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1. Všeobecná charakteristika organizácie
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) je v súčasnosti modernou, dynamicky sa
rozvíjajúcou krajskou knižnicou, ktorá svojimi aktivitami reaguje na potreby spoločnosti. Popri
tradičnom poslaní poskytovať knižnično-informačné služby sa zameriava na oblasť
neformálneho vzdelávania. Okrem detí a mládeže sa cielene orientuje na ľudí v produktívnom
a poproduktívnom veku. Dôvodom je nepriaznivý demografický vývoj v Košickom kraji i na
Slovensku a radikálny súčasný i očakávaný nárast počtu obyvateľov vo vyššom strednom
a staršom veku. Knižnica reaguje na nedostatočnú ponuku neformálneho vzdelávania pre túto
kategóriu ľudí. Tieto aktivity VKJB sú v súlade so Zákonom o knižniciach a s Národným
programom aktívneho starnutia SR na roky 2014-2020, ako aj uznesením Rady Európy.
V ostatných rokoch knižnica zaznamenáva každoročný nárast počtu registrovaných
čitateľov a počtu účastníkov podujatí. V roku 2019 mala 11 663 čitateľov, pripravila takmer
840 podujatí a dosiahla rekordnú návštevnosť 210 400 návštev.
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) patrí k najstarším a najväčším verejným
knižniciam na Slovensku. V roku 2020 oslávi 96 výročie svojho založenia (1924), no jej počiatky
siahajú do 17. storočia, do obdobia vzniku Košickej univerzity. Najstaršou knihou vo fonde
knižnice je inkunábula, prvotlač, Super Sapientiam Salomonis (Ponad múdrosť Šalamúna)
z roku 1483. K unikátom patrí rukopisná kronika košického historika Jozefa Turcsányiho
napísaná okolo roku 1834. Raritou je zbierka rukopisných kníh z polovice 19. storočia. Knižnica
má 10 pracovísk - okrem centrálnej požičovne na Hviezdoslavovej 5 sú to špecializované
regionálne a hudobné oddelenie na Hlavnej 48, prezidentská knižnica a pobočky v mestských
častiach Košíc (Barca, Šaca, sídliská Nad jazerom, Dargovských hrdinov, Terasa, KVP).
Knižnica má vo fonde vyše 200 tis. dokumentov. Okrem beletrie ponúka kvalitný fond
regionálneho oddelenia, kde uchováva a sprístupňuje dokumenty týkajúce sa dejín a reálií
mesta a kraja, ale aj s celoslovenským významom. Popri knižničných službách VKJB organizuje
kultúrne a vzdelávacie podujatia pre verejnosť.

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka
2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti
V roku 2019 knižnica realizovala viaceré ťažiskové podujatia, ktoré sa tešili mimoriadnému
záujmu verejnosti a médií. Za cezhraničný projekt „Knižnice pre vzdelávanie 50plus“, ktorého
bola VKJB lídrom, sme vlani získali prestížnu cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých
ako doposiaľ prvá a jediná knižnica. Prevzali sme si ju z rúk riaditeľa asociácie a ministerky
školstva.
Vďaka financiám z Fondu na podporu umenia sme úspešne prevádzkovali elektronický
literárny magazín „knihynadosah.sk“, ktorý zdieľajú viaceré knižnice na Slovensku a priaznivci
literatúry cez sociálne siete. Vlani dosiahol mimoriadnu ročnú návštevnosť, portál navštívilo
33 600 používateľov. Vyhlásili sme kampaň pre začínajúcich autorov Ukáž sa!, nad ktorou mal
záštitu predseda KSK. Záujem bol mimoriadny, prihlásili sa aj autori zo zahraničia, dovedna 130
mladých spisovateľov poslalo takmer 400 diel. Najúspešnejšie, ktoré vybrali odborní
hodnotitelia z radov literárnych kritikov a pedagógov, boli zverejnené v e-magazíne.
Výrazne zarezonoval projekt „Jedným klikom za pamätníkom“ o pamätných tabuliach
v Košiciach, na ktorý knižnica získala financie z EÚ cez program Interreg. Spolupracovali sme
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na ňom s partnerskou župnou a mestskou knižnicou F. Rákozciho II v Miškolci. Výstupom je
trojjazyčná mobilná aplikácia s audio sprievodcom a virtuálnou prehliadkou Košíc, ktorú si
možno stiahnuť cez QR kódy. Knižnica tak podporila kultúrny cestovný ruch v metropole kraja.
Mimoriadnemu mediálnemu záujmu sa tešila aj výstava a sprievodné podujatia k 30. výročiu
Nežnej revolúcie s návštevnosťou 2 200 ľudí. Výstava bola ťažiskovým podujatím v kraji, bola
spracovaná netradične s využitím komiksových a interaktívnych prvkov, hlavnými partnermi
boli Košický samosprávny kraj, VKJB, Ústav pamäti národa, Univerzita P.J. Šafárika a Rozhlas
a televízia Slovenska.
Knižnica vo viacerých ukazovateľoch dosiahla výnimočné výsledky. Kým pred 5 rokmi knižnica
mala vyše 9 tisíc čitateľov, vlani ich bolo 11 663. Knižnica pripravila vo svojich 10 pracoviskách
takmer 840 podujatí a dosiahla rekordný počet návštevníkov - 210 400.
Mrzí nás, že sa nám nepodarilo zrealizovať plánovanú opravu fasády na objekte centrálnej
požičovne na Hviezdoslavovej 5, pretože sme od zriaďovateľa včas nedostali súhlas so začatím
verejného obstarávania na dodávateľa prác. O súhlas sme žiadali vo februári 2019, stanovisko
nám bolo doručené koncom decembra, pár dní pred koncom roka, pričom schválené financie
bolo potrebné použiť do 31.12.2019. Sumu takmer 150 tis. € sme museli vrátiť do rozpočtu
zriaďovateľa. Fasádu, z ktorej sa uvoľňujú tehly, čo môže ohroziť bezpečnosť ľudí, nebudeme
môcť opraviť ani v roku 2020. Hoci sme v návrhu rozpočtu našej organizácie na rok 2020
opätovne žiadali aj financie na opravu fasády, táto položka nám v kapitole bežných výdavkov
nebola odsúhlasená.

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia
Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka

2018

2019

Zdroj, vysvetlivka

KULT – 4.Modul, r.1

cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné knižničné ukazovatele
počet aktívnych používateľov knižnice spolu

10 521
425 521

11 663
447 268

z toho absenčných

počet výpožičiek spolu

359 853

377 306

z toho prezenčných

68 668

69 962

KULT – 3.Modul r.13

knižničný fond - stav/počet

219 135

219 186

KULT – 2.Modul, r.1

Počet návštevníkov knižnice spolu

179 749

210 437

10 521

11 663

179 749

210 437

KULT – 4. Modul, r. 20
vypĺňať ako
v predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako
v predchádzajúcich rokoch

766

837

2018

2019

platená návštevnosť
neplatená návštevnosť
Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu
(celkový počet aktivít)
Finančná oblasť

KULT – 3.Modul r.1

KULT – 4.Modul r.3

cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania
Náklady spolu
náklady na činnosť knižnice spolu

925 300

4

990 219

KULT – 5. Modul, r. 19

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)

5137 331

631 638

KULT – 5. Modul, r.
22+r.26+r.27

Prevádzkové náklady
Kapitálové výdavky

179 702
0

182 597
2 600

KULT - 5. Modul, r. 29
KULT - 5. Modul, r. 34

výdavky na prevádzku

Bežné výdavky
855 974,11

914 277,55

k 31.12. , účtovné výkazy

výdavky na činnosť

11 819

44 603,00

31.12., účtovné výkazy

Príjmy spolu

925 441

1 012 184

na bežné výdavky

761 513

768 108,50

k 31.12., účtovné výkazy

0

2 600,00

k 31.12. , účtovné výkazy

spolu

761 513

847 702

KULT – 5.Modul, r. 4

z prenájmu

12 171

11 763

z vlastnej činnosti

34 284

40 773

KULT – 5.Modul, r. 18
KULT – 5.Modul, r. 15+16 vstupné, vložné, poplatky,

dary a sponzorské

300

250

KULT – 5.Modul, r. 13

46 755

52 786

kultúrne poukazy

0

269

transfery z rozpočtu obcí, miest

0

0

KULT – 5.Modul, r. 5

53 850

34 429

KULT – 5.Modul, r. 8

4 720

7 040

počet podaných projektov

19

14

počet schválených projektov

14

12

výška získaných financií z externých grantov a
projektov spolu

58 020

58 631

KULT – 5.Modul, r. 11
projekt: tuzemský aj
zahraničný, FPU, MK SR,
ÚV SR, zahraničné granty,
granty zo súkromných
nadácií, projekty
(transfery) z obcí- mimo
kultúrnych poukazov

Vnútorné procesy, inovácie, marketing

2018

2019

KULT – 5. Modul, r.1,

Transfer od zriaďovateľa
na kapitálové výdavky
Ďalšie príjmy

spolu
Externé grantové a projektové zdroje

domáce projekty: tuzemské granty spolu
zahraničné projekty: zahraničné granty spolu

získaná suma

cieľ:

cielená propagácia, zavádzanie inovácií
VSG-doplnenie fondu RO,
Regionálna hudobná
počet aktivít realizovaných v spolupráci
mapa-doplnenie
s inými KZ v KSK
2
2
dokumentov (knižnice)
Městská knihovna v Praze,
počet nových partnerstiev
2
4
RTVS, UPJŠ, UPN
Pamätné tabule, výstava
Prvý dotyk so slobodou,
Ukáž sa! kampaň mladých
autorov, vzdeláv.cykly pre
SŠ, ustanovujúci slovenský
počet nových kľúčových aktivít
3
5
rekord
články v tlači, TV, rozhlase,
sociálne médiá (odhad
počet kľúčových mediálnych výstupov
107
136
počtu kľúčových výstupov)
Strategický rozvoj

2018

2019

cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj
definovaná stratégia rozvoja

áno, nie
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definovať, iba ak bol
nejaký špecificky
stanovený

vlastný ukazovateľ rozvoja
plnenie prioritných cieľov v roku 2019

popis

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2019
Aktivita

Popis

Interaktívna výstava pripomínajúca kontext Nežnej revolúcie
a udalostí novembra 1989, poňatá netradične s komiksovými
Prvý dotyk so slobodou
prvkami v snahe osloviť najmä mladú generáciu. Výstava pod
záštitou predsedu KSK. Trvalou stopou je virtuálna prehliadka
výstavy a didaktická pomôcka určená pre stredné školy.
Výsledkom projektu realizovaného v rámci Programu
„Jedným
klikom
za spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko je
pamätníkom“
významné voľne dostupná interaktívna mobilná aplikácia o pamätných
pamätné tabule v Košiciach tabuliach. V rámci projektu boli realizované prezentácie
a Miskolci
mobilnej aplikácie, fotosúťaž, výstavy, workshopy,
propagačné letáky a brožúra.
Realizácia literárneho portálu Knihy na dosah, ktorý je
zameraný na podporu a prezentáciu autorov, vzdelávanie v
oblasti literatúry a podporu čítania. Prináša rubriky, v ktorých
Knihy na dosah
dáva priestor renomovaným i začínajúcim autorom, ponúka
súčasnú prózu, poéziu, komiks, recenzie, eseje, knižné tipy,
rozhovory s inšpirujúcimi osobnosťami.
Literárno-hudobné večery za účasti súčasných slovenských
spisovateľov a ich hostí. Výber pozvaných osobností
1+1
kultúrneho a umeleckého života sa uskutočňuje na základe
osobnej a tvorivej spriaznenosti zúčastnených. Podujatia sú
obohatené aj o hudobnú produkciu.

3.1 Plnenie štandardov
Názov štandardu
Počet knižničných jednotiek
získaných kúpou
Suma finančných
prostriedkov na nákup
knižničných fondov
Počet titulov periodík

Počet
prevádzkových hodín
Počet výpožičiek na 1 zamestnanca
vykonávajúceho knihovnícke
činnosti

Počet / Rok
2% z knižného
fondu

Poznámka
Oproti roku 2018 (4,10%) došlo
k poklesu o 0,40 %

10 eur
na knihu
35 - 50
50 – 80
100 – 150
min. 50 hodín /
týždeň
60 – 80% zo
slovenského
štandardu

Plnenie za rok 2019
3,70
9,82

5 000 – 20 000 obyvateľov
20 000 – 40 000 obyvateľov
nad 100 000 obyvateľov
Údaj za najdlhšie otvorené
pracovisko – Centrálnu požičovňu
Výpožičky na 1 zamestnanca
(pracovníka služieb) vykonávajúceho
knihovnícke činnosti, v prípade
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109
52
12 458

9 000 – 12 000
výpožičiek
Počet výpožičiek na 1 čitateľa
Počet platených akcií,
služieb a podujatí
organizovaných knižnicou

kumulácie pracovných činností
vykazovať prepočítaný stav.

min. 20 / rok

4 ročne

Počet marketingových aktivít so
zameraním na propagáciu knižnice
4

Počet odbornej činnosti,
regionalistika a digitalizácia
4

Počet podujatí literárneho
charakteru + výstavy

8

Počet podujatí zamerané na
celoživotné vzdelávanie

2

38,35
kopírovanie
rešerš
MVS
burza kníh
rezervácia
účastnícky poplatok
Články – z archívu KJB – Košický
večer, marketing a propagácia Prvý
dotyk so slobodou, vydanie kalendára
2019, promovanie aktivít
v celoslovenských médiách
Spracovanie aplikácie – Pamätné
tabule Košíc, digitalizácia archívu p.
Varínskeho, vydanie bulletinu
o pamätných tabuliach, digitalizácia
archívneho materiálu,

6

189

5

45
43

3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti
I. Hlavná činnosť
1. Knižničné fondy
Činnosť útvaru doplňovania, spracovania, revízie a ochrany knižničného fondu bola
zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z pracovných činností oddelenia. Objem
prírastkov a úbytkov knižničného fondu (ďalej KF) v pláne stanovený nebol.
219 135
Čerpanie k 31 . 12 . 2019

Stav k 31. 12. 2018
Kvantitatívne ukazovatele:

Prírastky knižničného fondu
Úbytky
Celkový stav knižničného fondu

10 825
10 774
219 186

Čerpanie finančného príspevku Úradu KSK na nákup neperiodického knižničného fondu
k 31. 12. 2019 vrátane spoluúčastí grantov, projektov a dotácií bol 42 475 €. Z rozličných
grantových systémov sme čerpali 25 205,25 €.V priebehu roka na nákup KF prispeli aj niektoré
mestské časti, individuálni darcovia i OZ Jána Bocatia 2% z daní. Prehľad čerpania všetkých
zdrojov na nákup KF k 31. 12. 2019 uvádzame v tabuľke.
Názov
MÚ MČ ŠACA
MÚ MČ KE-Nad jazerom

suma
1 500,00 €
200,00 €
7

účel použitia
nákup
knižničného

MÚ MČ KE-Barca
Sponzor Ck
Burzy kníh
OZ Priatelia Jána Bocatia
Lesy
Grant- MK SR 2.4 subsystém akvizícia 2018
Grant- MK SR 2.4 subsystém akvizícia 2019
Fond na podporu kultúry národnostných menšín CZ
Fond na podporu kultúry národnostných menšín HU
Kultúrne poukazy
KSK - knižný fond a špeciálne dokumenty

KSK - periodiká
Celkom

fondu zo
400,00 €
20,16 € sponzorských
príspevkov
316,21 €
844,13 €
250,00 €
8 021,86 €
12 114,39 €
nákup
3 000,00 € knižničného
1 800,00 € fondu z grantov
269,00 €
nákup
42 475,47 €
knižničného
fondu z
príspevku
9 381,14 € zriaďovateľa
80 592,36 €

V priebehu roka 2019 oddelenie akvizície a katalogizácie spracovalo 9 600 knižničných
jednotiek (ďalej kn. j.), 1 225 kn. j. (hudobniny a AV médiá) spracovali pracovníci hudobného
oddelenia a 63 kn. j. (rukopisy a katalógy výstav) pracovníci regionálneho a bibliografického
oddelenia. Akvizičná činnosť bola zameraná na pravidelné sledovanie knižného trhu, edičných
plánov a profiláciu fondu s prihliadnutím na možnosti a zameranie knižnice rešpektujúc
potreby a požiadavky čitateľov.
Do KF bolo 4 407 kn. j. získaných z príspevku KSK vrátane spoluúčastí grantov,
zo sponzorských príspevkov 438 kn. j., z grantových príspevkov 2 933 kn. j., z darov
súkromných osôb 1 925 kn. j. a 1 122 kn. j. iným spôsobom (získaných ako náhrady, prílohy,
preprírastkované kn. j. a tiež presunutím 729 LP platní z ručnej evidenci do KIS Clavius).
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
KSK

Sponzori

FPU, FPKNM, KP

Dary

Iné

Podiel prírastkovaných kn. j. podľa spôsobu financovania
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KF sme doplňovali predovšetkým u dodávateľov s najvyšším rabatom, priemerný rabat
28,75 % a priemerná nadobúdacia cena za 1 kn. j. bola 9,16 €. V priebehu roka sme zrealizovali
206 objednávok, spracovali 268 faktúr od 27 dodávateľov z 21 rozličných zdrojov financovania.
Z prírastkov KF za rok 2019 tvorí fond beletrie 7 032 kn. j (z toho 1 909 kn. j. pre deti a mládež),
2 476 kn. j. fond náučnej literatúry ( z toho 431 kn. j. pre deti a mládež) a 1317 kn. j. špeciálne
dokumenty (hudobniny, AV médiá, a el. zdroje). Jazykovo najpočetnejšie boli zastúpené:
slovenský jazyk 73%, český jazyk 14%, maďarský jazyk 3%, anglický jazyk 2% a ostatné jazyky
tvorili v prírastku 8%.

12%

4%

19%
47%
18%

náučná pre deti a mládež

beletria pre dospelých

náučná pre dospelých

špeciálne dokumenty

beletria pre deti

Podiel prírastkovaných kn. j. podľa tematických skupín v percentách
Všetky jednotky boli v priebehu roka menne a vecne katalogizované, priebežne sa
opravovali a doplňovali slovníky v KIS Clavius. Z celkové objemu 291 186 kn. j. je v KIS Clavius
spracovaných 212 641 kn. j. 6 545 kn. j. je v ručnej evidencii (fond LP a CD hudobného
oddelenia). Vo voľnom výbere je 190 260 kn. j. (87 % KF), v študovniach s prezenčným
vypožičiavaním 21 256 kn. j (10 %) a v externom sklade 7 674 kn. j. (3 %). Okrem titulov, ktoré
má knižnica vo vlastnej evidencii, je ponuka KF vďaka spolupráci s Mestskou knižnicou v Prahe
obohatená o 1 000 voľne stiahnuteľných e-kníh. V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre
nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu v Levoči poskytuje knižnica výpožičky
cirkulačného fondu pre zrakovo znevýhodnených vo formáte mp3. V priebehu roka 2019
knižnica kúpou nadobudla 109 titulov periodík (vo finančnom objeme 9 381,14 €), z toho 12
denníkov a 97 titulov časopisov. Z uvedeného počtu 42 periodík v inom ako slovenskom
jazyku.
Na základe strategického materiálu Štandardizácie regionálnych knižníc, by mala
obnova KF kúpou nadobudnutých neperiodických jednotiek tvoriť 2 % z celkového objemu
fondu. Za prostriedky od zriaďovateľa bolo zakúpených 4 407 kn. j., čo predstavuje 2,01 %
obnovy KF. Vďaka nárastu finančných prostriedkov za posledné 4 roky sa nám darí omladzovať
vek KF, čo uvádzame v nasledovnom grafe. Knihy vydané po r 2016 ktoré v tabuľke
neuvádzame tvoria 12 % KF.
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Percentuálne zastúpenie kn. j. podľa roku vydania
Vek fondu a tzv. „živý fond“ je okrem doplňovania KF ovplyvňovaný aj systematickou
vyraďovacou stratégiou knižnice a jeho aktualizáciou. V zmysle 126/2015 Z. z. o knižniciach
bola vykonaná revízia v externom sklade, KF bol v termíne apríl - august systematicky
zredukovaný a označený novými čiarovými kódmi, keterizačnými znakmi a signatúrami, aby
mohla prebehnúť riadna revízia. Revízia sa uskutočnila 4.11.-21.11 , zrevidovaných bolo 7 265
kn. j.
V zmysle vyhlášky MK SR č. 201/2016 sa na útvare ochrany a revízie KF priebežne
vyradilo 10 774 kn. j. z rozličných dôvodov (z toho 10 045 kn. j. z KIS Clavius a 729 kn. j. z ručnej
evidencie), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 4,9 % z objemu KF. Prehľad dôvodov
vyradenia uvádzame v tabuľke.
Dôvod vyradenia
multiplikát
nahradená
nedobytná
opotrebovaná
poškodená
platené straty
ostatné dôvody (redukcia skladu, ručná
evidencia)
zastaralá
strata
SPOLU vyradený v roku 2019
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Počet v kn. j.
248
49
246
4 581
4
3
5 381
145
117
10 774

2. Služby
2.1 Používatelia – čitatelia
k 31.12.2019 - 11 663 registrovaných používateľov
k 31.12.2018 - 10 521 registrovaných používateľov
Používatelia zaregistrovaní vo Verejnej knižnici Jána Bocatia predstavujú 4,88 % (2018
= 4,40 %) z celkového počtu obyvateľov Košíc. (Štandard 2,5 - 5 %).
Evidujeme nárast o 12,75% v porovnaní s rokom 2018 (1,94 %). V absolútnom čísle
ide o 1142 kmeňových používateľov. 1
Nárast kmeňových registrácií nastal na všetkých pracoviskách poskytujúcich služby.
Prírastok nás nabáda domnievať sa, že uspokojenie informačných potrieb v podobe nových
titulov kníh, interiérová obnova knižničného prostredia, v tej súvislosti prebiehajúca očista
fondu a aktivity realizované v službách prispeli k tomu, že návštevníci sa zaregistrovávali v tak
vysokom počte.
Najväčší nárast kmeňových používateľov bol zaznamenaný na Hudobnom oddelení,
29,30 %, a potom na pobočke KVP, 24,30 %. Hudobné oddelenie má nárast v absolútnom
čísle 63 registrovaných používateľov. Pobočka KVP, 271 zaregistrovaných používateľov.2
Pokles a vzrast kmeňových používateľov znázorňuje tabuľka.
V prípade pobočky KVP je potrebné
Pokles a vzrast kmeňových
vyzdvihnúť veľmi dobrú spoluprácu s Miestnym
používateľov
úradom MČ – Sídlisko KVP, kvalitnú spoluprácu
za rok 2019
pobočky so školami a intenzívnu a pravidelnú
Vzrast /
prácu najmä s detským používateľom. Taktiež od
Pracovisko
pokles
septembra sa zvyšovali počty detí o celé nové
v%
triedy žiakov druhého stupňa ZŠ. Rástli aj počty
Hudobné oddelenie
129,30 % študentov
Gymnázia
Svätých
košických
Pobočka KVP
124,30 % mučeníkov, ktorí doteraz nevyužívali služby
Pobočka Furča
117,87 % knižnice. Nezvyčajný záujem v roku 2019 prejavili
Centrálna požičovňa
109,28 % aj seniori zo sídliska, ktorí sa v priestoroch pobočky
Pobočka Šaca
107,70 % stretávali pri rôznych podujatiach organizovaných
Pobočka Nad jazerom
106,58 % knižnicou, ale aj v spolupráci. Nezanedbateľný je aj
Pobočka Terasa
104,50 % fakt, že pobočka vystavovala práce výtvarných
Pobočka Barca
102,47 % a iných umelcov. Tieto práce si prišli pozrieť
PRIEMER
112,75 % návštevníci, z ktorých sa mnohí aj zaregistrovali.
V podobe nákupu 27 nových titulov kníh pobočku KVP z vlastných, súkromných finančných
prostriedkov podporil starosta, zamestnanci a poslanci MÚ MČ Košice – Sídlisko KVP.
Nárast kmeňových používateľov, o 17,87 % evidujeme aj na pobočke Furča a o 9,28 %
registrovaných používateľov je viac v centrálnej požičovni.
V prípade pobočky Furča, k nárastu registrácií prispela veľmi dobrá spolupráca so
všetkými typmi škôl na sídlisku, s denným centrom seniorov a v priebehu roka pribúdali nové
triedy žiakov 1. stupňa zo ZŠ Krosnianska.

1

Kmeňový používateľ-registrovaný používateľ, je jedinečne zaregistrovaný používateľ na danom pracovisku,
kde zaplatil aj členský poplatok. Hodnota tohto údaja sa nemení.
2
Vzrast kmeňových používateľov na pobočke kde je menší počet čitateľov, je percentuálne výraznejší ako
vzrast kmeňových používateľov na pobočke, kde je väčší počet čitateľov, aj keď číselne pribudlo viac čitateľov.
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V prípade centrálnej knižnice vzrástol počet registrácií o 9,28 %, čo v absolútnom čísle
činí 472 registrovaných používateľov. Počet detských používateľov ovplyvnila najmä
intenzívna a pravidelná spolupráca knižnice s pedagógmi základných a materských škôl.
Zamestnanci motivovali deti k čítaniu prostredníctvom zážitkového čítania, dramatizácie
rozprávok, bábkového divadielka a iných aktivít. Podklady k podujatiam si knihovníčky samé
spracúvali a realizovali. Počet registrovaných používateľov v centrálnej knižnici ovplyvnil aj
vysoký záujem študentov vysokých škôl, najmä zo zahraničia, ktorí na štúdium, a to denne,
využívali predovšetkým priestory študovne, ale aj oddelenia odbornej literatúry a beletrie.
Pre detských návštevníkov má centrálna knižnica zriadený detský kútik. Deti tu už
tradične trávili čas pri knihe, pri hrách aj pri počúvaní zvukových nahrávok klasických rozprávok
z fondu knižnice (hudobného oddelenia) cez slúchadlá alebo cez reproduktory. Knižnica
zaznamenávala stále väčší záujem o tento priestor tak detí s doprovodom pedagógov, ako aj
s doprovodom rodičov alebo starých rodičov.
Pobočka Šaca a pobočka Barca sú pracoviskami, kde čitateľská základňa odzrkadľuje
dobrú propagáciu pracovísk, veľmi dobrú spoluprácu s miestnymi úradmi mestských častí,
spoluprácu so školami, s klubmi seniorov a s ostatnými organizáciami v mestských častiach.
Pobočka Terasa je zaujímavá pestrou klubovou činnosťou, podujatiami a výstavami.
Mierny nárast kmeňových používateľov o 6,58 % nastal aj na pobočke Nad jazerom.
V číselnom znázornení ide o 53 používateľov. Pobočka Nad jazerom bola v roku 2019
vo zvláštnej situácii. Uzatvorené priestory bývalého „Kultúrneho strediska“ pre havarijný stav
celého objektu Čingov/Ural (pretekajúca strecha, poškodené schody, vo vstupnej chodbe
plesnivejúce steny) z pohľadu používateľa a návštevníka pôsobili neestetický, avšak priestory
samotnej pobočky knižnice sú pekné. Potešujúce je a prax ukazuje, že táto pobočka má
v povedomí obyvateľov sídliska „dobré meno“.
V prípade, že používateľ hľadá knižný titul, ktorý knižnica vo svojom fonde nevlastní,
pracovníci názov hľadaného titulu zašlú na zváženie nákupu na oddelenie doplňovania,
spracovania, ochrany a revízie knižničných fondov. V hodnotenom roku pribudlo 10 825
nových knižničných jednotiek. Tento fakt sa najviac podpísal pod všetky štatistické
ukazovatele a zo strany používateľov sme výrazne zaznamenávali spokojnosť.
Kmeňovú základňu v celej knižnici podporovala aj intenzívna a dobrá komunikácia a
spolupráca knižnice s jednotlivými jej používateľmi. Výrazná bola najmä ústretová osobná
komunikácia zamestnancov s používateľmi pri návšteve jednotlivých pracovísk, ale aj
elektronická komunikácia, ktorú knižnica uplatňovala pri zasielaní pozvánok na aktivity
knižnice, pripomienok o konci výpožičnej doby, odpovedí používateľom e-mailom, tiež ponúk
(napr. zasielanie zoznamu nových kníh) týkajúcich sa služieb, fondu alebo aj registrácií
v knižnici.
Neregistrovaným návštevníkom knižnica dávala možnosť jednorazového členstva3.
Jednorazové členstvo využilo 737 návštevníkov.
Knižnica dávala možnosť získať platné členstvo zvýhodnenou formou „Šťastnej
hodinky“4, alebo zvýhodnenú registráciu iba stredoškolským študentom, iba ženám, ďalej pri
príležitosti Dňa študentov, Valentína, Mikuláša, či Týždňa slovenských knižníc. V roku 2019
„Šťastnú hodinku“ využilo 189 používateľov.

3

Jednorazové členstvo umožňuje návštevníkom bez zaregistrovania sa využívať vybrané služby knižnice (okrem
výpožičných), počas jedného dňa na všetkých pracoviskách služieb.
4
Vo vybraný deň, jednu konkrétnu hodinu, majú možnosť návštevníci knižnice založiť si nové členstvo za
zvýhodnený polovičný poplatok. Ten platí aj pre používateľov, ktorí si členstvo obnovujú či predlžujú.
12

Na podporu čítania, v spolupráci s pedagógmi škôl, knižnica organizovala a realizovala
pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov stredných škôl informačné výchovy. Týmto spôsobom
podávala informácie návštevníkom zo všetkých stupňov škôl, a pomáhala, aby sa vedeli lepšie
orientovať vo fonde, v katalógu knižnice a aby žiaci a študenti mohli využívať všetky služby,
ktoré knižnica poskytuje. V hodnotenom roku bolo zorganizovaných 174 informačných
výchov, pre 4129 účastníkov.
Študenti a pedagógovia niektorých stredných škôl, s ktorými knižnica recipročne
spolupracovala, mali možnosť využívať „Zazmluvnené členstvo“.5
Kategória používateľov - seniorov nad 70 rokov, mala možnosť zaregistrovať sa
bezplatne. Bezplatne zaregistrovať sa mohli aj používatelia slabozrakí a nevidiaci.
V hodnotenom roku jeden používateľ navštívil knižnicu 14,16 krát v priemere. Najvyšší počet
návštev jedným používateľom vykazuje pobočka Šaca- 15,29 krát. V prípade tejto pobočky,
značnú kmeňovú základňu tvorili detskí používatelia, ktorí navštevujú knižnicu v sprievode
pedagógov. Pobočka Šaca je pracoviskom, kde bolo najviac zorganizovaných aktivít a podujatí
najmä pre deti materskej a základnej školy. Realizované boli každý deň.
Najnižší ukazovateľ návštevnosti jedným používateľom vykazuje Hudobné oddelenie.
Jedná sa o špecializované pracovisko, ktoré navštevovali používatelia v prípade, že potrebovali
špeciálne hudobné dokumenty. Počet návštev realizovaných jedným používateľom
vyjadruje graf.

Knižnica umožňovala používateľovi, ktorý sa zaregistroval na jednom pracovisku,
využívať služby na všetkých pracoviskách v plnom rozsahu. V priebehu hodnoteného roka bolo
3032 používateľov z iných pracovísk. Z celkového počtu registrovaných používateľov 26 %
využíva služby viacerých pracovísk. Najväčšie percento, „neplatiacich používateľov“ vykazuje
Hudobné oddelenie, a potom pobočka Terasa. V prípade Hudobného oddelenia sa jedná
o používateľov, ktorí prišli pre špeciálnu službu až vtedy, keď sa zaregistrovali na inom
pracovisku. Na pobočke Terasa pôsobili viaceré kluby a používatelia zaregistrovaní aj na iných
pracoviskách knižnice navštevovali kluby a podujatia v rámci klubovej činnosti pobočky.
Najmenšie percento používateľov z iných pracovísk, 21 % vykazuje pobočka Šaca. Kmeňovú
základňu tu tvorili najmä detskí požívatelia, 61%, navštevujúci miestnu školu. Percentuálne
porovnanie kmeňových registrácií a registrácií z iných pracovísk zobrazuje nasledujúci graf.

5

Kategóriu „Zazmluvnené členstvo“ využívajú študenti a pedagógovia viacerých stredných škôl, s ktorými
knižnica recipročne spolupracuje a majú aj zvýhodnený členský poplatok.
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V posledných rokoch materské a základné školy prejavovali zvýšený záujem o aktivity
knižnice pre detského používateľa. Pracovníci na žiadosť pedagógov jednotlivých škôl
organizovali zážitkové čítania, tvorivé dielne, dramatizácie, divadielka a informačné výchovy
podporujúce čítanie detí a mládeže. V hodnotenom období knižnica zaregistrovala 2829
detských používateľov, čo činí 24,25 % z celkového počtu používateľov knižnice.
Špecifický okruh používateľov tvorili slabozrakí a nevidiaci. Knižnica im poskytovala špeciálne
služby formou zvukových kníh vo formáte MP3. Ide o výpožičky z cirkulačného fondu
Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči. V hodnotenom roku tieto služby využilo 12
používateľov.
Verejná knižnica Jána Bocatia sprístupňovala služby verejnosti v týždennom čase 52
prevádzkových hodín (štandard 50-60 hodín). Najväčšie pracovisko knižnice, Centrálna
požičovňa, poskytovala služby od 8.00 – 19.45 hod. denne, (okrem utorka) a tiež v sobotu od
8.00 – 13.00 hod. Pobočka KVP a pobočka Terasa boli v prevádzke od 8.00 – 19.00 hod. denne,
(okrem utorka). Na ostatných pobočkách bol výpožičný čas prispôsobený počtu používateľov
a jednotlivým úväzkom.
Elektronická služba e-mailové potvrdenia čitateľom, ktorí vrátili knihy prostredníctvom
biblioboxu sa osvedčila. Knižnica okrem zasielania SMS oznámení, zasielala aj e-mailové
oznámenia používateľom, ktorým končila platná registrácia a pozývala ich na návštevu
knižnice za účelom predĺženia registrácie.
Ako čitateľský preukaz sme akceptovali Košickú mestskú kartu, ISIC a ITIC kartu. Čipový
preukaz využívalo 2485 používateľov.
Knižničný informačný systém Clavius umožňoval elektronickú prepojenosť jednotlivých
pracovísk, čo vo vzťahu k používateľom prinášalo maximálnu transparentnosť. On-line katalóg
Carmen dával používateľovi možnosť predĺžiť si výpožičky, rezervovať dokumenty alebo zistiť
aktuálny stav potrebného dokumentu prostredníctvom webového rozhrania.
Používatelia knižnice pozitívne hodnotili najmä skvalitňovanie služieb knižnice a slovne
oceňovali aj elektronickú komunikáciu – e-mailové pozvánky, SMS pozvánky podľa
konkrétneho tematického záujmu používateľov, ponuky nových kníh, zasielanie sms oznámení
o rezervovanom dokumente, vyžiadanie vrátenia vypožičaného dokumentu a tieto služby
umožňovali registrovaným používateľom rýchlejšie sa dostať k žiadanému dokumentu.
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Knižnicu v priebehu roka navštívilo a služby využilo 165 142 (2018 = 151 463)
návštevníkov. Vykazovanie tohto štatistického ukazovateľa sa týka iba návštevnosti
v službách. Hromadné návštevy registrovaných používateľov na podujatiach, ktorí si
nevypožičiavali dokumenty, do návštevnosti v službách zahrnuté neboli.
Priestor Otvorenej zóny bol prístupný širokej verejnosti. Ponúkal zaujímavé aktivity
organizované knižnicou aj v spolupráci. Zároveň návštevníci knižnice zvykli v Otvorenej zóne
zmysluplne tráviť voľný čas. Konferenčná miestnosť na poschodí slúžila pre knižnicu aj pre
širokú verejnosť na realizáciu aktivít akými boli stretnutia s osobnosťami, vzdelávacie aktivity
a podujatia týkajúce sa spoločenského a kultúrneho života. Taktiež na pravidelnú klubovú
činnosť.
2.2 Výpožičky, informačná činnosť
k 31.12.2019 - 377 306
k 31.12.2018 - 359 853
Uplynulý rok bol z hľadiska absenčných výpožičiek6 úspešný. V porovnaní s rokom 2018
absenčné výpožičky vzrástli o 4,85 %, a to na každom pracovisku služieb. Najvyšší nárast
evidujeme na pobočke Barca, 19,26 %. Prehľad vzrastu dokladuje nasledujúca tabuľka.
Prehľad vzrastu alebo poklesu absenčných
výpožičiek podľa jednotlivých miest obsluhy v roku 2019
Pracovisko
Pobočka Barca
Pobočka Furča
Bibliobox prolongácie
Hudobné oddelenie
Pobočka Nad jazerom
Pobočka KVP
Centrálna požičovňa
Pobočka Šaca
Čitáreň
Pobočka Terasa
SPOLU

Abs. výpožičky
2018

Abs. výpožičky
2019

Porovnanie v %

9 882
27 297
847
3 129
29 749
32 557
150 495
20 628
32 300
52 969
359 853

11 785
31 295
953
3 404
31 794
34 569
156 821
21 098
32 519
53 068
377 306

119,26 %
114,65 %
112,51 %
108,79 %
106,87 %
106,18 %
104,20 %
102,28 %
100,68 %
100,19 %
104,85 %

Rok 2019 bol mimoriadny najmä tým, že do knižnice sa zaregistrovalo o 12,75 % viac
používateľov, ako v predchádzajúcom roku. Jeden používateľ si v roku 2019 priemerne
vypožičal 32,35 dokumentov, čo je menej o 1,65 dokumentu v porovnaní s rokom 2018.
Z praxe sa môžeme domnievať, že používatelia prichádzali do priestorov knižnice nielen za
účelom vypožičať si dokumenty absenčne, ale aj zmysluplne tráviť voľný čas, alebo za štúdiom.
To dokazuje zvýšená návštevnosť všetkých pracovísk služieb, ale najmä študovne centrálnej
knižnice, o 20,35 %.
6

Pre potreby tohto rozboru boli použité predovšetkým údaje o absenčných výpožičkách, lebo tieto sú z hľadiska
štatistiky presne definovateľné a vykazovateľné.
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Pre uľahčenie výberu zaujímavej literatúry, pracovníci knižnice pokračovali vo
vypracovávaní recenzií kníh. Uverejňovali ich na stránke knižnice v rubrike „Knihovníci
odporúčajú“. Pre tých registrovaných návštevníkov, ktorí nepracujú s internetom boli recenzie
uverejňované v tlačenej podobe na informačných paneloch vo výpožičných priestoroch.
Stručný komentár na knihy v on-line katalógu Carmen mali možnosť pridávať aj samotní
registrovaní používatelia knižnice. Bol viditeľný v katalógoch všetkých knižníc používajúcich
Carmen, na Slovensku aj v Čechách.
O zakúpených nových tituloch knižnica informovala svojich používateľov formou
zoznamu „Knižné novinky“ e-mailovou poštou. V priestoroch jednotlivých pracovísk boli
používateľom prístupné v tlačenej podobe zoznamy nových kníh. Fyzicky, na jednotlivých
pobočkách a v centrálnej knižnici boli ukladané knižné novinky aj vo zvlášť vyčlenených
regáloch, označené tak, aby bolo uľahčené vyhľadávanie nových titulov vo fonde
používateľom, ktorí prišli do knižnice kvôli novým knihám.
Evidencia prezenčných výpožičiek7 je z pohľadu štatistických ukazovateľov stále
nejasná, aj napriek tomu, že knižničný informačný systém Clavius prezenčné výpožičky
zaznamenáva. Na základe ukazovateľov a poznatkov z praxe, môžeme s istotou tvrdiť, že
prezenčné výpožičky boli uskutočňované na každom pracovisku služieb. Vyššie počty
prezenčných výpožičiek boli predovšetkým na miestach, ktoré sú prioritne určené na
prezenčné štúdium. Ide o časopiseckú čitáreň, študovňu v centrálnej požičovni, regionálnu
študovňu, hudobné oddelenie a oddelenie odbornej literatúry v centrálnej požičovni.
Na špeciálnych pracoviskách: hudobnom oddelení a regionálnej študovni sa prezenčne
sprístupňovali aj elektronické dokumenty na CD a DVD. V rámci zvukových dokumentov pre
slabozrakých a nevidiacich sa absenčne vypožičalo 2 048 audiokníh.
Absenčné výpožičky podľa druhov literatúry znázorňuje nasledujúca tabuľka.
Absenčné výpožičky, percentá podľa druhov fondov 2019
%
Pracovisko
%
%
%
%
%
odb. pre krásna pre odb. pre krásna pre periodiká špec.
dok.
dospelých dospelých
deti
deti
Centrálna požičovňa
21,09 %
69,43 %
1,62 %
7,80 %
0,00 % 0,06 %
Čitáreň
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 % 93,70 % 6,30 %
Hudobné oddelenie
40,13 %
6,11 %
0,59 %
0,06 % 11,96 % 41,16 %
Pobočka KVP
15,01 %
63,15 %
3,17 %
16,00 %
2,66 % 0,01 %
Pobočka Barca
5,26 %
40,99 %
9,49 %
39,30 %
4,96 % 0,00 %
Pobočka Terasa
16,12 %
73,04 %
0,48 %
2,01 %
8,33 % 0,01 %
Pobočka Nad jazerom
11,16 %
71,77 %
1,70 %
9,02 %
6,35 % 0,00 %
Pobočka Furča
7,73 %
73,03 %
1,86 %
13,42 %
3,94 % 0,01 %
Pobočka Šaca
9,70ˇ%
53,91 %
5,50 %
23,00 %
7,89 % 0,00 %
SPOLU
15,11 %
61,56 %
1,94 %
9,39 % 11,06 % 0,94 %
Medzi jednotlivými druhmi oproti minulému roku došlo k nepatrným odchýlkam, a preto
výpožičky jednotlivých druhov fondov v porovnaní s minulým rokom sú vyrovnané. Podstatnú
časť výpožičiek tvorila krásna literatúra pre dospelých, čo je v súlade s dlhodobým obsahovým
zameraním knižnice.

7

Použiteľná presná definícia prezenčnej výpožičky z hľadiska štatistickej evidencie v praxi neexistuje.
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Z empirických poznatkov pracovníkov knižnice vyplýva, že z beletrie čitatelia najviac
požadovali detektívne romány a romány pre ženy od slovenských autoriek. Najmenej bola
žiadaná poézia a vojnová literatúra. Z náučnej literatúry záujem používateľov bol najmä
z oblasti psychológie, zdravovedy, životopisy a dejiny. Knihy z oblasti matematiky, fyziky,
techniky a práva boli menej žiadané.
V hodnotenom roku najpožičiavanejším autorom na všetkých pracoviskách, v oblasti
krásnej literatúry pre deti bol Brezina, Thomas (1 381 výpožičiek).
V prípade beletristických románov boli najčítanejšími a najviac žiadanými autori, ktorí
tvoria nasledovný rebríček.
Poradie
Meno
Počet vypožičaní
1.
Dán, Dominik, 19553 197
2.
Steel, Danielle, 19472 217
3.
Keleová-Vasilková, Táňa, 19642 026
4.
Pronská, Jana, 19721 915
5.
Nesbo, Jo, 19601 564
O periodickú tlač bol zo strany čitateľskej verejnosti pomerne vysoký záujem aj napriek
tomu, že „obsahová životnosť“ týchto dokumentov je podstatne nižšia ako u kníh. Najviac
absenčných výpožičiek periodík bolo realizovaných v čitárni v centrálnej knižnici, kde
v hodnotenom roku bolo absenčne vypožičaných 32 519 novín a časopisov.
Služba biblioboxu bola používateľmi knižnice veľmi vyhľadávaná a každoročne vzrastá.
Bibliobox využilo 1 486 používateľov (2018 = 1363) a týmto spôsobom do knižnice bolo
vrátených 2 984 kníh (2018 = 2880 kníh). Používatelia pozitívne hodnotili a oceňovali aj
umiestnenie biblioboxu v obchodnom centre.
Služba rezervácie sa využívala najmä pri knihách, ale tiež aj pri časopisoch. V prípade
kníh bola využívaná najmä pri novo zakúpených tituloch. Systém sa už osvedčil, stále je
vylepšovaný a používateľmi veľmi pozitívne hodnotený. V roku 2019 rezervovanie
dokumentov využilo 18 % používateľov vo veku od 40 – 70 rokov. Avíza zasielame formou SMS
a e-mailom.
Elektronicky vieme „zastihnúť“ 95 % používateľov. Len s písomným kontaktom máme
5 % používateľov. V prípade, že elektronické kontaktovanie s používateľmi nebolo „živé“,
neaktívne/nefunkčné, e-mailové adresy a mobilné telefónne čísla boli automaticky
odstránené. Čakacia doba pri zaslaní oznámenia o rezervácii dokumentu sms správou bola tri
dni. Čakacia doba sedem dní bola pri rezerváciách ktorých oznámenie používateľovi bolo
posielané poštou. Táto forma oznámenia sa používateľmi využívala už veľmi zriedkavo (len
0,43% oznámení). V hodnotenom roku pracovníci vybavili 7996 rezervácií dokumentov, (2018
= 7719 rezervácií). Pre zníženie čakacej doby na rezervovaný dokument, knižnica zasielala SMS
„vyžiadanie vrátenia výpožičky“. V prvý týždeň zareagovalo 54 % vyzvaných používateľov.
SMS služba sa uplatňovala aj na pripomienky pri nevyzdvihnutí rezervovaného dokumentu, na
pripomienky pred vypršaním výpožičnej doby vypožičaného dokumentu a aj na samotné
upomínanie používateľov. V roku 2019, na sms správy o rezervovanom dokumente,
zareagovalo - prišlo si vyzdvihnúť dokument do knižnice 94,3 % používateľov. Iba 6 %
z používateľov, ktorí si rezervovali dokumenty si ich v stanovenom čase nevyzdvihlo.
Prezenčne sa najviac požičiavali dokumenty na miestach, kde boli zriadené samostatné
študovne a čitárne. V menšom počte boli uskutočňované na každom pracovisku služieb.
Najpočetnejšie sa uskutočňovali pri novinách a časopisoch - v čitárni centrálnej knižnice, kde
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sa prezenčne požičalo 58 961 dokumentov. Boli evidované v KIS Clavius prostredníctvom
čiarového kódu. Ide o relaxačné čítanie novín a časopisov. V celej knižnici bolo prezenčne
vypožičaných 69 962 dokumentov.
Počet absenčných výpožičiek na jedného registrovaného používateľa uvádza tabuľka.
Jeden registrovaný používateľ si absenčne
Počet absenčných výpožičiek
vypožičal v priemere 32,35 knižničných jednotiek
na jedného registrovaného
(Štandard 30). V porovnaní s predchádzajúcim
používateľa v roku 2019
rokom si jeden používateľ v priemere vypožičal
Pracovisko
Počet
Hudobné oddelenie
12,24 o 1,85 knižničnej jednotky menej. Najviac kníh
Pobočka KVP
24,94 v priebehu jednej návštevy používateľa bolo
Centrálna požičovňa
26,90 vypožičaných na pobočke Terasa (43,97) a na
Pobočka Barca
28,40 pobočke Nad jazerom (37,06). V týchto prípadoch
prevažnú časť čitateľov tvorili seniori s pomerne
Pobočka Šaca
29,02
značným objemom voľného času a ich čitateľská
Pobočka Furča
32,50
aktivita v porovnaní s ostatnými čitateľmi je
Pobočka Nad jazerom
37,06
podstatne vyššia. Najmenej, 12,24 knižničných
Pobočka Terasa
43,97
jednotiek
na
jedného
používateľa
bolo
PRIEMER
32,35
vypožičaných na hudobnom oddelení.
Knižnica poskytovala pre svojich používateľov okrem zvyčajných služieb a aktivít aj prístup na
internet. Každý registrovaný používateľ knižnice mal možnosť prostredníctvom počítačov
rozmiestnených v priestoroch pracovísk služieb vyhľadávať dokumenty v katalógu knižnice
Carmen bez časového obmedzenia a bezplatne. Vyhľadávať informácie na internete bezplatne
(aj mimo katalógu knižnice) bolo umožnené registrovaným používateľom v obmedzenom
čase, 20 hodín za mesiac. Službu v celej knižnici využilo 595 čitateľov 4228 krát (2018 - 4001
krát) a priemerná doba používania bola 50 minút.
Základné štatistické ukazovatele za rok 2019
Pracovisko
Čitatelia
Z toho
Absenčné
Návštevnosť
deti
výpožičky
Centrálna požičovňa
5 829
903
156 821
78 456
Čitáreň
0
0
32 519
11 047
Hudobné odd.
278
4
3 404
1 785
Regionálna študovňa
0
0
0
1 566
Pobočka KVP
1 386
630
34 569
13 939
Pobočka Barca
415
287
11 785
4 234
Pobočka Terasa
1 207
47
53 068
18 005
Pobočka Nad jazerom
858
170
31 794
11 610
Pobočka Furča
963
351
31 295
11 899
Pobočka Šaca
727
437
21 098
11 115
Bibliobox
0
0
953
1 486
Spolu
11 663
2829
377 306
165 142
Študovňa odbornej literatúry v roku 2019
V roku 2019 Študovňa odbornej literatúry poskytovala nasledovné služby:
- konzultácie k fondom voľného výberu a študovne s následným vyhľadaním kníh,
- pomoc pri vyhľadávaní v on-line katalógu a referenčné služby,
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prístup na internet: na počítačoch knižnice, aj prostredníctvom WI-FI,
čiernobiela i farebná tlač dokumentov,
skenovanie dokumentov a ich zasielanie používateľom,
služby xeroxu,
prezenčné výpožičky v študovni a poskytovanie priestoru zahraničným študentom na
štúdium vlastných materiálov,
vypracovávanie rešerší z webovej aplikácie : www.kis3g.sk,
Medziknižničné a Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MVS a MMVS),
lektorovanie 3 kurzov: „Základy počítačov a vyhľadávania na Internete“, „Základy
Wordu“,
„Facebook - základy“.

V roku 2019 využitie internetu na 6tich počítačoch knižnice stúplo o 205 využití oproti
minulému roku na celkových 1746 krát. Službu prístupu na Internet cez WI-FI používatelia
stále viac využívajú a to prostredníctvom vlastných zariadení. Žiaľ táto služba nie je
kvantifikovateľná.
Čiernobiela tlač priamo z našich počítačov, alebo farebná tlač na multifunkčnom zariadení
(xerox, skener, tlačiareň) sprostredkovane cez služobný e-mail je využívaná stále častejšie.
V roku 2019 boli tieto služby využité o 175 krát viac, ako v roku predchádzajúcom.
Vo všeobecnosti najmenej využívaná služba - skenovanie dokumentov zaznamenala
dvojnásobné využitie oproti minulému roku, bola využitá 23 krát. Vo využití služieb
čiernobieleho a farebného xeroxovania dokumentov bol zaznamenaný mierny nárast – o 36
využití viac, ako v roku 2018. Stále viac zahraničných študentov si obľubuje naše priestory
a využívajú ich na dlhodobé štúdium. Využitie týchto priestorov opäť výrazne narástlo na
konečných 4008 využití v roku 2019. Záujem o spracovávanie rešerší v roku 2019 mierne
medziročne poklesol o 8, na celkový počet 30. Žiadané knižné publikácie, ktoré v našom fonde
čitatelia nenašli, boli zabezpečované prostredníctvom služieb MVS a MMVS. V roku 2019
pokleslo využitie týchto služieb mierne na celkový počet 110 knižných jednotiek, z toho 9 kníh
bolo zabezpečených zo zahraničia, MMVS službou.
Rok 2019 bol najlepším v histórii fungovania Študovne odbornej literatúry z hľadiska
vzdelávacej funkcie (6 kurzov). V apríli 2019 došlo ku zmene pracovníka Študovne odbornej
literatúry. V novembri 2019 bol zorganizovaný úplne nový kurz: „Facebook - základy“, kde sa
frekventanti oboznámili so základnými prvkami tejto sociálnej siete. Spolu bolo
zorganizovaných 6 kurzov (3 krát „Základy počítačov a vyhľadávania na Internete“, 2 krát
„Základy Wordu“ a 1 krát „Facebook - základy“) pre 18 účastníkov.
Celkový počet všetkých poskytnutých služieb zaznamenal oproti roku 2018 ďalší narástol
o 1007 služieb. Rok 2019 z hľadiska všetkých poskytnutých služieb je najlepším zo všetkých za
posledných viac ako 10 rokov.
Počet využití jednotlivých služieb Študovne odbornej literatúry za rok 2019:
Obdobie
Internet Xerox
Skener Študovňa Rešerše MVS Kurzy
ROK 2019
1746
145
23
4008
30
110
18
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2.3 Vzdelávacie a kultúrne podujatia
Vzdelávacie podujatia
Vzdelávacie podujatia zamerané na celoživotné vzdelávanie
Sústredili sme sa na pokračovanie aktivít, ktoré začali projektom z programu ERASMUS+, a tým
bola klubová činnosť. V neformálnom vzdelávaní sme realizovali workshopy s výtvarným
a remeselným zameraním a uskutočnili sme cyklus Muzikoterapia. Pobočka na Terase
realizovala kurz angličtiny a prednáškový cyklus venovaný ľudovým zvykom a tradíciám.
Ľuďom v seniorskom veku boli určené semináre pripravené Transparency International
Slovensko, zamerané na ochranu pred korupciou a odolnosť voči falošným správam.
V spolupráci s Národným osvetovým centrom bolo realizované aj podujatie pre pracovníkov
kultúrnych zariadení venované problematike ľudských práv.
Pokračovaním vzdelávania 50 plus, ktoré začalo v rámci programu ERASMUS+ bola činnosť
klubov, ktoré sa stretávali v klubovom priestore na Hlavnej 48.
Klub regionálnych ručných prác mal 8 stálych členiek, vedúcou klubu je Ing. Monika Ripcsu
a uskutočnili sa 4 stretnutia. Ukážky ich boli prezentované aj na pobočkách VKJB.
Košický klub genealógov, mal 6 stálych členov, vedúcim klubu je Mgr. Martin Bartoš a stretol
sa štyrikrát. Jeho náplňou je odborné poradenstvo a výmenu skúseností pri individuálnom
bádaní po predkoch.
Klub Nádej v umení mal 7 stálych členiek, vedúcou klubu je Beatrica Škrabeková a mal 10
stretnutí. Na stretnutiach si vyskúšali rozličné umelecké a remeselné techniky. V januári
realizovali výstavu svojej tvorby.
Prvým podujatím neformálneho vzdelávania bol 24. januára workshop Kaligrafia realizovaný
v Centrálnej požičovni pod vedením lektora Jiřího Tea Mateju.
Tvorivá dielňa Veľkonočné dekorácie z textilu bola v pobočke v Barci 17.apríla. Mgr. Erika
Švedová s účastníkmi vyrábala originálne veľkonočné dekorácie.
Tvorivá dielňa Origami prilákala dospelých i deti. Lektor Peter Knap ich 23. mája zasvätil do
japonského umenia skladania papiera.
Cyklus tvorivých dielní s Mgr. Martinou Pľuchtovou od apríla do decembra ponúkol výrobu
kraslíc, dušičkový aranžmán, batikovanie tašiek a výrobu vianočných gúľ servítkovou
technikou.
Cyklus Muzikoterapia mal štyri stretnutia. Lektorkami boli PhDr. Monika Piliarová a Bc. Erika
Rosiarová z Denného centra duševného zdravia. Liečebný vplyv hudby na chudnutie si mohli
účastníci vyskúšať 3.apríla. Ďalšie stretnutie Hudbou proti stresu bolo 17.apríla, 15. mája
malo stretnutie názov Naštartuj svoju myseľ s muzikou a posledné stretnutie 29.mája bolo
venované vplyvu hudby na spánok.
Cyklus prednášok
Zvyky a slávnosti našich predkov
lektorkou ktorého
bola PhDr. Klaudia Buganová- etnografka z Východoslovenského múzea. Odprednášané boli
témy: Veľkonočné zvyky a tradície (apríl), Svätci v advente (november), Vianočné tradície
(december).
Vzdelávací cyklus Spirituality vo svetových náboženstvách mal päť stretnutí. Lektorom bol doc.
PaedDr. Martin Dojčár, PhD. Účastníci získali prehľad o formách spirituality v hinduizme,
budhizme, kresťanstve, islame a v židovskom náboženstve.
Ďalšie vzdelávacie aktivity boli určené ľuďom v seniorskom veku.
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V spolupráci s Transparency International Slovensko sa 16. a 30. septembra v rámci kampane
Dlhujeme im to uskutočnili pre seniorov dva semináre. Ich cieľom bolo ochrániť seniorov pred
korupciou a posilniť ich odolnosť voči falošným správam.
Pre pracovníkov v oblasti kultúry sa v spolupráci s Národným osvetovým centrom uskutočnil
13. júna seminár Podpora a ochrana ľudských práv v oblasti kultúry. Zúčastnili sa pracovníci
kultúrnych zariadení z Košického a Prešovského kraja a jeho cieľom bolo inšpirovať a usmerniť
kultúrne organizácie pri realizácii podujatí s problematikou ochrany a podpory ľudských práv.
Vzdelávacie podujatia pre mládež
Podujatia pre mládež mali zážitkový a interaktívny charakter. Workshopy s tematikou ľudských
práv, súťaž zameraná na prevenciu násilia na deťoch a medzi deťmi a výstava s diskusiou
realizovaná v rámci kampane 16 dní aktivizmu určená nielen študentom, ale aj ich pedagógom.
V dňoch 30. a 31. mája sa pre študentov Strednej školy dopravnej uskutočnil zážitkový
workshop Tak toto neprejde. Bol zameraný na tému ľudských práv, najmä slobody prejavu a
rozvíjal mediálnu gramotnosť. Lektorkami boli Tereza Michalová a Márie Harmaňošovej z
občianskeho združenia Post Bellum.
Pod názvom Násilie medzi nami sa v spolupráci s Koordinátorom ochrany detí pred násilím
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice sa 19. novembra uskutočnilo finále súťaže „Ako
vnímam násilie páchané na deťoch a medzi deťmi“. Súťaž mala pódiovú a výstavnú časť a bola
určená študentom stredných škôl v meste Košice a okrese Košice-okolie.
V spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru a občianskym združením Fenestra sa
uskutočnila výstava Umlčané svedkyne s diskusiou o násilí páchanom na ženách pre študentov
a pedagógov stredných škôl. Podujatie bolo realizované v rámci kampane 16 dní aktivizmu.
Výstavná činnosť
Na výstavnú činnosť bola využívaná predovšetkým vstupná hala Centrálnej požičovne.
Realizované boli predovšetkým fotografické výstavy, ale aj výstavy remeselníckych výrobkov,
posterov študentov umeleckých škôl, výstavy uskutočnené v spolupráci s Českým spolkem v
Košicích a v závere roka výstava českej ilustrátorky Ivety Merglovej. Niektoré výstavy mali aj
sprievodné podujatia ako autorský večer, besedy či premietanie filmov.
Na nádvorí na Hlavnej 48 sme v spolupráci s občianskym združením Post Bellum realizovali
putovnú výstavu 1989 - 2019: 30 rokov slobody. Výstavu si mohli ako prví na Slovensku pozrieť
práve Košičania.
Na jednotlivých pobočkách predstavovali svoju tvorbu remeselníci, či amatérski výtvarníci,
vystavované boli knižné ilustrácie a výstavy zvyčajne boli putovné medzi pobočkami.
Výstavy v Centrálnej požičovni
Diverzita 10.01. - 12.02.
Prvú slovenskú výstavu mladého fotografa Lukáša Kuzmu možno deliť na 2 cykly - krásy a
rozmanitosti iných kultúr a momenty zachytené na Slovensku.
Tanec bez pohybu 14.02. - 01.04.
Výstava fotografií Petra Meľucha -momentky z vystúpení i tréningov FS Železiar, bola súčasťou
osláv 55. výročia vzniku FS Železiar.
Do košara dajce maľované vajce 10.04. - 20.05.
Na veľkonočnej výstave spolupracovalo Združenie gemerských remeselníkov z Krásnohorskej
Dlhej lúky. Madeirové kraslice vložené do košíkov z prútia, kukuričného šúpolia a šachora,
ale aj netradičné šperky z drôtika, kamienkové talizmany či kľúčenky pre šťastie.
Karička na Hlavnej inšpiruje 06.06. – 30.08.
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Výstava fotografií z predchádzajúcich ročníkov Karičky, realizované v spolupráci s PR
agentúrou Communication House.
Viete čo robí vaše dieťa? 04. – 27.09.
Diela žiakov škôl umeleckého priemyslu, ktoré vznikli v rámci kampane Ministerstva vnútra
SR „Viete čo teraz robí vaše dieťa?“. Uskutočnené v spolupráci s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny Košice.
Sprievodné podujatia k výstave:
Premietanie filmov - skutočných príbehov s problematikou sexuálneho násilia a nútenej práce
detí s diskusiou pre študentov stredných škôl. (19.09, 25.09., 26.9. – 5 podujatí)
Spoločne proti obchodovaniu s ľuďmi 27. 09. - premietanie filmov spojené s besedou s Janou
Verdura a Ľudmilou Hajtolovou zo Slovenskej katolíckej charity, ktoré sú priamo
zainteresované v pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.
Listování Slovenskem 04. -26.09.
Príspevok Památníku národního písemnictví k oslavám 100. výročia založenia Československa.
Výstava prezentovala najvýznamnejšie knižné počiny predovšetkým z rokov 1918-1939.
Uskutočnené v spolupráci s Českým spolkem v Košicích.
Nova 2019 02. – 04.11.
Členská výstava fotoklubu Nova.
Literární kronika 1. republiky 07.11. – 04.12.
Výstava k obrazovo-výkladovej publikácií Literární kronika první republiky, ktorá zachytáva
na 24 posteroch literárny život počas 1. Československej republiky. Realizované v spolupráci
s Českým spolkem v Košicích v rámci Dní českej kultúry 2019.
Sprievodné podujatie k výstave:
Autorský večer 07.11. - knihu prezentovali dvaja z jej autorov Pavel Janáček a Tomáš
Pavlíček.
Výstava fotografií z projektu „Jedným klikom za pamätníkom“ 20.11. – 16.12.
Výstava fotografií zo súťaže realizovanej v rámci projektu operačného programu Interreg.
Nevšedné čítanie 19.12.2019 – 20.1. 2020
Výstava oceňovanej českej ilustrátorky Ivety Merglovej.
Výstava na nádvorí na Hlavnej 48
1989 - 2019: 30 rokov slobody 4. 9. - 1. 10.
Príbehy známejších aj menej známych aktérov a aktériek Nežnej revolúcie z rôznych regiónov
Slovenska.
Sprievodné podujatie k výstave:
Diskusia s názvom 30 rokov po: výzvy pre občiansku spoločnosť. Uskutočnila sa 5. septembra
v Centrálnej požičovni. Diskutoval Peter Neuwirth, jeden zo zakladajúcich členov
Občianskeho fóra v Košiciach, Ján Gálik, organizátor protestov z iniciatívy Za slušné
Slovensko a politológ Tomáš Zálešák. Moderátorom bol Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty
International Slovensko.
Prvý dotyk so slobodou 14.11.2019-31.1.2020
Výstava Prvý dotyk so slobodou bola sprístupnená v priestoroch schodiska, regionálnom
a hudobnom oddelení a klubovej miestnosti budovy na Hlavnej 48 Jej cieľom bolo
netradičným spôsobom priblížiť kontext Nežnej revolúcie a udalostí novembra 1989.
Návštevníkom ponúkla zaujímavé dokumenty z fondov a archívov hlavných partnerov: Košický
samosprávny kraj, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Ústav pamäti národa a Rozhlas a televízia Slovenska.
Sprievodné podujatia k výstave:
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1. 13.11.2019 Diskusia s Michalom Havranom Dlh Novembru v Divadle Thália
2. 21.11.2019 Premiérová projekcia filmu Nežný revolucionár a beseda s Ľubicou
Blaškovičovou a Kristínou Raševovou (RTVS)
3. 28.11.2019 Prednáška a projekcia dokumentárneho filmu November+20 (ÚPN)
4. 5.12.2019 Brieždenie nad Tatrami – nad dianím v rímskokatolíckej cirkvi v roku 1989 –
prednáška prof. Petra Zubka (VKJB)
5. 12.12.2019 Prednáška Dejiny ŠtB na Slovensku (ÚPN)
6. Lektorované prehliadky výstavou pre základné a stredné školy v spolupráci s UPJŠ

Výstavy v pobočkách VKJB
Vodné dobrodružstvá, 12.03. - 27.03., pobočka KVP
Výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej z knihy SLOVENSKO Krajina plná tajomstiev,
Origami
11.9 – 11.10., pobočka Terasa
16.10. – 8.11., pobočka KVP
13.11. 2019 – 09.02.2020, pobočka Šaca
Výstava prác Petra Knapa, zakladateľa 1. Origami klubu v Košiciach.
Čaro plstených Vianoc
17.10. – 13.11., pobočka Terasa
15.11. – 20.12., pobočka KVP
Výstava plstených vianočných ozdôb a darčekov Ireny Mackovej.

II. Regionálna činnosť
1. Bibliografická činnosť
Ťažiskom bibliografickej činnosti bolo plnenie základných úloh, ktoré súviseli so
získavaním a analytickým spracovaním regionálnej periodickej tlače a s budovaním súbežnej
článkovej databázy okresov Košice-mesto a Košice-okolie. Bibliografické záznamy boli
elektronicky spracované v knižnično-informačnom systéme Virtua a zasielané do
celoslovenskej databázy Súborného katalógu Články v katalógu Slovenská knižnica v rámci
projektu KIS3G.
Za sledované obdobie bolo analyticky spracovaných 1 682 bibliografických záznamov.
Súčasťou tvorby záznamu bolo aj vkladanie adresy elektronického zdroja a taktiež sa vytvárali
záznamy z elektronických zdrojových dokumentov. Pri analytickom spracovávaní regionálnych
periodík bola prioritná pozornosť venovaná denníkom Korzár, KOŠICE:DNES a týždenníku
Košický večer. Z národnostnej tlače bolo spracované maďarské národnostné periodikum s
celoslovenskou pôsobnosťou – mesačník Kassai Figyelő a časopis vydávaný Českým spolkom
v Košiciach – Stříbrný vítr. Zo série regionálnych zborníkov bol za sledované obdobie v úplnosti
spracovaný regionálny zborník Košické historické zošity, ktorý pravidelne vydáva Dejepisný
spolok v Košiciach.
V rámci bibliografickej činnosti sa zhromažďovala, bibliograficky spracovávala
a uchovávala miestna tlač, ktorú vydávajú jednotlivé mestské časti okresu Košice-mesto (18
titulov) a obecné úrady okresu Košice-okolie (31 titulov). Pri poskytovaní regionálnych
informácií sa taktiež aktívne využívala databáza KIS Virtua, ako aj bibliografické ročenky
okresov Košice-mesto a Košice-okolie i príručná knižnica oddelenia.
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Doplnila sa elektronická verzia komplexného zoznamu periodických tlačí o nové
prírastky regionálnych novín – Zoznam periodík vo fonde regionálnej zbierky po roku 1945,
ktorý sa nachádza na webovej stránke knižnice.
Do väzby boli za uplynulé obdobie skompletizované spracované regionálne periodiká
– Korzár, Košický večer, KOŠICE:DNES, Kassai Figyelő, Zajtrajšie noviny. Sú súčasťou fondu
regionálneho oddelenia a slúžia čitateľom k prezenčnému štúdiu. Miestna regionálna tlač je
uložená a uchovávaná v obaloch na bibliografickom oddelení a tvorí súčasť príručného fondu.
Naďalej sa doplňovala databáza literárnych osobností regiónov Košíc a Košice-okolie
Tvorcovia krásnej literatúry od najstarších čias po súčasnosť. Databáza obsahuje krátke profily
a tvorbu približne 360 spisovateľov. Jednotlivé heslá boli rozšírené o nové doplňujúce
biografické údaje, informácie o ich tvorbe a pod.
Za účelom informovať verejnosť o aktivitách a prezentácii knižnice sa priebežne
uskutočňoval monitoring médií a ostatných verejných informačných zdrojov. Záznamy o
článkoch spolu s elektronickou verziou sa pravidelne uverejňovali na webovej stránke knižnice
v rubrike O nás - V médiách. Z nich sa budoval archív článkov o knižnici, ktorý za sledované
obdobie obsahuje 134 záznamov. V rámci dlhodobej archivácie sa z výstrižkov vytvárali
elektronické kópie a doplnila sa elektronická databáza digitalizovaných článkov o knižnici.
Pokračovalo sa s budovaním:
 videoarchívu knižnice, ktorý obsahuje televízne reportáže – 17 záznamov
 audioarchívu knižnice, ktorý obsahuje rozhlasové relácie – 23 záznamov
Koordinačná a vzdelávacia činnosť
Pre efektívnu spoluprácu a koordináciu bibliograficko-informačnej činnosti regionálnych
knižníc Košického samosprávneho kraja sa v sledovanom období uskutočnil celý rad školení
i metodických seminárov. V spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou – odbor Národná
bibliografia sa obsahovo a organizačne zabezpečila krajská porada bibliografov regionálnych
knižníc KSK, Knižnice pre mládež mesta Košice a Štátnej vedeckej knižnice Košice. Dôležitá bola
tiež účasť na metodickom seminári - Prešovský bibliografický deň a na zasadnutí Koordinačnej
rady Slovenskej národnej knižnice pre bibliografickú činnosť v SR.
2. Regionálne a hudobné oddelenie
Regionálne a hudobné oddelenia sú špecializované pracoviská knižnice, ktoré
poskytujú knižnično-informačné služby pre používateľov, na regionálnom oddelení výhradne
formou prezenčného štúdia knižničných dokumentov v priestoroch študovne.
Knižničné fondy oddelení boli i v predchádzajúcom roku priebežne doplňované najmä
kúpou a darom. Pracovníci oddelení sa spolupodieľali na katalogizácii v knižničnoinformačnom systéme Clavius a na revidovaní starších existujúcich záznamov, tvorbe
predmetových hesiel a autorít a na analytickom popise jednotlivých dokumentov. Priebežne
sa dopĺňala a archivovala zbierka špeciálnych tlačovín a grafických dokumentov (222 ks).
Zbierka plagátov z rokov 1946 – 2019 s počtom 1 542 ks bola nanovo vytriedená, revidovaná
a uložená do vhodnejších obalov a archívnych škatúľ.
V oblasti spracovania fondov hudobného oddelenia bola v minulom roku ťažiskovou
úlohou digitalizácia a následne katalogizácia fondu archívnych nahrávok slovenskej ľudovej
hudby z archívu folkloristu Ľubomíra Varínskeho. Do on-line katalógu tak pribudlo 421
katalogizačných záznamov priradených k jeho mennej autorite. Pokračovalo tiež
spracovávanie starších, ručne evidovaných gramoplatní v KIS Clavius (865 titulov),
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katalogizácia nových prírastkov hudobnín a AVD. Kompletne spracovaných bolo 88 titulov
darovaných a 57 titulov zakúpených hudobnín.
Hudobné oddelenie pracovalo na príprave hudobno-folklórneho miestopisu
východného Slovenska, ktorého výsledkom by mala byť hudobno-folklórna mapa.
Katalogizačné záznamy z oblasti slovenského folklóru boli priebežne pripájané k jednotlivým
lokalitám na mape, ktorých je 194 so 609 bibliografickými záznamami. Taktiež sa pripravilo
282 zvukových ukážok z digitálneho archívu hudobného folklóru vo formáte mp3 za účelom
doplnenia relevantných záznamov v on-line katalógu knižnice.
Vďaka bohatému fondu regionálneho oddelenia vznikli i v uplynulom roku viaceré
publikácie (napr. Obce za prevratu – mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku
v rokoch 1918 – 1920, Sprievodca hokejovými Košicami 1929 – 2019, Neľahké remeslo pod
patronátom svätého Lukáša, Maleficz – ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí). Aj
s odborným prispením pracovníkov oddelenia sa realizovalo niekoľko tematických výstav, a to
nielen v priestoroch študovne regionálneho oddelenia. Dobové noviny a novinové články
z fondov oddelenia boli použité na výstave Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská
misia vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, ktorá bola neskôr presunutá do Slovenského
národného múzea v Bratislave.
Kľúčovou bola i realizácia medzinárodného projektu „Jedným klikom za pamätníkom“
významné pamätné tabule v Košiciach a Miskolci. V rámci neho vznikla voľne dostupná
mobilná aplikácia Pamätné tabule v Košiciach, ktorú je možné stiahnuť aj prostredníctvom QR
kódov. Cieľom bolo prezentovať regionálne databázy prostredníctvom najmodernejších
technológií. Súčasťou aplikácie sú fotografie, podrobné informácie, audio sprievodca,
tematické mapy a prepojenie na on-line katalóg knižnice v 3 jazykových mutáciách –
slovenčina, angličtina, maďarčina. V rámci projektu sme vydali i propagačný leták a brožúru,
ktoré boli distribuované do informačných centier. K sprievodným podujatiam patrili fotosúťaž,
výstavy, workshopy, videofilm a prezentácie.
Pre návštevníkov bola sprístupnená výstava Prvý dotyk so slobodou, ktorá si
pripomínala 30. výročie udalostí novembra 1989, zameraná najmä na ich priebeh v Košiciach.
Vizuálne i informačne zaujímavá výstava spracovaná s využitím komiksových prvkov chcela
zaujať mladšiu generáciu, aj preto bolo využitých viacero interaktívnych elementov. Možnosť
lektorovanej prehliadky využilo počas jej trvania 40 skupín žiakov a študentov z 22 rôznych
škôl a školských zariadení.
V spolupráci s Dejepisným spolkom v Košiciach a Slovenskou numizmatickou
spoločnosťou pri SAV – pobočkou Košice sa konali pravidelné odborné prednášky. Pri
príležitosti 25. výročia Dejepisného spolku sa organizovala odborná konferencia Košice vo
svetle nových poznatkov. K propagačno-vzdelávacím aktivitám oboch oddelení patrili
informačné prípravy pre žiakov a študentov z Košíc a okolia. V týždenníku Košický večer sa aj
v minulom roku pravidelne objavoval výber z dobových článkov regionálnej zbierky (51
článkov).
Z podujatí hudobného oddelenia zaznamenali najväčšiu návštevnosť hudobnoliterárne popoludnia Už vím, co budu číst a poslouchat, pripravené v spolupráci s Českým
spolkom a Slovensko-českým klubom v Košiciach (O Leošovi Janáčkovi, O Karlovi Krylovi, Karel
Hašler – muž devätoro remesiel) a každoročný sviečkový koncert na nádvorí Barkóczyho paláca
v rámci festivalu Šengenský poludník (Súbor bicích nástrojov z poľskej Legnice, Tanečný
dychový orchester KLASIK BAND z Košíc). Výsledkom dlhodobej spolupráce s hudobnými
školami bolo 10 žiackych resp. študentských koncertov pre širokú verejnosť (Hudobné nástroje
kedysi a dnes, Gitarové soiré, Skladbičky z poličky, Vianočný koncert). V priestoroch oddelenia
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sa konali i vzdelávacie cykly, prednášky či súťaže (Čo vieš o vesmíre, Spirituality vo svetových
náboženstvách, Muzikoterapia ap.).
Hudobné oddelenie taktiež zabezpečovalo technické vybavenie potrebné na realizáciu
všetkých podujatí knižnice – nahranie a spracovanie audio sprievodcu v mobilnej aplikácii
Pamätné tabule v Košiciach, videozáznamy z cyklu besied 1+1, digitalizácia zvukových
dokumentov, ozvučenie pracovísk knižnice podľa potreby.
3. Metodická činnosť
Z pozície krajskej metodiky sa uskutočnili porady riaditeľov, ktorých obsahom bolo riešenie
aktuálnych úloh.
Knižnica metodicky usmerňovala a koordinovala aj bibliograficko-informačnú činnosť vo
verejných knižniciach Košického samosprávneho kraja, KMK Košice a ŠVK Košice v spolupráci
s Národnou bibliografiou SNK.
Okres Košice – okolie - Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach v zmysle Zákona o
knižniciach a zriaďovacej listiny metodicky usmerňuje okrem regionálnych knižníc aj činnosť
knižníc okresu Košice - okolie. Okrem iných aktivít sprostredkováva knižniciam informácie o
celoslovenských a regionálnych aktivitách a dianí v rámci knihovníctva. Od roku 2016 došlo k
zmene organizačnej štruktúry organizácie, pričom bolo zrušené samostatné metodické
oddelenie, ktorého agenda prešla do kompetencie Útvaru regionálnej, koordinačnej a
projektovej činnosti. Aj z tohto dôvodu sa v sledovanom období nevykonávali metodické
návštevy v obecných knižniciach okresu Košice – okolie, ktoré sa v súčasnosti realizujú iba v
akútnych prípadoch. V minulom roku sa neuskutočnila žiadna metodická návšteva. Metodická
pomoc sa, aj z dôvodu personálnych zmien, poskytovala viac formou telefonických, osobných
konzultácií aj e-mailom.
III. Publikačná činnosť
- Asociácia inštitúcií vzdelávania SR ocenila Verejnú knižnicu Jána Bocatia / The
Association of Adult Education Institutions gave award to the Jan Bocatius Public
Library. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2019, roč. 27, č. 4, s. 40-41.
- KOZOVÁ, Eva. Celé Slovensko číta deťom – adventné čítanie. In Šačanské novinečky,
2019, roč. 17, č. 1, s. 6.
- KOZOVÁ, Eva. Info z knižnice pobočky VKJB v Šaci. In Šačanské novinečky, 2019, roč.
17, č. 2, s. 6.
- KOZOVÁ, Eva. Informácie z knižnice. In Šačanské novinečky, 2019, roč. 17, č. 3, s. 9.
- KOZOVÁ, Eva. Celé Slovensko číta deťom. Čítajme deťom 20 minút každý deň! Každý
deň bude o zážitok krajší! In Šačanské novinečky, 2019, roč. 17, č. 3, s. 10.
- KOSTRÁBOVÁ, Soňa. Knižnica Jána Bocatia je slovenská rekordmanka / Jan Bocatius
Public Library is a slovak record holder. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2019,
roč. 27, č. 4, s. 43-44.
- KOSTRÁBOVÁ, Soňa. Verejná knižnica Jána Bocatia pozýva na Terasu – na dobré knihy
a zaujímavé podujatia. In Terasa, 2019, roč. 10, č. 2, s. 11.
- ONDREJŠÍK, Tomáš, 2019. V tieni nových štátnych hraníc : Perín počas udalostí roku
1919. In Obce za prevratu : mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 –
1923. Spišská Nová ves: Múzeum Spiša ; Košice: Štátna vedecká knižnica, s. 56-68.
- ONDREJŠÍK, Tomáš. Čo písali košické noviny pred sto rokmi. Z archívu Verejnej knižnice
Jána Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 1, s. 12.
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ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 2, s. 12.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 3, s. 12.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 4, s. 7.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 5, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 6, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 7, s. 7.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 8, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 9, s. 7.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 10, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 11, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 12, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 13, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 14, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 15, s. 7.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Košická Veľká noc pred sto rokmi: Ľudí trápil akútny nedostatok
rýb. Z archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 16, s. 5.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 17, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 18, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 19, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 20, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Pred sto rokmi sa o Košice zvádzali tuhé boje. Ozývala sa
kanonáda, ľudia nevychádzali z domov. Prekvapení Čechoslováci: Nikoho ste neobesili,
ako ste sľubovali. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 21, s. 2-3.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 22, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 23, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 24, s. 12.
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ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 25, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 26, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 27, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 28, s. 7.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 29, s. 12.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 30, s. 12.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 31, s. 12.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 32, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 33, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 34, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 35, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 36, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 37, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 38, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 39, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 40, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 41, s. 7.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 42, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 43, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 44, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 45, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 46, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 47, s. 10.
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ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 48, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 49, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 50, s. 10.
ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána
Bocatia. In Košický večer, 2019, roč. 52, č. 51, s. 7.
PALÁGYIOVÁ, Erika – ONDREJŠÍK, Tomáš, 2019. Pamätné tabule v Košiciach. Košice:
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, 46 s.
PALÁGYIOVÁ, Erika, 2019. Pamätné tabule v Košiciach. Kassai emléktáblák.
Commemorative plaques in Košice: leták. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia
v Košiciach, 2019, 1 zlož. list - [6] s.
PETROVSKÁ, Annamária – HARKABUSOVÁ, Anna. Adventné čítanie na Slovensku /
Advent reading in Slovakia. Verejná knižnica Jána Bocatia. In Bulletin Slovenskej
asociácie knižníc, 2019, roč. 27, č. 1, s. 37-38.
TAKÁČOVÁ, Miriam. Beseda pre štvrtákov. In Barčiansky súčasník, 2019, roč. 30, č. 2,
s. 11.
TAKÁČOVÁ, Miriam. Čitateľský maratón. In Barčiansky súčasník, 2019, roč. 30, č. 3, s.
6.
ZAVOCKA, Alena. Portál Knihy na dosah / Portal „Books within reach“. In Bulletin
Slovenskej asociácie knižníc, 2019, roč. 27, č. 1, s. 41-42.

3.3 Cezhraničná a medzinárodná spolupráca
Cezhraničná a medzinárodná spolupráca sa rozvíjala najmä v nadväznosti na realizáciu
a implementáciu projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
s partnerskou Župnou a mestskou knižnicou Františka II. Rákócziho v Miškovci. Projektový tím
zložený z 3 zástupcov každej knižnice uskutočnil 2 pracovné stretnutia a zúčastnil sa tiež na
projektových aktivitách partnera – predstavenie mobilnej aplikácie, vernisáž výstavy.
V priebehu celého roka prebiehala intenzívna komunikácia partnerských knižníc na
zabezpečenie bezproblémovej implementácie projektových zámerov.
Spoluprácu sme nadviazali i s Knižnicou Maďarskej akadémie vied (MTA Könyvtár és
információs központ), ktorá koordinuje národný program elektronických informačných
služieb. V rámci neho získala knižnica bezplatný prístup k 9 najvyhľadávanejším maďarským
databázam poskytujúcim prístup k e-knihám. Knižnica vo svojom sídle v Budapešti
zorganizovala i trojdňový workshop o dostupných databázach, ktorého sa zúčastnila
koordinátorka za VKJB.

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti
Verejná knižnica Jána Bocatia zabezpečovala prevádzku knižnice z prideleného
príspevku na činnosť z Košického samosprávneho kraja a z vlastných príjmov, zo schválených
grantov Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín,
a z príspevkov mestských častí a sponzorov určených na nákup kníh pre danú lokalitu
a pobočku knižnice.
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4.1 Rozpočtové hospodárenie
Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2019 bol schválený zastupiteľstvom KSK
v súlade s uznesením č. 141/2018 zo dňa 18.12.2018 a oznámený organizácii bol dňa
2.1.2019.
Ukazovateľ
Bežný transfer

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť /čerpanie k 31.12

871 465,00

999 712,50

847 701,94

2 600,00

2 600,00

1 002 312,50

850 301,94

Kapitálový transfer
Spolu

871 465,00

V priebehu roka došlo k niekoľkým úpravám rozpočtu:
zdroj 41
- Program 0040100 - Na bežné výdavky
navýšenie o 61 612,50 €
- Program 0040200 – Na činnosť
navýšenie o 44 603,00 €
- Program 0040300 – Grant Interreg
navýšenie o 21 595,00 €
- Program 0040800 – ostatné
navýšenie o 13 500,00 €
Príjmy bežného rozpočtu v €
Názov

Schválený rozpočet
r. 2019

Bežný transfer: zdroj 41 001
0040100- prevádzka
0040100-008 – prevádzka
0040200- činnosť
0040200 – 008 – činnosť
0040300 – grant Interreg
0040800 - ostatné
Spolu transfer KSK:
Získané prostriedky
- granty, sponzorské, dotácie
- iné
Vlastné príjmy, ostatné
Spolu:
Zostatok – grant FPU r. 2018
Zostatok z min. obdobia- vlastné
Celkom:

Spolu celkom

Skutočnosť celkom
k 31.12.2019

858 402,00

871 465,00

766 351,00
1 757,50
24 603,00
20 000,00
21 490,44
13 500,00
847 701,94

43 007,00
914 472,00
8 021,86
46 600,06
54 621,92

41 719,00
17 031,91
52 535,90
958 988,75
8 021,86
46 600,06
54 621,92

969 093,92

1 013 610,67

13 063,00

Príjmy celkom

Výdavky celkom

1 013 610,67

958 880,55

Príjmy celkom

Transfer od
zriaďovateľa

Granty a transfery

Príjmy z prenájmu

Iné nedaňové
príjmy

Zostatok prostriedkov
z predch. rokov

1 013 610,67

847 701,94

58 750,91

11 763,00

40 772,90

54 621,92
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Výdavky celkom

Mzdy, platy a OOV

Odvody

Tovary a služby

Bežné transfery

958 880,55

445 918,40

153 866,54

359 095,61

847 701,94

Výdavky celkom

Výdavky na prevádzku

958 880,55

Kurzové rozdiely

Výdavky na činnosť

914 277,55

44 603,00

Hlavné výnosy knižnice sú :
- z prenájmu knižničných priestorov, za zápisné, za upomienky, za kopírovanie, za rešerše,
medziknižničná a medzinárodná výpožičná služba, za stratené knihy, príspevky od čitateľov,
za burzu kníh, ostatné služby
1. Výnosy v členení podľa rozpočtových programov /v €/
Popis výnosov /číslo účtu a názov/
Suma v € r. 2018
602 – Tržby z predaja služieb
41 410,29
Z toho napr.- nájomné
12 171,00
– zápisné deti
1 236,75
zápisné dospelí
20 406,70
upomienky
6 355,90
kopírovanie
642,95
MVS, MMVS
192,90
- rešerš
135,65
jednorazové členské
268,00
604– predaj kníh
364,78
648 – ostatné výnosy z prev.činnosti 4 234,86
Z toho napr.: burza kníh
318,81
– stratené knihy
43,50
– ostatné služby-rezervácie
1 586,70
653 – z účtov rezerv z prevádz.
3 192,13
činnosti
657 – zúčt. Zák. opravných položiek
0,00
662 - úroky
7,48
691 – výnosy z bežných transf VÚC
761 513,00
692 – výnosy z kap. transf.
50 593,70
VÚCodpisy
693–
transferov ŠR – KP, MČ, FPU
54 755,86
694 – z kap. transferov
751,20
695 –Výnosy z tranf. od EÚ
7 767,69
697 – výnosy samosprávy
850,00
SPOLU:
925 440,99
Náklady na bežnú prevádzku (v €)
Popis nákladov /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
504 – Predaj kníh
511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby

Suma v € r. 2019
41 032,96
11 763,00
1 336,00
20 547,00
5 986,50
781,45
145,10
97,95
370,00
329,36
9 272,99
316,21
94,39
1 623,90
7 025,53
41,29
14,22
847 701,94
43 207,52
57 597,16
751,20
4 710,00
250,00
1 011 934,17

Suma v € 2018
1052014
593,82
76 252,80
364,78
23 153,04
4 442,42
986,60
82 112,87
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Suma v € 2019
102 550,04
77 408,40
329,36
11 398,19
2 005,44
344,26
108 980,94

521 – Mzdové náklady
524 – zákonné soc. poistenie
525 – ostatné sociálne poistenie
527 – zákonné sociálne náklady
532 – daň z nehnuteľnosti
538 – ostatné dane a poplatky
544 – Zmluvné pokuty
548 – ostatné náklady na prevádzkovú činn.
551 - odpisy
553 – tvorba ost. rezerv z prevádz. činn.
563 – Kurzové straty
568 – ostatné finančné náklady
SPOLU

395 394,73
139 282,09
4 229,72
29 330,21
1 288,74
925,09
30,00
636,20
51 344,90
7 025,53
9,85
242,81
925 300,09

Výnosy VKJB k 31.12.2019 predstavujú výšku
Náklady VKJB k 31.12.2019 predstavujú výšku
Zisk organizácie k 31.12.2019

445 918,40
153 866,54
5 616,28
26 236,90
1 288,74
1 137,93
0,00
579,62
43 958,72
8 396,13
3,74
196,37
990 218,64
1 011 934,17 €
990 218,64 €
21 715,53 €

Spotrebované nákupy ( účet 50):
Spotreba materiálu (501)
Na nákup kníh, časopisov a špeciálnych dokumentov organizácia vynaložila celkom
79 762,27 €. Z uvedenej čiastky boli zakúpené aj dokumenty, ktoré neboli zapísané do fondu
Verejnej knižnice, ale boli určené na propagačné účely.
Z toho : z rozpočtu KSK 0040100 38 031,56 € nákup kníh vo výške
15 520,79
nákup časopisov
9 381,14
z rozpočtu KSK – 0040200
nákup kníh
13 954,67
z rozpočtu KSK – 040800
nákup kníh
13 000,00
Grant Fond na podporu umenia zostatok r. 2018 nákup kníh vo výške 8 021,86
r. 2019 nákup kníh vo výške 12 114,39
Grant Fond na podporu národnostných menšín – nákup kníh
4 800,00
P5 – príspevok MČ Barca
460,00 z toho nákup kníh vo výške
400,00
P7 – príspevok Mestské lesy
250,00 z toho nákup kníh vo výške
250,00
P11 – príspevok MČ Jazero 200,00 z toho nákup kníh vo výške
200,00
P14 – príspevok MČ Šaca 1.700,00 z toho nákup kníh vo výške
1 500,00
Burza kníh
316,21
Pre obecné knižnice okresu Košice-okolie neboli na základe dohôd s obecnými úradmi
zakúpené knihy za zvýhodnených finančných podmienok.
Ostatné výdavky tvoriace položku spotreba materiálu boli použité na nákup
kancelárskeho, čistiaceho, údržbárskeho a iného materiálu, PHM a iné.
Spotreba energií (účet 502)
Spolu:

r. 2017
75 928,67
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r. 2018
76 252,80

r. 2019
77 408,40

Mierne zvýšenie nákladov za spotrebu energií spôsobila zmena výšky platieb a cien.
Zároveň sa knižnica snaží znižovať náklady postupnou výmenou neónov za lineárne LED
trubice , čím by malo dôjsť k opätovnému zníženiu nákladov.
Služby (účet 51)
Opravy a udržiavanie (účet 511)

11 398,19

V roku 2019 knižnica pokračovala skrášlením priestorov predovšetkým na pracovisku
Hviezdoslavova 5 a na pobočke P2-KVP Hemerkova 2. Na Hviezdoslavovej 5 došlo k výmene
neónových svietidiel za lineárne LED trubice a taktiež na pobočke P2 došlo k výmene
neónových svietidiel za LED svietidlá.
Na priebežné opravy strojov, počítačovej techniky a zariadení knižnice podľa potrieb
pracovísk bolo daných celkom 1 554,85 €. Na opravu a bežnú údržbu motorového vozidla
organizácia vynaložila 5 043,52 €. Zvýšený výdavok na opravu a údržbu motorového vozidla
vznikol z dôvodu poškodenia karosérie a čelného skla živelnou udalosťou - krúpy, čo bolo
riešené škodovou udalosťou. Knižnica sa podieľala na spoluúčasti vo výške 4 829,56 €.
Osobné náklady ( účet 52)
Mzdové náklady (účet 521)
Platy zamestnancom boli od 1.1. 2019 upravované v zmysle Nariadenia vlády SR zo
Priemerná mzda na jedného zamestnanca bola 840,01 € a vekový priemer zamestnancov bol
45,33 rokov.
V zmysle vyššej kolektívnej zmluvy platíme poisteným zamestnancom na doplnkové
dôchodkové poistenie na náklady organizácie 2% a 3% podľa veku z vymeriavacieho základu
poistencov. Celkové čerpanie za rok 2019 dosiahlo výšku 5 616,28 €.
Na úhradu nemocenského počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca bolo
vynaložených 2 635,76 € a príspevok na stravu zamestnancov vo výške 18 681,92 €.
Dane a poplatky a ostatné náklady ( účet 53, 54, 56)
Čerpanie na týchto položkách predstavuje úhradu dane z nehnuteľnosti, ostatné dane,
koncesionárske poplatky, poplatok LITA a ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.
Odpisy DNHM a DHM
Odpisy predstavovali sumu 43 958,72 €.
Ostatné rezervy (účet 553)
V zmysle pravidiel účtovania boli vytvorené rezervy iba z prevádzkovej činnosti vo výške
8 396,13 €.
Pohľadávky z nájmu – dlhodobé (účet 378)
Na účte 378 evidujeme pohľadávky z nájmu vo výške 5 576,61 €.
- z toho dlhodobé vo výške 5 576,61 €, týkajú sa firmy Panda Trade, ktoré sú vymáhané
exekučnou cestou.
Záväzky zo sociálneho fondu (účet 472)
Soc. fond bol tvorený vo výške 1,25% zo súhrnu miezd zamestnancov vo výške 4 882,12 €
a vo výške 3 819,76 € bol použitý na tieto účely:
- stravovanie zamestnancov
3 669,76
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- pri životnom jubileu, pri narodení dieťaťa

150,00

Sociálny fond
Stav k 1.januáru
Tvorba sociálneho fondu – povinný prídel
Čerpanie sociálneho fondu
Stav k 31.decembru

2019
2 330,37
4 868,22
3 819,76
3 378,83

4.2 Správa majetku
1.

Opravy a údržba

Celkový objem financií

Poznámka

11 398,19

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby

Názov akcie

Objem
finančných
prostriedkov

Realizované práce

Poznámka
Zdroj financovania

Výmena svietidiel

Výmena tradičných
žiarivkových trubíc za lineárne
LED trubice Hviezdoslavova 5

2 105,17

KSK

Výmena svietidiel

Výmena tradičných
žiarivkových trubíc za LED
svietidlá P2-KVP

2 694,65

KSK

Oprava stien wc

Obklad Hviezdoslavova 5

718,80

KSK

Oprava auta

Poistná udalosť -rozbitie
krúpami

4 829,56

KSK

Objekt Hlavná 48
Do správy prešiel objekt v r. 1987. Ukončenie rekonštrukcie v roku 1996. Pamiatková budova
s certifikátom bezbariérovej budovy.
V roku 2012 sa uskutočnila rekonštrukcia časti priestorov – suterén, prízemie, podkrovie, dvor
a strecha v rámci projektu KSK Ostrovy kultúry -Otvorená zóna 4.
Stav ostatnej časti budovy:
 Okná sú rozsušené, nepriliehajú, pri prívalových dažďoch steká voda do vnútra
miestnosti.
 Fasáda budovy je zatečená, potrebuje opravu a nový náter
 Balkón je zatečený, začína sa rozpadávať.
Objekt Hviezdoslavova 5
Vlastníkom je mesto Košice, ktoré túto budovu prenajalo pre účely knižnice, z Košickým
samosprávnym krajom a ten následne s Verejnou knižnicou Jána Bocatia zmluvu o podnájme
na dobu určitú od 13.12.2011 do 12.12. 2051.
V roku 2012 sa uskutočnila prístavba nových priestorov v rámci projektu KSK Ostrovy kultúry
– Otvorená zóna 5.
Stav ostatnej časti budovy:
- Fasáda budovy je zatečená, opadáva.
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2.

Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie

Termín realizácie
celej investičnej Realizované práce v danom
akcie (začiatok – roku
koniec)

Poznámka
Objem finančných
prostriedkov

Zdroj
financovania

V roku 2019 neboli vykonávané žiadne rekonštrukcie a novostavby.
3.

Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách

Prenájom nami spravovaných priestorov
Nájomník

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

Objekt – stručná špecifikácia, adresa

Hlavná 48, Košice
Zmluva o výpožičke 1/2013

Košice región turizmus

Hlavná 48 Košice
Zmluva o nájme nebytového
priestoru č. 1/2015

Gabriela Sotáková GAROMI

Výška získaných prostriedkov z nájmu
(vrátane služieb spojených s nájmom) za
rok 2019)

1.7.213 – 31.12.2021

7 197,76 služby , bez nájmu

1.5.2015-neurčito

10 000,21 nájom a služby spojené s nájmom

Pri Zmluve o Výpožičke s organizáciou Košice-Region sa jedná o bezodplatné
vypožičiavanie priestorov (iba refundácia nákladov, bez zisku ) nachádzajúcich sa v budove na
Hlavnej 48. Účel nájmu je nekomerčný, vo väzbe na projekt EHMK – Košice 2013.
Nájomné vzťahy, kde je knižnica v podnájme
Objekt – stručná špecifikácia, adresa

Prenajímateľ - vlastník

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Východoslovenská galéria
Košice

Výška výdavkov na nájom (vrátane služieb
spojených s nájmom) roku 2019

1.7.2015-neurčito

0

OC III, Hemerková 39, Košice

OMIDA, s.r.o

1.7.2011-neurčito

20 390,81 nájom a služby spojené s nájmom

Trakt F, Trieda SNP 48/A, Košice

Bytový podnik mesta
Košice, s.r.o

1.1.1993 – 31.12.2022

13 113,35 nájom a služby spojené s nájmom

OC Čingov, Uralská 3, Košice

Mestská časť
Košice-Nad Jazerom

1.3.2006 – neurčito

5 486,16 nájom a služby spojené s nájmom

OC TORYSA, Jaltská 2, Košice

PB Capital, a.s.

Kultúrne stredisko, Železiarenská 7
Košice-Šaca

Mestská čas
Košice-Šaca

1.2.2016 - neurčito

5 679,39 nájom a služby spojené s nájmom

1.1.1985 -neurčito

2 674,69 služby spojené s nájmom

4.3 Projektová úspešnosť
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Názov projektu

Cieľ
projektu stručne

Finančný
zdroj,
program,
podprogram

Skutočné náklady projektu
Získaná
dotácia

Zdroje z KSK

35

Vlastné
zdroje

Ostatné

Termín
realizácie
Spolu

Poznámka

1+1

Knihy na dosah

Jedna knižnica tisíce zážitkov
Detský klub
v knižnici
Pestrosť žánrov
aj v maďarčine
Knižnica
súčasnej českej
prózy
Podpora
pobočky Košice
– Šaca
Knižnica – moja
brána do sveta
kníh
Čítanie a
kreativita pre
všetkých
Zvýšenie
zamestnanosti
znevýhodnených

Besedy
s autormi
a ich
hosťom
Realizácia
literárneho
portárlu

FPU

3 500

270,19

0

0

3 770,19

1.4. – 31.
12. 2019

FPU

6 200

552

0

0

6 752,00

1.4. 31.12.
2019

FPU

14 000

-

-

-

14 000

FPU

3 300

666,79

0

0

3966,79

FKNM

1 800

126,84

0

0

1 926,84

Akvizícia
fondu

FKNM

3 000

164,47

0

0

3 164,47

Akvizícia
fondu
a aktivity

MÚ MČ Šaca

1 700

0

0

0

1 700

Akvizícia
fondu

MÚ MČ Nad
jazerom

2 00

0

0

0

200

Akvizícia a
podujatie

MÚ MČ
Barca

460

0

100

0

560

Úrad práce,
sociálnych
vecí a
rodiny

Úradu
práce,
sociálnych
vecí a rodiny

17 162

0

0

0

17 162

Akvizícia
fondu
Revitalizácia
pobočky
KVP
Akvizícia
fondu

Projekt
v realizácii
do
30.04.2020
1.8. –
31.12.
2019
1.8. – 31.
12. 2019
1.8. –
31.12.
2019
24.7. –
31.12.
2019
10.4. 30.6.
2019
30.9. –
31.12.
2019
2019

3 projekty –
súhrnná
suma

1+1 – projekt je pokračovaním rovnomerného projektu, ktorý Verejná knižnica Jána Bocatia v
Košiciach (VKJB) úspešne realizuje od roku 2016. Naším cieľom je predstaviť čitateľom knižnice
aj širokej verejnosti súčasných literárnych tvorcov, autorov umeleckej, žánrovej alebo
populárno-náučnej literatúry, v širšom kultúrnom kontexte. Koncepcia podujatí prekračuje
hranice jednotlivých oblastí literatúry a umenia, čo zvyšuje ich atraktivitu a potenciál osloviť
rôzne cieľové skupiny. Zámerom projektu je pokračovať v osvedčenom formáte a vysokom
profesionálnom a kreatívnom prevedení kultúrno-vzdelávacích aktivít VKJB. Naším cieľom je
priblížiť verejnosti súčasnú literárnu a kultúrnu scénu a zvyšovať tak jej vzdelanostnú úroveň
a stimulovať čitateľskú gramotnosť. Projekt bude realizovaný formou literárnych večerov:
literárnych besied a autorských čítaní. Počas jedného z večerov bude otvorená aj výstava
komiksu. Podľa osvedčenej koncepcie si každý autor k sebe prizve ďalšieho hosťa, pôsobiaceho
v niektorej kultúrnej alebo umeleckej oblasti – niekoho, s kým je tvorivým alebo ľudským
spôsobom spriaznený. Celkovo sa podujatí zúčastní 14 hostí. Súčasťou vybraných večerov
bude aj hudobná produkcia. Z podujatí budú vyhotovené videozáznamy, následne uverejnené
na stránke knižnice, čím zabezpečíme ich dostupnosť aj pre tých, ktorí sa na podujatí nemohli
zúčastniť.
Knihy na dosah – projekt je pokračovaním úspešného projektu - literárneho portálu Knihy na
dosah, ktorý Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v partnerstve s prešovskou knižnicou P.O.
Hviezdoslava spustila v roku 2017. Portál, ktorý na prvý pohľad zaujme svojim vizuálnym
spracovaním a bohatým žánrovým obsahom, je širokej verejnosti dostupný na internete cez
doménu www.knihynadosah.sk, cez web stránky oboch partnerských knižníc a tiež knižníc v
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Naším cieľom je aj
naďalej prinášať hodnotné a zaujímavé články, propagovať literatúru, knihy a čítanie formou,
ktorá by bola dostupná a zrozumiteľná širšej verejnosti. Zámerom je zintenzívniť spoluprácu s
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mimoregionálnymi autormi, plánujeme osloviť ďalších prispievateľov a externých
spolupracovníkov, aby sa úroveň portálu neustále zvyšovala a portál dokázal osloviť ešte
väčšiu základňu čitateľov a stal sa etablovanou platformou pre súčasnú literatúru. Pri
popularizácii čítania chceme využiť možnosti, ktoré ponúkajú novodobé komunikačné
prostriedky, blízke najmä mladšej generácii. Projekt bude realizovaný prostredníctvom už
existujúceho portálu, ktorý chceme dopĺňať atraktívnym obsahom – recenziami, odbornými
článkami, rozhovormi, knižnými tipmi, pôvodnou literárnou tvorbou a inými príspevkami
mapujúcimi literárne dianie u nás a vo svete. Projekt má potenciál na trvalú udržateľnosť s
presahom do celoslovenského priestoru.
Jedna knižnica - tisíce zážitkov - Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach v súlade so
schválenou Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020, strategickou
úlohou číslo 2, spolu s jednotlivými opatreniami a Uznesením vlády SR č. 620/2014 kladie
dôraz na systematické budovanie a sprístupňovanie knižničných fondov. Zámerom projektu je
poskytovať pestrú ponuku titulov beletrie a náučnej literatúry pre dospelých čitateľov i pre
detského čitateľa v dostatočnom počte exemplárov, s dôrazom na uspokojovanie kultúrnych
a informačných potrieb. Cieľom projektu je podpora čítania ako základného kameňa
čitateľskej gramotnosti a alternatívnej voľby trávenia voľného času prostredníctvom
kvalitného, aktualizovaného a systematického doplňovania fondu knižnice a tiež
zatraktívnenie a zefektívnenie knižnično-informačných služieb. Dlhodobým cieľom je
stabilizovať existujúcu čitateľskú základňu, ale aj rozšíriť čitateľskú komunitu a poskytnúť
kvalitný a rozmanitý obsah v centrálnej knižnici, na jednotlivých pobočkách a špecializovaných
pracoviskách.
Detský klub v knižnici - cieľom projektu je skrášlenie a skvalitnenie interiérového zariadenia
pobočky Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na sídlisku KVP. Naším zámerom je
premeniť neatraktívny a málo využívaný priestor bývalej študovne na oddychovú zónu, ktorá
bude určená našim najmenším návštevníkom a používateľom. Zároveň poslúži aj na realizáciu
vzdelávacej a kultúrnej činnosti knižnice pre túto časť návštevníkov a používateľov. Cieľovou
skupinou daného projektu sú čitatelia z kategórie používateľov do 15 rokov. Pracovisko
knižnice na sídlisku KVP bolo od svojho vzniku koncipované ako knižnica rodinného typu a
tento jej charakter viac-menej pretrváva dodnes. Predmetná realizácia tohto projektu prispeje
k skvalitneniu poskytovaných služieb, ale najmä prostredia pre plnohodnotné trávenie
voľného času detí s ich rodičmi. Získané finančné prostriedky využijeme na nákup účelového
nábytku a technického vybavenia, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie moderného
knižničného servisu pre najnáročnejšieho návštevníka z radov detí a mládeže.
Pestrosť žánrov aj v maďarčine - Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach kladie dôraz na
systematické budovanie a sprístupňovanie knižničných fondov. Cieľom projektu je podpora
čítania prostredníctvom kvalitného, aktualizovaného a systematického doplňovania fondu
knižnice. Čitateľsky orientovaným doplňovaním by sme knižničný fond chceli obohatiť o
možnosť čítať maďarských autorov v origináloch a tiež umožniť čitateľom čítať preklady
svetových diel v materinskom jazyku.
Knižnica súčasnej českej prózy - Cieľom projektu je v rámci verejnej knižnice vytvorenie
samostatnej knižnice súčasnej českej prózy, o ktorú prejavujú čitatelia rastúci záujem. Knihy
súčasných českých autorov a v českom jazyku budú vďaka projektu k dispozícii registrovaným
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čitateľom verejnej knižnice, aby početní obyvatelia Košíc s českou národnosťou a občania
Slovenskej republiky nestratili kontext s kvalitnou českou literatúrou a českým jazykom.
Realizácia projektu prinesie prezentáciu súčasných kultúrnych hodnôt a k slovenským
čitateľom a príslušníkom českej menšiny sa dostane literatúra renomovaných, ale tiež mladých
či začínajúcich českých autorov. Knižnica bude dopĺňaná pravidelne o nové kvalitné prozaické
diela. Okrem toho, že knihy obohatia ponuku pre čitateľov, knižnica bude tieto diela využívať
aj v činnosti svojho literárneho klubu a elektronického literárneho portálu. Súčasná česká
literárna tvorba bude inšpiráciou aj pre slovenských autorov, najmä pre začínajúcich, ale aj
študentov literatúry. Prostredníctvom nej budú prezentované aktuálne trendy v literatúre,
ktoré prinášajú slovenským autorom tvorivú konfrontáciu. Našou snahou je systematické
budovanie knižnej ponuky kvalitnej súčasnej prózy a dostupnou, jednoduchou formou ju
sprostredkúvať čitateľom.

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Stav k 31.12.
Pracovná pozícia – názov
(v súlade s organizačnou štruktúrou)

Úväzok (v %)

Počet ľudí –
fyzický stav

Obsadená
v roku 2019
(áno/nie)

riaditeľka

100

1

áno

asistentka riaditeľky

100

1

áno

Vedúca útvaru knižničných fondov a
služieb

100

1

áno

Vedúci útvaru reg.koor.a proj.činnosti

100

1

áno

Vedúca útvaru ekon.-tech.

100

1

áno

Vedúca oddelenia, sprac.
Kniž.fondov,ochr.a revízie KF

100

1

áno

Vedúca oddelenia – reg.a bibliog.a HuO

100

1

áno

Vedúca oddelenia – projektový manažér

100

1

áno

Knihovník

100

28

áno

manažér

100

3

áno

údržbár

100

1

áno

upratovačka

100

2

áno

upratovačka

Spolu tvoria
150%

7

áno

Pohyb zamestnancov
Pozn.

Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)
Počet novoprijatých
Počet tých, čo odišli
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40,5
40,9
8
6

Pozn.

VPP – 7
zamestnancov

6. Marketing a propagácia
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) propagovala svoje aktivity a podujatia
prostredníctvom všetkých dostupných masovokomunikačných prostriedkov. Zároveň
využívala pre informovanie verejnosti aj najnovšie technológie.
Každá zverejnená informácia týkajúca sa aktuálnej činnosti, plánovaných podujatí,
resp. ostatných oznamov VKJB sa objavila na stránke a facebookovom profile knižnice. Od
januára do decembra 2019 navštívilo stránku www.vkjb.sk 36 421 používateľov. Celkový počet
kliknutí na stránku bol 194 379. Jeden návštevník sa na stránke zdržal v priemere 1,38 minúty.
Pozvánky na podujatia v elektronickej podobe boli distribuované prostredníctvom
emailov a sms správ čitateľom knižnice, ktorých je 12 tisíc. Ku každej aktivite boli vytvorené
pozvánky, plagáty, ku kľúčovým podujatiam aj tlačové správy. Tie boli umiestnené na stránke
a facebookovom profile knižnice, knižničnom celoslovenskom portáli Infolib a webových
sídlach: Terraincognita, kamdomesta, mickosice, kosiceonline, mojekosice.sk, podujatia.sk,
ajdnes.sk. Plagáty v tlačenej forme knižnica umiestňovala v kníhkupectvách, školách
a partnerských inštitúciách.
Informácie o aktivitách knižnice sa dostali do médií prostredníctvom tlačových správ
distribuovaných cez Slovenský syndikát novinárov. Správy o plánovaných podujatiach,
reportáže z aktuálne realizovaných alebo už uskutočnených akcií boli zverejňované
v tlačených periodikách, webových stránkach, rozhlase a televízii. Jednotlivé aktivity boli
propagované aj prostredníctvom regionálnych a knihovníckych periodík s celoslovenskou
pôsobnosťou. V sledovanom roku bol celkový počet mediálnych výstupov 344, čo je o 39 viac
ako v roku 2018.
Najvýznamnejšie propagačné aktivity
Tlačené výstupy

(počet a stručný popis)
96
Veľkú časť tlačených výstupov (51) tvorili
články propagujúce fond regionálneho
oddelenia. Boli publikované v týždennej
periodicite v týždenníku Košické večer pod
názvom Storočné zvesti košických novín. Z
archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia.
Tlačené média výrazne reflektovali aj projekt,
v rámci ktorého sa realizovalo spustenie
mobilnej
aplikácie
Pamätné
tabule
v Košiciach. Média vo zvýšenej miere
informovali o výstave venovanej 30. výročiu
Nežnej revolúcie – Prvý dotyk so slobodou
a rekorde v stavbe kníh do stohu. Pozornosť
médií si získali aj naše vzdelávacie aktivity,
podujatia i činnosti knižnice všeobecne.
170
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
propagovala svoje aktivity veľmi intenzívne aj
na sociálnych sieťach. Na facebookovej
stránke aj osobnom profile knižnice sa
pravidelne objavovali aktuálne informácie
o plánovaných
podujatiach,
pozvánky,
fotografie a krátke správy z už uskutočnených
akcií.
40
Rozhlas a televízia sústredili svoj záujem
najmä na projekt Pamätné tabule v Košiciach
Priniesli správy aj o výstave s názvom Prvý
dotyk so slobodou. Do hlavných správ RTVS sa
dostala reportáž o prvom slovenskom rekorde
v stavbe stohu z kníh.

Sociálne médiá

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV

Iné – Online výstupy

38

39

O aktivitách knižnice informovali aj mnohé
portály
a webové
stránky.
Prinášali
informácie o kampani Ukáž sa! venovanej
začínajúcim autorom, literárnych besedách,
výstavách, vzdelávacích cykloch a ďalších
kľúčových ale aj menej významných aktivitách
knižnice.

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2020
Modernizácie priestorov knižnice – nový detský klub v pobočke
na KVP

Komentár
Podpora z Fondu na podporu umenia

Zabezpečiť fungovanie úspešného literárneho magazínu
knihynadosah.sk

Aktívna práca s autormi, promo portálu, finančné
zabezpečenie kontinuity

Zrealizovať cyklus besied s autormi a hosťami v rámci projektu
1+1
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2020 - iné
Zaviesť vo VKJB neformálne vzdelávanie formou e-learningu
Sprístupnenie Regionálnej hudobnej mapy cez katalóg VKJB
s audio ukážkami nahrávok

Osvedčený
presahom

a obľúbený

formát

s multižánrovým

Komentár
Cieľová skupina účastníkov 50+, zahraničná spolupráca
Trvalo udržateľná aktivita, sprístupnenie zbierok
z terénneho výskumu Ľ. Varínskeho

Rozvojové ciele/silné stránky/príležitosti:
- Inovatívne využívať potenciách špecializovaných pracovísk regionálneho
a hudobného oddelenia na prehlbovanie poznania o regionálnych dejinách,
tradíciách, folklóru a hudobnej produkcie
- Reagovať na nové technické možnosti a ich využívanie pre zatraktívnenie fondu a
služieb knižnice mladšej generácii
- Ponukou vzdelávacích kurzov a cyklov reagovať na aktuálne požiadavky cieľovej
skupiny 50plus
- Podieľať sa na rozvíjaní kultúrneho turizmu s využitím vlastného potenciálu z fondu
knižnice
- Poskytovať informačnú výchovu pre študujúcu mládež
- Realizovať pútavú tematickú výstavnú činnosť podľa priestorových možností knižnice
Iné vlastné:
- Rozširovať spoluprácu s aktérmi v oblastiach kultúry a cestovného ruchu v mieste
pôsobenia knižnice
- Zapájanie sa do nadnárodných projektov s partnerskými knižnicami v zahraničí
- Modernizácia priestorov knižnice
- Rozvíjanie klubovej činnosti pri knižnici
- Podpora čitateľskej gramotnosti podľa potrieb jednotlivých vekových kategórií
- Podporovanie autorov publikovaním ich literárnej tvorby a prinášanie aktuálnych
informácií z oblasti literatúry prostredníctvom literárneho elektronického magazínu
www.knihynadosah.sk Ide o unikátny projekt VKJB, cieľom je zabezpečovať jeho
trvalú udržateľnosť.
- Rozvíjať spoluprácu s organizáciami národnostných menšín, aktívne bojovať proti
xenofóbii a extrémizmu.
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