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Komentár k činnosti Knižnice Bratislava – Nové Mesto za rok 2012 

 

 

     V roku 2012 KBNM pokračovala v činnosti vyplývajúcej zo základného poslania knižníc, 

riadiac sa príslušnými zákonmi a Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008-2013, 

prijatej MK SR. Primárne  poslanie  knižnice – uchovávať a sprístupňovať dokumenty, poskytovať 

a sprostredkovávať informácie a prístup k nim, ako i ďalšie úlohy súvisiace s výchovou 

a vzdelávaním širokej čitateľskej verejnosti, plnila knižnica v rámci svojich pracovísk v CK na 

Pionierskej 12 a pobočiek na Kutuzovovej 15/a, Stromovej 18 a Jeséniovej 51.  

      Akvizícia priebežne zabezpečovala nákup nových knižničných jednotiek, pokračovala 

v retrospektíve a budovaní  predmetového katalógu. Pre prehľadnosť značenia jednotlivých 

tematických kategórií pokračovali  na všetkých pracoviskách v  beletrii pre dospelých práce na  

jednotnom  označení tematicky najžiadanejšej beletrie. 

V centrálnej knižnici na Pionierskej 12 v Oddelení odbornej literatúry a novo vytvorenej Študovni 

odbornej literatúry bola vykonaná revízia a očista fondu. Kultúrno-vzdelávacia činnosť knižnice 

bola na 90% zameraná na prácu s detským čitateľom. Knižnica kontinuálne pokračuje v aktivitách  

v oblasti výchovy najmladších vekových kategórií čitateľov formou spolupráce s MŠ a ZŠ MČ 

BNM,  pravidelnými hodinami  literárnej a informatickej  výchovy, do ktorých sa zapájajú  škôlky 

a prvé ročníky základných škôl. Formou zážitkového, interaktívneho a interproduktívneho čítania, 

knihovníčky, aj za účasti niektorých slovenských spisovateľov rozvíjajú u detí pozitívny vzťah ku 

knihám a čítaniu.  

   Pre deti školských klubov  pracovníci knižnice pripravovali  náučno-zábavné popoludnia 

s knihou, pre žiakov z vyšších ročníkov pútavé literárne  podujatia, ako napr. Nočné strašidelné 

čítanie, hodiny interaktívneho, interproduktívneho či zážitkového čítania. Knižnica Bratislava - 

Nové Mesto sa zapája aj do spoločných projektov bratislavských verejných knižníc - Jarný maratón 

čítania, literárno-výtvarná súťaž  Bratislava – moje mesto, do medzinárodného podujatia Noc 

s Andersenom, v spolupráci s UNICEF  do celoslovenského podujatia Maratón čítania. 

Pravidelnými návštevníkmi knižnice sú aj hendikepovaní čitatelia. Pre  čitateľov a používateľov 

v spolupráci s klubmi dôchodcov v mestskej časti pripravovala knižnica zaujímavé a hodnotné 

aktivity. V letných mesiacoch pokračovala tradícia  letných  literárnych stretnutí pri čítaní a hudbe,  

ktoré sa pravidelne konajú počas mesiacov júl - august na letných terasách a čitárňach KBNM.  

V multimediálnej študovni na Pionierskej pokračovali kurzy výpočtovej techniky pre seniorov. 

V spolupráci s klubmi dôchodcov zo vzdialenejších lokalít mestskej časti knižnica realizovala 

službu rozvozu kníh pre menej mobilných používateľov. 

       V oblasti automatizácie a údržby výpočtovej techniky bolo zakúpených niekoľko počítačových 

zostáv a komponentov, ktoré sú priebežne využívané pri pravidelnej nevyhnutnej obmene zastaranej 

výpočtovej techniky.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                                     
 
 



 

 

 

 

 

        1.   Knižnice v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
 
 

                                                Sieť knižníc   
 
     Centrálna knižnica na Pionierskej č. 12    
      Oddelenia:                                                                

 beletria pre dospelých 

 pre deti a mládež 

 odborná literatúra 

 študovňa odbornej literatúry                                                                                                                                          

 časopisecká čitáreň 

 hudobný retro kabinet 
 

  
 
                Pobočky: Stromová 18 

                                    Kutuzovova 15/a 
                                    Jeséniova 51 

 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                            

 

pobočka 

Jeséniova 

7 350 kn.j. 

   Odd.odb. 

lit.+študovňa 

30 521 kn.j. 

Hudobný 

retro – kab. 

6828 kn.j. 

   pobočka  

Kutuzovova 

24 358 kn.j. 

    pobočka 

    Stromová 
   

     32 597 kn. j. 
Knižnica Bratislava-Nové Mesto 

                Pionierska 12 

                  

                  78 052  kn. j. 

Oddelenie 

  beletrie 

29 418 kn.j. 

 Odd. pre deti 

   a mládež 

  11 285 kn.j. 

        KNIŽNICE V MČ BNM 

                  142 950 kn. j 

        Príručka 

     prac.+archív 

       593  kn. j. 

Čitáreň 

časopisov 



2.  KNIŽNIČNÝ FOND 
 

 

Knižničný fond knižnice Bratislava - Nové Mesto k 31.12.2012 predstavoval 142.950 kn. jednotiek 

v celkovej hodnote  448. 369,92 € 

Útvar knižnično-informačných fondov celoročne zabezpečoval kvalitnú a dostatočne početnú 

ponuku novej literatúry, ktorú pomocou počítačového programu DAWINCI  – využitím 

submodulov katalóg, holdingy, faktúry a adresára dodávateľov automatizovane spracovával  

a proporcionálne rozdeľoval na jednotlivé pracoviská.  

Pre fondy KBNM získal v roku 2012  prírastok 4. 081 knižničných jednotiek v celkovej hodnote  

30.340,11 €.  

Z celkového prírastku bolo kúpou získaných 3. 500 kn. j. vo výške 26.495,49 € . Darom bolo 

získaných 581 kn. jednotiek v hodnote  3. 844,62 €. 

 

Z celkového prírastku bolo 3.003 kn. jednotiek doplnených do oddelení pre dospelých čitateľov  

a  1.078 kn.j. bolo doplnených do oddelení pre deti a mládež. 

Finančná hodnota prírastku v roku 2012 v prepočte na 1 čitateľa KBNM  činila  7,23€. 

Finančná hodnota prírastku  na 1 obyvateľa mestskej časti činila 0,83 €. 

Stálym zámerom Útvaru knižnično-informačných fondov bolo  nakupovať pri zachovaní kvality  

čo najlacnejšie. Využíval preto možnosti nákupu priamo od distribúcií a vydavateľstiev, ktoré  pri 

nákupe poskytujú zľavu.  

 

Stav KF k 31.12.2011    145.243 kn.j. 

Úbytok v roku 2012              6.374 kn.j. 

Prírastok v roku 2012     4.081 kn.j. 

Stav k 31.12.2012        142.950 kn.j.  

 

 

 

Analýza prírastku podľa spôsobu nadobudnutia  

Knihy získané darom                                581  kn.j.      3.844,62€ 

Knihy získané kúpou                             3. 500 kn.j.     26.495,49€ 

 

 

Analýza prírastku podľa jazyka  

slovenský jazyk 2. 819 kn.j. 69,1 % 

český jazyk                                            1.260 kn.j.  30,8 % 

ostatné jazyky 2 kn.j.   0,1  %  

 

Analýza prírastku podľa tematických skupín  

Spoločenskovedná literatúra 585 kn.j. 14,4%  

Prírodovedná  100 kn.j.   2,5% 

Pôdohospodárska 5 kn.j.   0,1% 

Technická 13 kn.j.   0,3% 

Ostatná náučná 417 kn.j. 10,2% 

Beletria pre dospelých 1. 883 kn.j. 46,1% 

Náučná literatúra pre deti 143 kn.j.   3,5% 

Krásna literatúra pre deti 935 kn.j. 22,9%  

 

 



Z celkového prírastku: 

Literatúra pre dospelých 3.003 kn.j. 73,6% 

Literatúra pre deti 1.078 kn.j. 26,4% 

 

Z celkového prírastku: 

Náučná literatúra 1. 263 kn.j. 30,9%  

Krásna literatúra 2. 818 kn.j. 69,1%  

 

Výška poskytnutých zliav :  9. 781,78 €. 

Priemerná nadobúdacia cena knihy s poskytnutým rabatom bola  7,43 €. 

Priemerná nadobúdacia cena knihy bez rabatu bola 9,83 €. 

Poskytnuté rabaty umožnili nákup cca  1.300 knižničných jednotiek.  

Zakúpené knihy boli kompletne knihovnícky spracované, vrátane tlačových výstupov.  

V KBNM pri získavaní kníh spolupracovala s vydavateľstvami, distribúciami i kníhkupcami. 

Prihliadala na kvalitu nakúpených kníh, poslanie knižnice, potreby a požiadavky jej používateľov.  

Rozvoz spracovaných kníh na jednotlivé pracoviská  bol zabezpečovaný jedenkrát mesačne . 

Propagáciu knižných noviniek uskutočňovala KBNM prostredníctvom vysielania miestneho 

televízneho kanála TVNM (v I.polroku), prostredníctvom online katalógu a na webovej stránke 

KBNM.  

 

 

Revízie knižničného fondu 

V roku 2012 sa v KBNM  v zmysle Zákona o knižniciach č. 183/2000 a vyhlášky MK SR 

č.421/2003 Z.z. O odbornej evidencii, vyraďovaní a revízii knižničného fondu uskutočnila revízia 

KF na pracovisku Pionierska – oddelenie odbornej literatúry.  Zrevidovaných bolo cca 34.530 

kn.jednotiek.  Priebežne s revíziou prebiehala aj očista knižničných fondov.  Revízia bola v 

hodnotenom roku kompletne ukončená a uzavretá.  

 

 

Vyraďovanie knižničného fondu 

V hodnotenom období bolo vyradených z oddelenia odbornej literatúry 6.374  kníh. Z dôvodu 

zastaralosti – 4749 kn.jednotiek, z dôvodu poškodenia 812 kn.jednotiek a 813 kn.j. z dôvodu strát.      

  

 

 

 

                                                                              

 

                                 Porovnanie stavu knižničného fondu:  rok  2011  a  2012  

 

Ukazovateľ 

 
Rok 2011 Rok 2012 Rozdiel 

Prírastok KF                4.079  kn.j.                   4.081 kn.j.         + 2 kn.j. 

Fin. hodn.prírastku             32.467,24 €               30.340,11€ - 2.127,13 € 

Priem. cena knihy 10,22 € 9,83 € -0,39 € 

Rabaty            9.212,38 €               9. 781,78€              + 569,79 €  
 

 

 

 

 

 



 

                                                                      


