
krásna literatúra pre deti
Počet titulov dochádzajúcich periodík

kn. j.

119 503

Skutočnosť
2015
92 276

kn. j.
kn. j.

118 524
979

91 648
628

kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
exempl.

27 065
61 420
3 673
27 345
16

20 849
48 856
2 408
20 163
19

Ročný prírastok knižničných jednotiek
z toho
kúpou
inou formou (darom)

kn. j.

1 115

1 229

kn. j.
kn. j.

738
377

662
567

Úbytky knižničných jednotiek
Počet kn. j. na 1 obyvateľa okresu RS
Počet kn. j. na 1 čitateľa
Počet kn. j. spracovaných automatizovane
Fin. prostr. použité na nákup KF na 1 obyv. okr.
Finančné prostriedky použité na nákup KF

kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
€
€

3 476
1,41
91,1
39 112
0,07
5 538

1 789
1,09
73,12
35 112
0,08
6 658
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Do fondov knižníc okresu Rimavská Sobota pribudlo spolu 1 229 knižničných jednotiek (z
toho kúpou 662 kn.j. a darom knižnice získali 567 kn.j.). Na nákup knižničného fondu
knižnice okresu vynaložili spolu sumu 6 658,- € čo je o 1 120,- € viac ako v roku 2014.
V porovnaní s rokom 2014 pribudlo do fondov knižníc o 114 kn.j. viac. Kúpou knižnice
získali o 76 kn.j. menej a darmi o 190 kn.j. viac ako v predchádzajúcom roku.
Na 1 obyvateľa okresu pripadlo 1,09 kn. j.. Na 1 potenciálneho používateľa (súčet obyvateľov
obcí, v ktorých sa knižnice nachádzajú a fungujú 22 648) pripadlo 4,07 kn.j.
Z 29 mestských a obecných knižníc okresu Rimavská Sobota poskytli mestské a obecné
úrady finančné prostriedky na nákup knižničných fondov 7 knižniciam, čo predstavovalo
24,14 %. (Hnúšťa, Tisovec, Klenovec, Lehota nad Rimavicou, Rimavské Brezovo, Rimavské
Zalužany, Tomášovce).
Na nákup knižničných fondov nedostalo finančné prostriedky 22 knižníc z 29 knižníc: 15
stagnujúcich a 14 fungujúcich knižníc, t.j. 75,86 %.
Knižnice, najmä profesionálne nakupovali literatúru v prevažnej miere len z vlastných
príjmov získaných od používateľov za knižničné poplatky.
Prírastky knižničných jednotiek do fondov profesionálnych a neprofesionálnych knižníc
pozostávali prevažne z krásnej literatúry pre dospelých a mládež, prípadne z populárnonáučnej literatúry. V knižniciach, najmä mestských absentuje nákup odbornej náučnej
literatúry. Hlavným dôvodom tohto stavu je finančná nedostupnosť odbornej literatúry.
Tak ako v predchádzajúcom roku i v roku 2015 knižnice pociťovali nedostatočný nákup
nielen 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.
Z fondov knižníc okresu Rimavská Sobota ubudlo 1 789 kn.j. Knižnice vyraďovali
zastaranú a fyzicky opotrebovanú literatúru v rámci priebežnej aktualizácie knižničných
fondov.

III. VÝPOŽIČKY, POUŽÍVATELIA
Knižnice okresu Rimavská Sobota v roku 2015 dosiahli 39 250 výpožičiek. Oproti roku 2014
v ukazovateli výpožičiek nastal nárast o 1 033 výpožičiek. Mestské knižnice zaznamenali
nárast výpožičiek o 2 324. Obecné knižnice zaznamenali pokles o 1 291 výpožičiek.
Na 1 obyvateľa okresu pripadlo 0,46 výpožičiek. Na 1 potenciálneho používateľa (súčet
obyvateľov obcí, v ktorých sa knižnice nachádzajú a fungujú, t.j. 22 648 obyvateľov) pripadlo
1,73 výpožičiek. Percento čitateľov z počtu obyvateľov v okrese Rimavskej Soboty dosiahlo
1,49 %. Z potenciálneho počtu používateľov(súčet obyvateľov obcí v ktorých sa nachádzajú
fungujúce knižnice, t.j. 22 648 obyvateľov) bolo 5,57 % čitateľov.
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Tabuľka 4: Informácie o výpožičkách, používateľoch a službách
Skutočnosť
Ukazovateľ
mer. j.
2014
Výpožičky spolu
kn. j.
38 217
z toho
absenčné výpožičky
kn. j.
35 384
prezenčné výpožičky
kn. j.
2 833
v tom
odborná literatúra pre dospelých
kn. j.
5 533
krásna literatúra pre dospelých
kn. j.
22 688
odborná literatúra pre deti
kn. j.
1 282
krásna literatúra pre deti
kn. j.
3 511
periodiká
exempl.
5 203
MVS z iných knižníc
MVS iným knižniciam
MMVS

Skutočnosť
2015
39 250
36 028
3 222
4 121
24 407
650
4 639
5 430

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

626
46
0

325
64
0

Počet výpožičiek na 1 obyvateľa okresu
Počet výpožičiek na 1 čitateľa
Počet študovní
Počet študijných miest
Prevádzkové hodiny pre verejnosť za
týždeň

kn. j.
kn. j.
miestnosť
štud. miesto

0,45
29,13
7
128

0,46
31,10
7
132

hod.

960

157

Aktívni používatelia
z toho
používatelia do 15 rokov
Percento čitateľov z počtu obyv. okresu
Návštevníci knižnice spolu

osoba

1 312

1 262

osoba
%
osoba

383
1,55
12 867

374
1,49
10 170

Počet používateľov v knižniciach okresu Rimavská Sobota bol spolu 1 262, čo znamená
pokles o 50 používateľov oproti roku 2014. Pokles používateľov zaznamenali v mestských
knižniciach o 20 čitateľov a v obecných knižniciach o 30 čitateľov.

IV. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
Bibliografickú, dokumentačnú a informačnú činnosť vykonávali Mestské knižnice v Hnúšti
a v Tisovci.
Na základe požiadaviek používateľov boli vypracované rešerše z fondov knižníc, ako aj
rešerše z iných knižníc. Pri spracúvaní a vyhľadávaní rešerší boli využívané: databáza Virtua,
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webový portál Kis3g, kartotéka a fond regionálnej literatúry, on-line katalóg. Mestská
knižnica A. H. Škultétyho v Tisovci vypracovala 20 rešerší a Knižnica prof. Š. Pasiara
v Hnúšti vypracovala 15 rešerší.
Tabuľka 5: Informácie o rešeršiach
Ukazovateľ
vypracované rešerše

mer. j.
záznam

Skutočnosť 2014
28

Skutočnosť 2015
35

V. VZDELÁVACIE A KULTÚRNO-SPOLOĆENSKÉ PODUJATIA
Knižnice okrem základných služieb ponúkajú stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi a
prekladateľmi. Organizujú rôzne zážitkové čítania, autorské čítania, rôzne formy diskusií a
besied o literatúre, ale aj nové formy práce s knihou. Ponúkajú veľa zaujímavého, nového,
poučného i zábavného pre svojich používateľov.
Tabuľka 6: Informácie o vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatiach
Skutočnosť
Ukazovateľ
mer. j.
2014
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
podujatie
96
Z toho
18
informačná výchova
podujatie

Skutočnosť
2015
95
26

Knižnice v okrese Rimavská Sobota v roku 2015 spolu zorganizovali 95 vzdelávacích a
kultúrno-spoločenských podujatí pre svojich používateľov (z toho 26 informačná
výchova):
 MsK zorganizovali 87 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí (z toho 26
informačná výchova)
 ObK zorganizovali 8 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí.
Na podujatiach sa zúčastnilo spolu 2 126 účastníkov.
1.

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, ktorých hlavným organizátorom
sú knižnice okresu Rimavská Sobota.

Pracovníci knižníc okresu Rimavská Sobota sa zapojili do celoslovenského podujatia Týždeň
slovenských knižníc, ktorého základným cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako
kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a
podujatí. Podľa svojich možností sa snažili vyhovieť požiadavkám svojim stálym
používateľom, zaujať ich netradičnými formami podujatí, a získať tak aj nových
používateľov.
Knižnica prof. Š. Pasiara v Hnúšti pripravila v roku 2015 pre svojich používateľov spolu
51 podujatí pre deti MŠ, ZŠ, SŠ, pre deti z Detského domova ŠKOVRÁNOK v Hnúšti a deti
DEDESA. Na podujatiach sa zúčastnilo 1 394 návštevníkov.
Mestská knižnica v Hnúšti zorganizovala už 16. ročník literárnej súťaže žiakov základných
a stredných škôl z okresov Rimavská Sobota a Revúca Hrebendova kapsa, ktorú
posudzovala a vyhodnotila regionálna spisovateľka PhDr. Marta Hlušíková. Zúčastnilo sa jej
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54 prispievateľov so 65 prácami z 15 škôl. Vyhodnotenie bolo obohatené hudobným,
výtvarným a tanečným stvárnením víťazných prác z predchádzajúceho roku. Knižnica
usporiadala besedy so spisovateľmi (Daniel Hevier, Jitka Vítová, Viera Herczeghová, Prema
Leom) a odborné prednášky vedeckého publicistu Mgr. Dušana Valenta. V novembri
a v decembri bola v Knižnici prof. Š. Pasiara výstava obrazov Mgr. Anny Černákovej PhD.
z Hnúšte.
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia MsK v Hnúšti zverejňuje na webovej stránke:
http://mesto.hnusta.sk/kniznica-prof-stefana-pasiara
Mestská knižnice A. H. Škultétyho v Tisovci pripravila v roku 2015 pre svojich
používateľov 36 kolektívnych podujatí. Z toho bolo 12 hodín informačnej prípravy pre žiakov
ZŠ a študentov SŠ. Spolu sa na podujatiach zúčastnilo 1 343 návštevníkov.
Mestská knižnica pripravila niekoľko podujatí na podporu čítania žiakov ZŠ. Nakoľko mali
zážitkové čítania veľký ohlas u žiakov, MsK sa rozhodli v podobných aktivitách pokračovať
aj budúci rok. Okrem besedy so spisovateľom Jozefom Banášom zorganizovala výstavu
drevených plastík Jakuba Bielika a výstavu Najkrajších kalendárov a kníh o Slovensku
2014. Cez letné prázdniny po prvý krát usporiadali pexesový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo
50 detí a rodičov. Zaujímavými boli aj tvorivé dielne Ja som dobrý remeselník (účastníci: deti
s rodičmi). Obidve akcie mali veľký úspech. MsK naďalej zabezpečovala sprievodcovské
služby v rodnom dome Dr. Vladimíra Clementisa a v Mestskom múzeu.
O svojich aktivitách MsK informuje v Tisovskom mesačníku a na webovej stránke:
http://www.tisovec.com/index.php/kniznica
Obecné knižnice okresu Rimavská Sobota v roku 2015 spolu zorganizovali 8 vzdelávacích
a kultúrno-spoločenských podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 142 návštevníkov.

2.

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, ktorých hlavným organizátorom
je iný subjekt.

V roku 2015 sa knižnice v okrese Rimavská Sobota opäť zapojili do celoslovenských
podujatí, ktoré zvyšujú návštevnosť knižníc:
 Týždeň slovenských knižníc (16. ročník): podujatia určené nielen pre používateľov
ale aj pre širokú verejnosť,
 Noc s Andersenom: 15. ročník medzinárodného podujatia na počesť výročia
narodenia H. Ch. Andersena (MsK Tisovec).
 Dňa 18. 6. 2015 sa MsK v Tisovci zapojila do celoslovenského projektu Linky detskej
istoty pri SV pre UNICEF Čítajme si… (čitateľský maratón knižníc: pokus o
prekonanie slovenského rekordu v čítaní neznámeho textu).
 Deň ľudovej rozprávky, Medzinárodný deň detskej knihy a Týždeň hlasného
čítania
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VII. METODICKÁ A KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ
Metodická, koordinačná a prieskumová činnosť bola v roku 2015 v okrese Rimavská Sobota
vykonávaná KMH RS v 29 knižniciach, ktoré KMH RS metodicky usmerňovala a bola
zameraná na nasledovné oblasti:
 metodicko - inštruktážna pomoc knižniciam okresu Rimavská Sobota.
Oddelenie koordinácie a metodiky KMH vykonalo v roku 2015 spolu 18 odborných
metodicko-inštruktážnych návštev v okrese Rimavská Sobota, poskytlo 58 metodických
konzultácií. Odborné metodické inštruktáže boli zamerané k doplňovaniu a spracovaniu
knižničných fondov, revízie knižničných fondov, vyraďovanie zastaranej a opotrebovanej
literatúry, vedenie základných evidencií v knižniciach. 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
odstránenia stagnácie knižníc.

na

Z dôvodu dlhodobej stagnácie a tiež celkového nedostatku finančných prostriedkov od
zriaďovateľov ako aj z nezáujmu zo strany občanov a zriaďovateľov o činnosť knižníc v roku
2015 zanikla činnosť v 1 obecnej knižnice okresu Rimavská Sobota:
 Obecná knižnica v Novej Bašte
Analyticko-rozborová činnosť bola zameraná na spracovanie štatistických údajov knižníc
okresov Rimavská Sobota a jej výsledkom bol materiál Vyhodnotenie činnosti knižníc okresu
Rimavská Sobota.
Dňa 28. 5. 2015 bola uskutočnená odborná pracovná porada knihovníkov okresu
Rimavská Sobota. Obsahom porady bolo:
 vyhodnotenie stavu činnosti verejných knižníc v roku 2014, ktoré prezentovala PhDr.
Iveta Kilárová, Csc. (ORKS OS SNK MT).
 Metodička informovala knihovníkov o vyplňovaní nového štatistického výkazu KULT
10-01, v ktorom sú implementované aj údaje z formulára KULT 1-01.
 Metodička KMH RS upozornila na metodiku vykazovania podujatí zorganizovaných
počas Noci s Andersenom. Odporúča vykazovať každé jedno podujatie, ktoré sa počas
noci zorganizuje.
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.

VIII. EDIČNÁ ČINNOSŤ
V roku 2015 z knižníc okresu Rimavská Sobota edičnú činnosť vykázala Knižnica prof.
Štefana Pasiara v Hnúšti. Vydala zborník literárnych prác žiakov základných a stredných škôl
Hrebendova kapsa XVI. ročník.
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IX. PRIESKUMNÉ, VÝSKUMNÉ A PLÁNOVANÉ INDIVIDUÁLNE ÚLOHY
Prieskumné, výskumné a plánované úlohy v knižniciach okresu Rimavská Sobota neboli
v roku 2015 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.

X. STAV ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE
V okrese Rimavská Sobota mali v roku 2015 knižnice spolu 12 počítačov. Z toho prístupných
pre verejnosť bolo 8 počítačov. Knižnice zaznamenali spolu 586 návštevníkov internetu.
V neprofesionálnych knižniciach okresu Rimavská Sobota k dispozícii počítače nemali.

XI. ZÍSKANÉ GRANTY
Knižnica prof. Š. Pasiara v roku 2015 vďaka finančnej podpore BBSK zakúpila závesné
systémy na realizáciu výstav. Realizácia bola ukončená v mesiaci október 2015.
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.

Mgr. Eva Novotná
dočasne menovaná riaditeľka

V Rimavskej Sobote, 15. 6. 2016
Vypracovala: Bc. Stanislava Hriňová, metodička KMH RS

Zdroj:
z podkladov vyplnených v Prehľade o činnosti knižnice za rok 2015.
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