Mestská knižnica v Modre – vyhodnotenie činnosti za rok 2019
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Akvizícia
Organizácia literárnych, diskusných a multižánrových podujatí
Elektronizácia knižničného fondu
Bežná činnosť knižnice – služby pre čitateľov a klientov - štatistiky

Akvizícia - pravidelné dopĺňanie knižničného fondu o nové tituly, vyraďovanie knižničného fondu
V roku 2019 sme rozšírili knižničný fond o 1132 nových titulov.
− 599 titulov darovaných
− 513 titulov grant FPU
− 20 titulov rozpočet knižnice
746 titulov bolo vyradených.
Financovanie:
Grant Fondu na podporu umenia: 5 000 €
Pri nákupe kníh sme uprednostnili požiadavky všetkých kategórii čitateľov. Nakupovali sme
predovšetkým beletriu domácu aj prekladovú pre dospelého čitateľa a tiež detské knižky domáce aj
prekladové. Z prostriedkov grantu sme nakúpili aj odbornú literatúru pre detského a dospelého
čitateľa.
Organizácia literárnych, diskusných a multižánrových podujatí
Počas celého roka knižnica pripravila 21 podujatí a podieľala sa na spoluorganizovaní ďalších 2
podujatí (Noc literatúry, Feliber Poetry ). Odhadovaný počet návštevníkov: 1300
Prvýkrát organizovala knižnica celoročnú marketingovú imidžovú kampaň. Jej základom bola osobná
pozvánka do knižnice vo forme fotografického portrétu a knižného odporúčania našich literárnych
hostí alebo osobností, ktoré navštevujú knižnicu. Kampaň propagovala mestskú knižnicu a jej úlohou
bolo zvýšiť návštevnosť a zároveň propagovať čítanie a knižnú kultúru. Kampaň zahŕňala elektronické
výstupy (sociálne siete KC Modra a mesta Modra / instagram Mesta Modra a printové výstupy,
mesačník Modranské zvesti). Výstupy sme realizovali vo frekvencii každé 2 týždne prostredníctvom
sociálnych sietí a printové raz za mesiac v podobe PR článku v miestnych novinách. Základom
kampane bolo odporučenie knihy, ktorú si náš oslovený hosť vybral s pozvánkou do mestskej
knižnice, kde si knihu môže návštevník vypožičať. Spolu sme pripravili 21 príspevkov za mesiace
marec až december 2019 a uverejnili ich na sociálnych sieťach. Printových výstupov sme pripravili 10.

Financovanie:
Grant Fondu na podporu umenia: 3 500 €
Rozpis podujatí financovaných z grantu:
FEBRUÁR
• Monika Kompaníková a jej tvorba pre deti - účinkujúci Monika Kompaníková, moderátorka
Eva Kenderessy
• Agáta Petrakovičová Šikulová - Modranská stopa Samuela Zocha, autorská prezentácia knihy
MAREC
• Veľrybia speváčka Gréta, účinkujúci dramacentrum EDUdrama, tvorivá dramatika pre rodiny
s deťmi
• Marec mesiac knihy – pásmo pre školy s OSMOJANKOM, OSMIJANKO, n.o.
• Čarodejnice, Nové divadlo Nitra - divadelné predstavenie pre školské skupiny
APRÍL
• Diskusia s Andrejom Bánom o knihe Slon na Zemplíne, moderátor Ján Sklenár
• Bloody Sonnets - príbeh prekladu Hviezdoslavových Krvavých sonetov do angličtiny,
pripomenutie si výročia narodenia P. O. Hviezdoslava, účinkujúci prekladateľ a básnik John
Minehane, Daniel Hevier, recitátor Peter Beňadik
• Ako vzniká detská rozhlasová hra?, workshop pre rodiny s deťmi, účinkujúci Rudi Fritzman,
Ján Sklenár
MÁJ
•
•

NOC LITERATÚRY – literárna špacírka, účinkujúci: Zuzana Polonská, Eva Oslíková, Martin
Meľo, Zuzana Kyzeková, Laco Kerata
MÁME EMU - predstavenie Vydavateľstva Buvik spojené s dramatizovaným čítaním knihy
Máme Emu od J. Uličianskeho, účinkujúca Barbora Zmišková -Krajč, pre rodiny s deťmi

SEPTEMBER
• Trilógia o permoníkoch - príbehy baníctva, beseda s autorkou Zuzanou Boďovou,
moderátorka: Zuzana Polonská, pre rodiny s deťmi
OKTÓBER
• Modranské veršobranie 2019, účinkujúci súbor: Biele divadlo
NOVEMBER
• Tisícročná žena, rozhovor so žurnalistkou a spisovateľkou Ľubou Lesnou, moderátorka: Eva
Kenderessy
• Život v Muminkovskom údolí - dramatizované čítanie z kníh T. Jannsonovej, účinkujúca: Sidy
Féder
DECEMBER
• Vianočné zastavenie, Vianočný antikvariát mestskej knižnice – predaj vyradených
a darovaných kníh – výťažok 230,- eur

Podujatia organizované v letnej čitárni z rozpočtu knižnice:
JÚN:
•
•
•
JÚL:
•

Ilúzia – prezentácia poézie a obrazov mladej autorky žijúcej v Modre Lucii Mandincovej
Pinocchio – divadelné predstavenie Divadla ZkuFraVon pre rodiny s deťmi
HRAvo čítame S OSMIJANKOM o nerozlučnom kamarátstve – podujatie pre školy

Komiks ako knižná ilustrácia – výtvarný workshop z ilustrátorom detských kníh Jurajom
Baloghom pre rodiny s deťmi

AUGUST:
• Najkrajšie výlety pre deti – beseda s autorkou Vierou Polákovou spojená so súťažou pre
rodiny s deťmi
• NAČO NÁM JE HLAVA? – tvorivý workshop s OSMIJANKOM n.o. pre letný tábor
• Whiskyho cestovateľské kino – prednáška Mila Lábela o Kolumbii

Elektronizácia knižničného fondu
Knižnica pracuje na elektronizácií knižničného fondu v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou,
ktorá je dodávateľom knižničného systému KOHA. Počet kníh elektronizovaných v tomto systému
k 11. 2. 2020 je 9533 kusov. V roku 2019 sme spustili elektronický on-line katalóg s možnosťou
prehliadania nášho knižného fondu, zatiaľ bez možnosti aktívneho používania.
https://kniznica.kcmodra.sk/

Bežná činnosť knižnice – služby pre čitateľov a klientov, údržba fondu a vyraďovanie kníh
Štatistické údaje:
Počet založených a predĺžených čitateľských preukazov: 475
Dospelí čitatelia /dospelí, študenti, dôchodcovia: 290
Deti do 15 rokov: 185
Používatelia PC, internetu a tlač: 497
Počet používateľov /návštevníkov, ktorí si vypožičali/vrátili knihy/: 2828
Počet výpožičiek: 7969
Preukazy
Dospelí
174
218
237
290
53

Preukazy
Deti
130
170
164
185
21

Počet výpožičiek
spolu
3844
5259
6090
7969
1879

2016
2017
2018
2019
Medziročn
ý nárast
Medziročn 22,36
12,80
30,85
ý nárast v
%
Tabuľka porovnania rokov 2016, 2017, 2018,2019

Počet používateľov
spolu
1455
1976
2784
2828
44

Používatelia
PC
191
210
404
497
93

1,50

23,00

Všetky projekty mestskej knižnice v roku 2019 boli financované z grantov Fondu na podporu umenia
spolu v hodnote: 16 500 eur /do konca mája ešte čerpáme grant na nákup nových kníh, a zároveň
prebieha z prostriedkov grantu rekonštrukcia mestskej knižnice, ktorá bude ukončená v marci/.

ZÁVER
Podľa štatistických údajov rastie každoročne návštevnosť knižnice a počet obslúžených čitateľov.
Celkovo sme v roku 2019 poskytli knižničné služby pre 3 325 návštevníkov, ktorí si buď požičali knihu,
vrátili knihu, prípadne využili služby tlače a internetu. V mesačnom priemere sme obslúžili 277,08
klientov.
Podľa štatistických údajov narástla medziročne najviac položka počtu výpožičiek /30,85%/. Dôvodom
je pravidelný nákup a dopĺňanie knižného fondu. Vysoký percentuálny nárast má aj položka
používatelia PC, čo ukazuje, že knižnica má dostatočné vybavenie na poskytovanie služieb ako práca
z PC, tlač dokumentov, skenovanie dokumentov a tlač z USB /23%/. Pravidelným dopĺňaním
knižničného fondu sa nám podarilo zvýšiť počet členov knižnice /22,36%/.
V priebehu roku 2019 získala knižnica kompletné vybavenie pre prácu zamestnancov na troch PC
s čítačkami čiarových kódov (3 PC získané sponzorským darom, čítačky zakúpené z rozpočtu knižnice)
a nový PC (all in one) na obsluhu klientov, zakúpený tiež z rozpočtu knižnice. Dovybavenie
technického zázemia knižnice považujeme za krok, ktorý nám umožnil výraznejšie pokročiť
v elektronizácií a otvoriť on-line knižničný katalóg.

