
Mestská knižnica v Modre – vyhodnotenie 2018 

1. Akvizícia  
2. Organizácia literárnych, diskusných a multižánrových podujatí 
3. Otvorenie a prevádzka letnej čitárne 
4. Elektronizácia knižničného fondu 
5. Bežná činnosť knižnice – služby pre čitateľov a klientov, údržba fondu, nákup a vyraďovanie 

kníh  
 

Akvizícia - pravidelné dopĺňanie knižničného fondu o nové tituly 
V roku 2018 sme rozšírili knižničný fond o 738 nových titulov: 
444 titulov darovaných 
262 titulov nakúpených z dotácie FPU 
32 titulov rozpočet  
  
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 literárnych akcii a podieľala sa na spoluorganizovaní ďalších 2 
podujatí (NOC LITERATÚRY, FELIBER POETRY). Pripravili sme tiež niekoľkomesačný vzdelávací cyklus  
s názvom IHRISKO ČÍTANIA s lektorkou Timoteou Vráblovou určený pre rodičov, pedagógov 
a knihovníkov (spolu 8 stretnutí), ktoré boli zamerané na rozvoj čítania s porozumením.   

Financovanie: 
Grant Fondu na podporu umenia: 3 000 eur 
 
Prehľad podujatí:  
 
Február  

• Povedz slovo čisté – beseda o knihe Antona Baláža Povedz slovo čisté 
Priestor: Mestská knižnica v Modre 
Termín: 22. 2. 2018, 18.00 h 
Účasť: 25 osôb 

• Pásmo pre školy s OSMIJANKOM – inscenované čítanie z knihy Mareka Vadasa Útek 
a diskusia so žiakmi  
Priestor: Mestská knižnica v Modre – detská čitáreň 
Termín: 28. 2. 2018  
Cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ –Účasť: 20 detí 

 
Marec 

• Drobci – autorské čítanie a beseda s Vandou Raýmanovou o knižke Drobci a o tvorbe 
Večerníčka pre najmenších.   
Priestor: Mestská knižnica v Modre – detská čitáreň 
Termín: 21. 3. 2018 
Cieľová skupina: rodiny s deťmi 
Účasť: 25 – 30 osôb 

• Katarína Nádaská – prednáška na tému Kolobeh života a jarné obyčaje 
Priestor: Veľká sála kultúrneho domu 



Termín: 15. 3. 2018 
Cieľová skupina: široká verejnosť, študenti 
Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry a kultúry každodenného života spojená s kolobehom 
života 
Účasť: 80 osôb 
 

Apríl   

• Cisárove nové šaty 
Baroková crazy komédia Nového divadla Nitra na motívy svetoznámych príbehov Hansa 
Christiana Andresena 
Priestor: Veľká sála kultúrneho domu 
Termín: 15. 3. 2018 
Cieľová skupina: žiaci ZŠ 
účasť: 250 žiakov 

• Festival duchovnej poézie s hosťom Danielom Hevierom – program pre stredoškolskú 
mládež 
Priestor: Veľká sála kultúrneho domu 
Termín: 20. 4. 2018 
Cieľová skupina: stredoškolská mládež a široká verejnosť 
Účasť: 250 detí a študentov 

• Finalisti súťaže Anasoft litera v rámci festivalu Anasoft litera v Modre  
Priestor: Malá sála kultúrneho domu 
autorské čítanie a beseda s Vandou Rozenbergovou, rozhovor s Miroslavou Vallovou 
Termín: 28. 4. 2018 
Účasť: 15 osôb 
 

Máj 

• NOC LITERATÚRY v Modre 
Termín: 16. 5. 2018 
Miesto: ulice a nádvoria mesta 
Účasť: 120 ľudí  

Jún 

• Keby som bol dospelý  
Veselé čítanie so Zuzanou Polonskou s prvkami tvorivej dramatiky o tom, ako deti vidia svet 
dospelých, Mestská knižnica v Modre – detská čitáreň 
Termín: 6. 6. 2018 
Účasť: 40 detí a rodičov 

September 

• Čítanie s Dadom Nagyom 
Priestor: Mestská knižnica v Modre – detská čitáreň 
Termín: 19. 9. 2018 
Účasť: 20 detí a rodičov 

Október 

• Modranské veršobranie 2018  
Termín: 19.10.2018 
Divadelné predstavenie Ja a môj brat a stretnutie v s básnikmi v mestskej knižnici 
Priestor: Veľká sála kultúrneho domu, knižnica 
Cieľová skupina: stredoškolská mládež a široká verejnosť 
Účasť: 150 študentov 

November: 

• Anna Franková – divadelné predstavenie pre stredné a základné školy – Nové divadlo Nitra  
Termín: 29.11. 2018 
Priestor: Veľká sála KD 



250 žiakov a študentov  

• Japonsko zvnútra 
Prednáška spojená s hudobnými vstupmi DUA KERLEK (Ondřel Landa a Hico Natsuaki ) 
Termín: 22.11. 2018 
Priestor: malá sála  
Účasť: 30 ľudí 

• SOFIA a TEKVIČKA - inscenované čítanie s OSMIJANKOM z rovnomennej knižky od Pat Zietlow 
Millerovej spojené s výtvarnou dielňou 
Termín: 29.11. 2018 
Priestor: Detská čitáreň knižnice 
Účasť: 30 detí a rodičov  

December: 

• Po stopách dávnej minulosti s Pavlom Dvořákom 
Zmena podujatia – prednáška o súčasnej Číne s Pavlom Dvořákom mladším 
Termín: 13.12. 2018 
Priestor: Malá sála KD 
Účasť: 40 osôb  

 
 

Otvorenie a prevádzka letnej čitárne 

Financovanie: 
Grant Fondu na podporu umenia: 3 000 € 
Prevádzka čitárne od 13. júna do 31. augusta – streda, štvrtok, piatok 10,00 – 19,00 

Podujatia:  

• Otvorenie / 13. 6. 2018 s miestnym autorom, básnikom Jozefom Trtolom, hudobný hosť Juraj 
Turtev, účasť: 15 osôb 

• Pásmo pre deti / 15. 6. 2018 - OSMIJANKO n. o. - Školské záhady - dramatizované čítanie pre 
2. ročník ZŠ, z dôvodu nepriaznivého a daždivého počasia sa čítanie konalo v priestore Malej 
sály kultúrneho domu, účasť: 60 osôb 

• Program pre rodiny s deťmi / 12.7. 2018, Divadielko v záhrade - Dobrý deň pán Sova - divadlo 
SpozaVoza, Účasť: 50 osôb 

• Diskusia a koncert / 19.7. 2018, Diskusia Genius loci II, koncert Lenky Dusilovej 
Účasť: 120 osôb 

• Program pre dospelých / 2.8. 2018, RUZKÁ KLAZIKA, autorské čítanie a beseda s Danielom 
Majlingom, slovom sprevádzal Dado Nagy, koncert Peter Bonzo Radvanyi, Luboš Beňa  
Účasť: 25 osôb 

• Program pre rodiny s deťmi / 23.8. 201818.00 Braňo Jobus a jeho najnovšia kniha Muflón 
Anciáš a mimozemšťan, účasť: 40 osôb 

 
 
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 
systéme k 24. 1. 2019 je 6052 titulov. 

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

Štatistické údaje: 
Počet založených a predĺžených čitateľských preukazov: 401 
Dospelí čitatelia /dospelí, študenti, dôchodcovia: 237 
Deti do 15 rokov: 164 



Používatelia PC, internetu a tlač: 404 
Počet používateľov /návštevníkov, ktorí si vypožičali/vrátili knihy/: 2784 
Počet výpožičiek: 6090 
 
 

 Preukazy 
Dospelí 

Preukazy 
Deti  

Počet výpožičiek 
spolu 

Počet používateľov 
spolu 

Používatelia 
PC 

2016 174 130 3844 1455 191 

2017 218 170 5259 1976 210 

2018 237 164 6090 2784 404 

Medziročn
ý nárast  

19 -6 831 808 194 

Medziročn
ý nárast v 
% 

8,7 -3,5 11,6 40,9 92,4 

Tabuľka porovnania rokov 2016, 2017, 2018 

 

V roku 2018 bolo z fondu vyradených 4551 kníh. Fond bol doplnený o 738 nových knižných titulov 
a 444 darovaných knižných titulov. 

Všetky projekty mestskej knižnice v roku 2018 boli financované z grantov Fondu na podporu umenia 
spolu v hodnote: 11 000 € (do konca marca ešte čerpáme grant na nákup nových kníh, ktorého zostatok 
je 1339,53 €).  

 


