
Mestská knižnica v Modre // vyhodnotenie činnosti 2017 

Sme menšia mestská knižnica, ktorá sídli v priestoroch Kultúrneho domu v Modre. Pri knižnici funguje 
v letných mesiacoch literárna záhrada, v ktorej organizujeme literárne a multižánrové akcie. 
V knižnici pracujú tri knihovníčky (celkovo dva úväzky).  

Našu činnosť v roku 2017 môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórii: 

1. Akvizícia  
2. Organizácia literárnych, diskusných a multižánrových podujatí 
3. Prevádzka letnej čitárne 
4. Elektronizácia knižničného fondu 
5. Bežná knižničná činnosť – služby pre čitateľov, údržba fondu a vyraďovanie kníh  
 
 
Akvizícia - pravidelné dopĺňanie knižničného fondu o nové tituly 
 
V roku 2017 sme rozšírili knižničný fond o 417 nových titulov.  
Financovanie: Grant Fondu na podporu umenia: 3 000 €, vlastný rozpočet KC: 1 010 €  
Pri nákupe kníh sme uprednostnili požiadavky našich čitateľov. Nakupovali sme predovšetkým 
beletriu domácu aj prekladovú pre dospelého čitateľa a tiež detské knihy domáce aj prekladové. 
Minulý rok sa podarilo z finančných prostriedkov grantu nakúpiť aj odbornú literatúru predovšetkým 
pre pedagógov modranských základných a stredných škôl. Pribudli nám aj knihy z oblasti histórie, 
umenia, etnológie, vinohradníctva a záhradníctva a tiež reportážna literatúra.  
Pravidelné dopĺňanie a aktualizácia knižničného fondu je základným predpokladom rozvoja členskej 
základne čitateľov. Vďaka nákupu nových kníh nám stúpol počet výpožičiek a pribudli noví členovia.   
 

Organizácia literárnych, diskusných a multižánrových podujatí 

Počas celého roka knižnica pripravila 13 podujatí a podieľala sa na spoluorganizovaní ďalších 4 akcií 
(BERONA, NOC LITERATÚRY, FELIBER POETRY, Čitateľský maratón 2017). Zároveň z knižničného 
grantu bolo spolufinancované podujatie Oslava dňa boja za slobodu a demokraciu – diskusia 
s Fedorom Gálom. Ďalším vzdelávacím podujatím bol workshop s Timoteou Vráblovou Ako sa 
nestratiť v príbehu zameraný na rozvoj čítania s porozumením určený pre rodičov, pedagógov 
a knihovníkov. 

Financovanie: dotácia z Fondu na podporu umenia: 1 500 €, vlastný rozpočet KC 

• 14. 2. / Literárny večer s Máriusom Kopcsayom /počet účastníkov 25/ 

• 3. / Hravo čítame s OSMIJANKOM o nerozlučnom priateľstve, podujatie pre deti – otvorenie 
mesiaca knihy /počet účastníkov 30/ 

• 17. 3. / BERONA – večer V. Šikulovej pri príležitosti jej životného jubilea / počet návštevníkov 
200 

• 23. 3. / Literárny večer s poéziou – Erik Ondrejička, Krajina diamantov /počet účastníkov 25/ 

• Marec mesiac knihy / celomesačné pravidelné podujatia pre školské skupiny / počas mesiaca 
marec navštívilo Mestskú knižnicu v Modre približne 300 detí so svojimi pedagógmi, pre 
ktoré sme pripravili program a čítanie. 

• 23. 4. / Anasoft litera festival v Modre – autorské čítanie s Denisou Fulmekovou o knihe 
Konvália, predstavenie Anna Franková v podaní Nového divadla Nitra /predstavenie 
nominované na niekoľko divadelných cien Dosky 2017, /návštevnosť festivalu v Modre 100 
osôb 

• 27. 4. / Festival duchovnej poézie – Žena a kvet – literárne pásmo venované Jánovi Smrekovi 
v réžii J. Sarvaša / návštevnosť 100 ľudí 



• 10. 5. / NOC LITERATÚRY – Daniel Fisher, Táňa Radeva, Eva Kenderessy, Jakub Ursíny a Ján 
Oslík čítali z európskej literatúry na rôznych atraktívnych miestach Modry / návštevnosť cca 
150 osôb 

• 23. 5. / Dado Nagy číta deťom / známy popularizátor literatúry Dado Nagy vybral pre deti 
niekoľko zaujímavých kníh a v detskej čitárni si spoločne s deťmi čítal a diskutoval o knižkách 
/účasť 20 osôb 

• 31. 5 / Čitateľský maratón 2017 na ZŠ Vajanského, číta celá škola, 6 hodinový čitateľský 
maratón, v ktorom sme s deťmi čítali vybrané knižky, organizátor: Linka detskej istoty, ZŠ 
Vajanského, Mestská knižnica v Modre  

• 27. 9. / Anna Franková, predstavenie pre stredné a základné školy, Nové divadlo Nitra – 
divadelné spracovanie literárneho diela Denník Anny Frankovej / 300 žiakov  

• 19. 10. / Modranské veršobranie 2017 – pásmo pre deti na motívy knihy Jána Smreka 
Maľovaná abeceda, účinkujúci: detí z modranských materských škôl a hosťujúcej škôlky 
Lienka zo Smoleníc. Hosť podujatia: autorka detskej knihy Gabika Izakovičová Spustová. Záver 
programu – divadelné predstavenie Keď mama nie je doma v podaní Ľuba Piktora /Divadlo 
PIKI/ účasť 200 detí a rodičov 

• 1. 11. / OSMIJANKO n.o., Inscenované čítanie pre školy z knihy Mareka Vadasa Útek pre 4. 
ročník ZŠ Vajanského v podaní bábkoherca Lukáša Tandaru / 35 detí 

• 10. 11. / OSMIJANKO n.o. Inscenované čítanie z knihy Jaroslavy Blažkovej Mačky vo vreci pre 
2. ročník ZŠ Vajanského, účinkujúci Sidi Féderová, Miroslav Mihálek/ 35 detí 

• 7. – 14. 11. / Ako sa nestratiť v príbehu – cyklus dvoch workshopov o čítaní s porozumením 
s Timoteou Vráblovou určený pre pedagógov, rodičov a knihovníkov – ako správne s deťmi 
čítať / 2 x 25 účastníkov  

• 16. 11. / Diskusia Michala Kaščáka s Fedorom Gálom, Oslava dňa boja za slobodu 
a demokraciu, diskusia o bielych miestach v našej histórii, o prítomnosti, blízkej budúcnosti a 
o novej knihe rozhovorov, ktorá podrobne reflektuje celý život F. Gála a nevyhýba sa ani 
boľavým miestam, vlastným zlyhaniam a témam dneška / 150 účastníkov 

• 20. 11. / Čítanie povestí a beseda s autorkou Z. Kuglerovou pre II. stupeň ZŠ Ľ. Štúra, za 
mestskú  knižnicu Ľ. Miháliková, účasť 50 žiakov 

• 23. 11. / Katarína Nádaská – beseda so slovenskou etnologičkou o Advente a Vianociach – 
beseda bola súčasťou programu Adventnej Modry, v rozhovore s Evou Kenderessy /100 
účastníkov  

• 28. 11. / Alica v krajine Vianoc – interaktívna rozprávka pre deti na motívy L. Carrollyho Alica 
v krajina zázrakov, súčasť programu Adventnej Modry /účasť 200 detí a rodičov 

• 15. – 16. 12. / Vianočný antikvariát mestskej knižnice – predaj vyradených a darovaných kníh 
na mestských vianočných trhoch, výťažok 180 € 

 

Otvorenie a prevádzka letnej čitárne 

Druhú letnú sezónu otvorila svoje brány letná čitáreň Mestskej knižnice v Modre. Letná čitáreň je  
jeden z najúspešnejších projektov knižnice, ktorý má ambíciu obohatiť program kultúrneho leta a stať 
sa letným miestom stretávania sa modranských komunít a tradičným miestom pre letné literárne 
a multižánrové podujatia nekomerčného charakteru. V takejto podobe v prostredí parku a zelene má 
v rámci malokarpatského regiónu čitáreň len Mestská knižnica v Modre. Čitáreň má príjemné zákutia 
na čítanie, detský kútik a zaujímavú ponuku novín a časopisov (domácich aj zahraničných). 

Financovanie: dotácia z Fondu na podporu umenia: 2 500 €, vlastný rozpočet KC  
Prevádzka čitárne od 10. júna do 14. septembra – streda, štvrtok, piatok 10.00 – 19.00 h 
 
Záujem o koncerty, literárne a diskusné večeri, tak ako v minulom roku, prekročil hranice nášho 
mesta. Letnú čitáreň v bežnej prevádzke a na podujatiach navštívilo asi 700 návštevníkov, z toho asi 
jedna tretina boli deti do 10 rokov. Tento rok sme do projektu pripojili aj ďalšiu novovytvorenú 



Komunitnú záhradu na Štúrovej ulici 59, kde prebehla diskusia na tému Genius loci mesta Modry 
a koncert slovenskej speváčky a skladateľky Kataríny Málikovej a jej Ansámblu.  

Program: 

• 10. 6. 2017 / otvorenie čitárne v rámci Dňa otvorených záhrad Modra  
16.00 OSMIJANKO, n.o., inscenované čítanie pre deti – Mačky vo vreci a tvorivé dielne Ktorá 
farba je najdôležitejšia na svete? 
18.00 Peter Šulej a Ondrej Štefánik, autorské čítanie a beseda / 50 účastníkov  

• 15. 6., 19.00 / Podvečer s poéziou – Kvitnúca oskoruša – autorské čítanie modranskej poetky 
Ľubomíry Mihálikovej a básnika Jozefa Trtola, hudobný hosť Peter Tarkay /20 účastníkov/ 

• 20. 7., 18,00 – Tradičné bábkové divadielko pre deti Žabí princ, divadelné zoskupenie 
Animare silva /40 účastníkov – rodiny s deťmi 

• 27. 7., 19.00 / Diskusia Genius loci mesta Modry, pozvaní diskutujúci: Agáta Petrakovičová 
Šikulová - historička, Tomáš Polónsky - sochár a maliar, Matúš Bišťan - architekt/ a Koncert 
Kataríny Málikovej a jej Ansámblu /150 účastníkov 

• 10. 8., 19.00 / Literárny kvíz pod hviezdami s Dadom Nagyom a koncert J. B. Kladiva /40 
účastníkov 

• 24. 8., 18.00 / beseda a autorské čítanie pre rodiny s deťmi so Zuzanou Kúglerovou a jej 
literárnym hosťom Ondrejom Kalamárom, hudobný hosť Beáta Kuracinová /20 účastníkov 

 

Elektronizácia knižničného fondu 

Knižnica pracuje na elektronizácií knižničného fondu v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, 
s ktorou spoločne testujeme nový knižničný systém KOHA. Počet kníh elektronizovaných v tomto 
systému k 24. 1. 2018 – 2510 kusov. 

 

Bežná činnosť knižnice – služby pre čitateľov a klientov, údržba fondu a vyraďovanie kníh 

Štatistické údaje: 
Počet založených a predĺžených čitateľských preukazov: 388 
Dospelí čitatelia /dospelí, študenti, dôchodcovia: 218 
Deti do 15 rokov: 170 
Používatelia PC, internetu a tlač: 210 
Počet používateľov /návštevníkov, ktorí si vypožičali/vrátili knihy/: 1976 
Počet výpožičiek: 5259 
 

 Preukazy 
Dospelí 

Preukazy 
Deti  

Počet výpožičiek 
spolu 

Počet používateľov 
spolu 

Používatelia 
PC 

2016 174 130 3844 1455 191 

2017 218 170 5259 1976 210 

Nárast 44 40 1415 521 19 

Nárast v % 25,2 % 30,8 % 37 % 35,8% 11% 
Tabuľka porovnania rokov 2016 a 2017 

 

V roku 2017 bolo z fondu vyradených 1580 kníh. Fond bol doplnený o 417 nových knižných titulov 
a 431 darovaných knižných titulov. 

Všetky projekty mestskej knižnice v roku 2017 boli financované z grantov Fondu na podporu umenia 
v celkovej hodnote: 7 000 €.  


