Správa Mestskej knižnice Ruda Morica v Stupave
za obdobie 1. 1. 2017 – 31. 10. 2017
Mestská knižnica Ruda Morica bola otvorená pre verejnosť v starých priestoroch do 30. 6. 2016. Od
roku 2017 pôsobí knižnica v nových priestoroch. Očakávania zo všetkých strán boli veľké. Presťahovanie
knižnice zo stupavskej časti Mást bližšie k centru mesta a hlavne umiestnenie knižnice pred Základnú školu
bol veľký krok vpred. Kompletne nové priestory predurčovali k tomu, aby stúpla návštevnosť knižnice
a využívanie knižničných služieb. Nové priestory umožňujú nielen vypožičiavanie kníh, poskytujú aj priestor
pre mimoškolské vzdelávanie a rôzne kultúrne aktivity všetkým obyvateľom mesta Stupava.
Katalogizácia
Hlavnou úlohu knižnice je sprístupnenie knižničného fondu on-line prostredníctvom knižničného
systému Clavius. Knižničný systém bol zakúpený koncom v roku 2015 a od januára 2016 bola spustená
elektronická katalogizácia kníh. Počas roka knihovníčky skatalogizovali 1 490 knižných dokumentov.
Prehľad spracovaných kníh v roku 2016
mesiac
počet kníh
január
35
február
40
marec
93
apríl
42
máj
212
jún
266
júl
310
august
491
september
1
október - december
0

Prehľad spracovaných kníh v roku 2017
mesiac
počet kníh
Za prvý štvrťrok 2017 neboli
skatalogizované žiadne knihy.
apríl
máj
jún
júl
august
september
október

132
421
879
880
856
587
825

Od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 sme skatalogizovali 4 580 kníh. Celkovo sme skatalogizovali 6 070 kníh.
Priemerne sme skatalogizovali 725 kníh za mesiac. Predpokladaný termín spustenia knižničného systému
Clavius pre verejnosť je začiatok roka 2019 za predpokladu, že bude spracovaných 2/3 knižničného fondu.
Knižničný systém Clavius uľahčí prácu pracovníkom knižnice a čitateľom sprístupní služby z domu, ako je
objednávanie, rezervovanie a vyhľadávanie prostredníctvom on-line katalógu.
Knižničný fond a výpožičné služby
K 1. 1. 2017 mala knižnica 20 822 knižničných jednotiek. Do 31. 10. 2017 do knižnice pribudlo
1 483 knižničných jednotiek. Z toho bolo darovaných 1 060 knižničných jednotiek a 423 nakúpených
knižničných jednotiek s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Tabuľka č. 1: Prírastky knižničného fondu za 6 rokov.
2012
2013
2014
2015
2016
rok
816
575
675
1450
prírastky kníh 425
Poznámka: údaje za predchádzajúce roky sú za celý kalendárny rok.

2017
1 483

V roku 2015 (v roku 2016 bola knižnica otvorená iba prvý polrok) pribudlo 675 knižničných jednotiek.
Z toho bolo 96 nákupom, 471 darom a 108 náhradami.
S nákupom kníh priamo súvisia aj výsledky výpožičných služieb. Ak nebude knižnica mať finančné
prostriedky na nákup kníh, potom sa znížia aj výpožičky knižnice. V tomto období sme zaevidovali 14 718
výpožičiek. Z toho bolo 8 525 výpožičiek v kategórii dospelých a 6 193 výpožičiek v kategórii deti do 15
rokov. Je to o 2 125 výpožičiek viac ako v roku 2015 a to ešte máme dva mesiace do konca roku.
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Registrovaní čitatelia
V súčasnej dobe je všeobecný trend, že knižnice navštevuje stále menej a menej ľudí. Ak sa poskytne
čitateľom, čisté, moderné prostredie, pravidelný nákup aktuálnej literatúry, k tomu sa pridá práca s detskými
čitateľmi a zefektívni sa spolupráca so školami a škôlkami, veríme, že knižnica môže napredovať a posúvať sa
dopredu. Za posledných päť rokov sa počet zaregistrovaných čitateľov pohyboval okolo 800 čitateľov.
V aktuálnom roku sa za prvých desať mesiacov zaregistrovalo 1203 nových čitateľov. Z toho najväčšiu
skupinu registrovaných 644 detí do 15 rokov, študentov 69, dospelých 384 a dôchodcov 106.
Tabuľka č. 2: registrovaní čitatelia za 6 rokov.
2012
2013
2014
2015
rok
840
800
796
zaregistrovaní čitatelia 781
Poznámka: údaje za predchádzajúce roky sú za celý kalendárny rok.

2016
727

2017
1203

Návštevnosť knižnice
Tým, že knižnica sa presťahovala do nových priestorov a nachádza sa v blízkosti školy, zlepšila sa
komunikácia so školou a žiaci základnej školy začali viac samostatne navštevovať knižnicu. Za celý rok 2015
navštívilo knižnicu 3 490 čitateľov, z toho 1 671 dospelých a 1 819 detí do 15 rokov. Za prvých desať
mesiacov navštívilo knižnicu 8 707 čitateľov. Z toho 3 962 dospelých a 4 745 detí do 15 rokov. Veríme, že
návštevnosť knižnice bude na konci roku cez 10 000 čitateľov.
Podujatia knižnice
Okrem knižnično-informačných služieb knižnica poskytuje svojim čitateľom a návštevníkom kultúrnovzdelávacie aktivity. Po presťahovaní knižnice bližšie k škole sme nadviazali lepšie vzťahy so Základnou
školou kpt. J. Nálepku v Stupave. Pre žiakov školy sme tento rok pripravili tieto podujatia:
Podujatia pre deti a mládež:
1. Literárna súťaž Príroda je život pre každého - cieľom súťaže bolo pomocou literárnej tvorby opísať
najkrajšie zážitky v prírode. Táto súťaž bola založená v roku 1996, pre druhý stupeň základných škôl v okrese
Malacky. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 27. 3. 2017 k výročiu narodenia spisovateľa Ruda Morica. Následne
sa víťazné práce uverejnili v Zborníčku „Príroda je život pre každého“.
2. Kráľ detských čitateľov – všeobecno-vedomostná súťaž pre 4. ročník ZŠ v Stupave. Vyhodnotenie
a korunovácia kráľa detských čitateľov Stupavy bola v máji po troch vyraďovacích kolách v priestoroch dvora
knižnice za účasti rodičov, učiteľov a vedenia mesta Stupava.
3. Stupavské Vĺčatá – v septembri sme v spolupráci so zoológom Jurajom Čačaným otvorili prírodovedný
krúžok pre deti vo veku 6 – 10 rokov. Krúžok prebieha dva krát do mesiaca v priestoroch knižnice. Témy sú
zamerané na faunu a flóru nášho okolia, ale aj na nezvyčajné živočíchy. Zoológ vždy prinesie rôzne živé zviera,
aby sa deti dostali do kontaktu s prírodou nielen na obrázku.
4. Náučné prednášky pre deti – pre prvý aj druhý stupeň žiakov Základnej školy v Stupave knižnica
organizovala prednášky o: vede, vesmíre, dejiny života, Zeme, sveta zvierat, Záhady a zvláštne javy. Prednášky
vedie Dušan Valent. Vždy sa nahlásia jednotlivé triedy dopredu na celý deň.
5. Čáry máry fuk – krst knižky autorky Zdenky Kuliškovej a ilustrátora Juraja Martišku. Básničky a riekanky
z krstenej knižky recitovali deti čitateľov knižnice v predškolskom veku.
6. Au a Ou – beseda s autorkami knihy Au a Ou – Rozprávky z piatich svetadielov, Elenou Slobodovu, Evou
Hornišovou a ilustrátorom Martinom Kelenbergerom.
Pre verejnosť:
1. Cestovateľské inšpirácie – počas roku 2017 sme zatiaľ uskutočnili štyri besedy o rôznych miestach
sveta. ( Východné Turecko, India, Murmansk, Santiago de Compostela) V decembri máme naplánovanú
posledné stretnutie o ceste na bicykli do Iránu pod názvom Za svojimi tieňmi.
2. Čaro umenia – komorný jazzový koncert spojený s poéziou v podaní interpretov Paya Aya a autora
básnickej zbierky Petra Konečného.
3. Náš život – prednášky z oblasti psychológie s psychologičkou Ľubicou Kordošovou na vybrané aktuálne
témy: Náš Život – Súrodenecké konštelácie, Náš Život – Deti a hranice, Náš Život - Vplyv médií, Náš
Život - Efektívna Komunikácia.
4. Čaro umenia – autorský program hudobnej skupiny Spomienky z Vesmíru v štýle jazzového šansónu
a poézie.
5. Literárno-hudobné poobedie s Alenou Čermákovou – hlasovou pedagogičkou, šansonierkou
a režisérkou, ktorá osem rokov mapovala s kamerou život Antona Srholca.
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6. Čítajme spolu - Žite s otvoreným srdcom – krst e-knihy úspešnej stupavskej autorky Janette Šimkovej
s čítaním úryvkov z knihy v podaní herečky Oľgy Belešovej.

7. Život a vzťahy ovplyvňujú farby a čísla – seminár Michala Brozmana, terapeuta, životného kouča.
8. Letné kino v knižnici – v záhrade knižnice sa v auguste 2x týždenne uskutočnilo premietanie filmov pre
deti a dospelých.

9. Čítajme spolu – Stále som mama – verejná beseda a autogramiáda s autorkou Kristínou Farkašovou
o knihe Stále som mama, ktorá sa uskutočnila v marci.
10. Kváskovanie 2 – krst druhej úspešnej knihy o kváskovaní pod vedením autorky Naty Žurekovej.
Vypracoval Mgr. František Brunner, vedúci Mestskej knižnice R. Morica v Stupave.
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