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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov:
Sídlo:
Rezort:
Dátum zriadenia:
Forma hospodárenia:
Riaditeľ:

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Hlavná 10, 042 30 Košice
Ministerstvo kultúry SR
20. február 1947
rozpočtová organizácia
JUDr. Ján Gašpar

Členovia vedenia:
Mgr. Jozef Fabrici
vedúci oddelenia výpožičných služieb a študovní
Ing. Viera Nagyová
vedúca oddelenia špeciálnych fondov a služieb
Mgr. Ľubica Poklembová (do 30.9.2017)
vedúca oddelenia bibliografie
Mgr. Angela Kurucová
vedúca oddelenia historických fondov
Mgr. Beáta Repíková
vedúca oddelenia správy fondov
PaedDr. Gabriela Timková
vedúca oddelenia doplňovania a spracovania fondov
Ing. Jana Biathová
vedúca oddelenia ekonomicko-správneho
Ing. Vladimír Šiška
vedúci oddelenia Výpočtové stredisko
Ing. Ján Krištof
vedúci oddelenia digitalizácie a správy elektronických zdrojov

Telefón:
Fax:
E-mail:
Adresa internetovej
stránky organizácie:

+421 55 62 22 780, +421 55 24 54 131
+421 55 62 22 331
sekretariat@svkk.sk; svkk@svkk.sk

www.svkk.sk
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2. ZHODNOTENIE ČINNOSTI ORGANIZÁCIE
Hlavné činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach vychádzali z jej základného
poslania daného zriaďovacou listinou, z organizačného poriadku a z plánu činnosti
na rok 2017. Prvoradým cieľom bolo plnenie stanovených úloh a skvalitňovanie
činnosti knižnice na všetkých úsekoch knižničnej činnosti.
Akvizíciou sme zabezpečovali rozvoj knižničných fondov a následným spracovaním
dokumentov sme ich sprístupňovali používateľom v online katalógu. Budovali
a sprístupňovali sme sekundárne informačné zdroje a špecializované bibliografické
databázy.
Významnou úlohou bolo pokračovanie digitalizácie regionálnych fondov knižnice
a ich sprístupňovanie. Veľký dôraz sa kládol na kvalitné poskytovanie knižničnoinformačných služieb. Pracovníci poskytovali informačné a poradenské služby
v jednotlivých knižničných oblastiach, o. i. i pri ochrane starých tlačí. Poskytované
služby boli propagované aj formou letákov a aktualizáciou údajov na www stránke
knižnice.
Pre knižnicu bolo dôležité plnenie celoslovenských úloh. Dlhodobo významnú
úlohu zohráva naša participácia na Súbornom katalógu periodík (SKP) a článkov.
V roku 2017 sme v SKP vytvorili 20 nových bibliografických záznamov, aktualizovali
sme ich 1 276. Nových holdingov sme vytvorili 120, aktualizovali sme ich 1 515. Pre
súborný katalóg článkov sme vytvorili 2 252 bg. záznamov. V rámci celoslovenskej
prípravy na prechod spracovania podľa katalogizačných pravidiel RDA sa pracovníci
príslušných oddelení zúčastnili školení usporiadaných SNK v SNK i Univerzitnej
knižnici Prešovskej univerzity.
Knižnica dlhodobo participuje na výskumných úlohách, ktoré aj na základe
Osvedčenia MŠVVaŠ SR o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj realizovala aj
v roku 2017. Výskum pokračoval v intenciách Programu slovenskej národnej
retrospektívnej bibliografie, biografického a historického výskumu Košíc a okolia. Na
jej pôde sa konali tri vedecké konferencie, bol vydaný konferenčný zborník
a pracovníci publikovali či odprezentovali viacero štúdií. V rámci výskumnej
a výstavnej činnosti sa rozšírila aj medzinárodná spolupráca s ďalšími kultúrnymi
inštitúciami okolitých krajín.
Knižnica sa aktívne podieľala na rozvoji slovenských knižníc systematickou prácou
v týchto špecializovaných celoslovenských komisiách: Koordinačná rada pri Národnej
bibliografii SNK, Komisia pre historické knižničné fondy, Národná komisia pre služby,
Koordinačná rada Súborného katalógu SR – periodiká, ale i činnosťou v Slovenskej
asociácii knižníc a v Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Ing. Viera Nagyová
bola vymenovaná za členku odbornej komisie (OK 5.01) Fondu na podporu umenia
na roky 2017-2018.
Knižnica kládla dôraz aj na úlohy vyplývajúce z jej regionálneho postavenia. Pri
nadobúdaní neperiodickej i periodickej tlače, či nákupe starých tlačí dbala
na regionálny záber. Ten sa uplatňoval aj pri realizácií výskumnej a vydavateľskej
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činnosti a spracovávaní územných a jazykových slovacík. Bibliograficky sa
spracúvala seriálová a zborníková tlač, z ktorej sa budujú vlastné bibliografické
databázy obsahujúce podskupiny s regionálnym záberom. Kultúrne dedičstvo
regiónu sme sprístupňovali prostredníctvom študovne starých tlačí a študovne
Bibliotheca Cassoviensis, bibliografických databáz a súpisov. Referát reštaurovania
a konzervovania vykonával záchranu knižného kultúrneho dedičstva regiónu
v našom fonde. Spolupracovali sme s vlastníkmi a správcami historických knižných
fondov na území východného Slovenska. V rámci ochrany a záchrany kultúrneho
dedičstva regiónu sme za účelom digitalizácie knižničného fondu prioritne vyberali
staré tlače a periodiká regionálneho charakteru. Osobitné postavenie v regióne
zastáva Stredisko vedecko-technických informácií (VTI) a jeho dve súčasti informačno-vedecké centrum (IVC) a PatLib centrum, ktoré poskytujú služby
používateľom – podnikateľom, vedecko-technickým, výskumným pracovníkom
a študentom. Knižnica úzko spolupracovala s knižnicami Košického a Prešovského
samosprávneho kraja a ďalšími inštitúciami v regióne (Východoslovenské múzeum
v Košiciach, Krajský pamiatkový ústav, Košický občiansky klub, Dejepisný spolok
v Košiciach, MV Csemadok, Vojenský klub Beskydy, Archív mesta Košice, Štátny
archív v Košiciach, Dejepisný spolok v Košiciach, Katedra histórie FF UPJŠ
v Košiciach a i.).

2.1 Knižničný fond
Knižničný fond k 31. 12. 2017 dosiahol 2 241 692 knižničných jednotiek a tvoria ho
slovenské a cudzojazyčné knihy a periodiká, staré a vzácne tlače, historický knižný
fond, špeciálne technické dokumenty, mapy, hudobniny, audiovizuálne,
multimediálne dokumenty. Knižničný fond narástol o 12 732 nových knižničných
jednotiek. Úbytok z fondu predstavoval 10 930 kn. j. v celkovej sume 16 159,84 €.

2.1.1 Doplňovanie knižničného fondu
V akvizícii periodických i neperiodických dokumentov sme sa zamerali na aktívne
doplňovanie fondu povinným výtlačkom, nákupom, darmi, bezodplatným prevodom
a výmenou.
Povinný výtlačok na základe zákona č. 217/1997 o povinných výtlačkoch
periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych
diel v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je knižnica oprávneným príjemcom
povinných výtlačkov monografií vydaných v náklade nad 500 výtl., povinných
výtlačkov celoslovenských periodík a ostatných dokumentov v zmysle uvedeného
zákona. Celkom sme získali 3 501 kn. j. monografií a 1 073 titulov periodík.
Nedodané tituly sme pravidelne urgovali, na knihy sme odoslali 140 urgencií,
návratnosť urgovaných titulov bola 25 %. Vydavatelia ako dôvod nedodania
povinných výtlačkov uvádzajú nízky náklad (do 500 výtlačkov), čo však nie je možné
overiť, pretože údaje o náklade vydavatelia nie sú povinní uvádzať. Niektoré urgencie
sa vrátili s označením „adresát neznámy“. Na jednotlivé čísla periodík sme odoslali
1 451 urgencií, z toho 968 na slovenské tituly a 483 na zahraničné periodiká. Pri
kontrole povinného výtlačku dochádzajúcich periodík využívame okrem iných zdrojov
aj Zoznam periodickej tlače MK SR.
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Fond slovenských technických noriem (STN), vydaných v slovenskom jazyku,
knižnica budovala v úplnosti a v roku 2017 ich získavala ako povinný výtlačok
(193 kn. j.). Firemnú literatúru získavala knižnica ako povinný výtlačok formou
elektronických objednávacích listov a osobnou účasťou na veľtrhoch a výstavách
(2000 kn. j.).
Pri nákupe neperiodických i periodických dokumentov sme sa riadili potrebami
používateľov, odborných pracovníkov a odporúčaniami akvizičnej komisie, dbali sme
o hospodárne využitie pridelených finančných prostriedkov. Zúčastnili sme sa na
výstave zahraničnej literatúry usporiadanej dodávateľom Slovart G.T.G. na
Technickej univerzite v Košiciach. Z tejto výstavy sme realizovali nákup odbornej
literatúry na základe návrhov používateľov. Na základe požiadaviek učiteľov cudzích
jazykov sme doplnili fond učebníc a anglickej literatúry pre vyučovanie najmä
angličtiny a francúzštiny na strednom a základnom stupni. Realizovali sme i
konkrétne návrhy používateľov prostredníctvom formulára zverejneného na
internetovej stránke ŠVK. Od používateľov došlo 48 návrhov na doplnenie fondu,
z toho bolo realizovaných 42, nerealizované boli návrhy so starším rokom vydania,
niektoré sa vo fonde knižnice už nachádzali. Nákup sme realizovali prostredníctvom
internetových predajní, ale i v kamenných obchodoch. Informácie o vydaných
publikáciách sme získavali z periodík Knižná revue, Knižní noviny, regionálnej tlače,
vydavateľských katalógov, na výstavách odbornej literatúry, prostredníctvom
internetu a z ďalších informačných zdrojov.
V akvizícii kníh a periodík bolo odoslaných 117 objednávok, spracovaných 157 faktúr
a 1 dobropis. Celkom sme získali nákupom 4 126 kn. j., z toho 3 701 monografií, 229
ročníkov periodík a 196 audiovizuálnych a elektronických dokumentov, ktoré tvorili
jednak prílohy ku knihám a periodikám, či výberovo boli objednané a kúpené ako
samostatný dokument.
Darom sme získali 1 101 kn. j. monografií, z toho 138 kn. j. predstavovali dary pre
Nemeckú knižnicu Goetheho inštitútu. Fond sme dopĺňali nielen novšou literatúrou,
ale i staršími vydaniami slovenskej proveniencie, aby sme uchovali kultúrne
dedičstvo pre ďalšie generácie. Darované knihy prechádzajú selekciou, aby sme
zbytočne nezvyšovali multiplicitu fondov, najmä u starších vydaní dokumentov.
K inštitúciám, od ktorých sme dostali najviac darov, patrili najmä: Americké
veľvyslanectvo v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prešovská univerzita
v Prešove, Dom zahraničných Slovákov v Bratislave a ďalší. Mnoho darov sme
získali aj od jednotlivcov a autorov, ktorí mali záujem na tom, aby ich knihy boli vo
fonde ŠVK v Košiciach. Všetkým darcom patrí naša vďaka za obohatenie nášho
knižného fondu. Do fondu periodík sme získali darom 114 ročníkov periodík, z toho
16 titulov bolo získaných darom pre Nemeckú knižnicu GI. Prírastok fondu
audiovizuálnych a elektronických dokumentov činil 273 kn. j.
Bezodplatným prevodom poskytol Úrad priemyselného vlastníctva SR na základe
zmluvy patentové spisy - 87 kn. j.
Výmena dokumentov sa realizovala prostredníctvom výmeny dokumentov
s knižnicami v zahraničí. Celkom sme získali 127 titulov kníh a 12 titulov periodík.
Odoslali sme 27 kníh a 13 titulov (104 čísel) periodík. Prostredníctvom
medzinárodnej výmeny realizujeme konkrétne požiadavky našich výmenných
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partnerov. Priebežne v roku sme ponúkali jednotlivé tituly podľa profilácie našich
partnerov, boli to najmä tituly z oblasti histórie a života národnostných menšín.
Okrem toho sme odoslali jeden ponukový zoznam.
Všetky činnosti akvizície sa uskutočňujú v knižnično-informačnom systéme
Aleph – modul Akvizícia – monografie a periodiká. Celkom bolo vytvorených 8 340
objednávok, adresár dodávateľov bol doplnený o 203 nových dodávateľov a údaje
boli modifikované u 243 dodávateľov. V module Seriály boli nadväzne na objednávky
vytvorené formuláre predplatného a prehľad vydávaných čísel. Celkom bolo
zaevidovaných 19 352 čísel periodík.
Tabuľka č. 1. Doplňovanie knižničného fondu

Ukazovatele
Doplňovanie knižničného fondu
Povinný výtlačok
Monografie
Periodiká
Firemná literatúra
Normy
Nákup
Monografie
Periodiká
Audiovizuálne a elektronické dokumenty (aj v Nemeckej
knižnici GI)
Dary
Monografie
Periodiká
Audiovizuálne a elektronické dokumenty
Výmena
Monografie
Periodiká
Bezodplatný prevod - patenty
Náhrady

Mer.j.

Plán

Plnenie

%

kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.

3 300
1 000
2 000
180

3 501
1 073
2 000
193

106,1
107,3
100,0
107,2

3 400
236

3 701
229

108,9
97,0

kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.

200

196

98,0

1 000
120
320

1101
114
273

110,1
95,0
85,31

100
10
100
200

127
12
87
125

127,0
120,0
87,0
62,5

SPOLU

kn. j.

12 166

12 732

104,6

2.1.2 Spracovanie KF
Spracovanie knižničného fondu zabezpečuje oddelenie doplňovania a spracovania
fondov a oddelenie špeciálnych fondov a služieb. Budovanie všetkých katalógov
a bibliografických databáz je v celej knižnici jednotné, realizuje sa v knižničnoinformačnom systéme Aleph. Na všetkých pracoviskách sme sa snažili o maximálnu
kvalitu uplatňovaním medzinárodných štandardov AACR2 a ISBD vo formáte
MARC21. Záznamy sú on-line prístupné na stránke knižnice, buď v celoknižničnom
katalógu alebo v čiastkových katalógoch a špecializovaných databázach podľa
jednotlivých oblastí. V katalogizácii nových prírastkov bolo menne spracovaných
9 235 monografií, 1 619 popisných jednotiek periodík (3 073 zv.), 2 749 kn. j.
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špeciálnych dokumentov. Vecne bolo spracovaných 9 536 monografií a 115 periodík.
Redakciou záznamov prešlo 7 407 kn. j. monografií, v personálnych autoritách bolo
vykonaných 340 aktualizácií (zjednotenie, doplnenie dátumov, odstraňovanie
duplicít). Nadväzne na katalogizáciu periodík bolo skompletizovaných 3 073 zv.
periodík. Knihy a periodiká získané akvizíciou sme opatrili čiarovým kódom – celkom
13 603 kn. j. Odpis vyradených kníh v prírastkovom zozname predstavoval 116 zv.
Pracovníci oddelenia doplňovania a spracovania fondov sa venovali aj redakcii
bibliografických záznamov gramoplatní – celkom bolo zrevidovaných 421 záznamov.
Tabuľka č. 2. Spracovanie knižničného fondu podľa druhu dokumentu

Ukazovatele:
Spracovanie knižničného fondu

Mer.j.

Plán

Plnenie

%

Akces (monografie)

kn. j.

8 000

8 259

103,2

Katalogizácia menná
Z toho:
Monografie
Periodiká
Normy
Firemná literatúra
Patentové spisy
Audio CD
Elektronické dokumenty

kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.

8 000
1 400
180
2 000
100
150
450

9 235
1 619
193
2 000
87
70
399

115,4
115,6
107,2
100,0
87,0
100,0
88,7

Spolu:

kn. j.

12 200

13 603

111,5

Katalogizácia vecná
Monografie
Periodiká
Špeciálne dokumenty

kn. j.
kn. j.
kn. j.

8 000
100
2 800

9 536
115
2 749

119,2
115,0
98,2

Spolu:

kn. j.

10 900

12 400

113,8

ŠVK kladie dôraz na retrokonverziu knižničných katalógov. Má význam nielen pre
používateľov, ktorým poskytuje prehľad o fonde, uľahčuje vyhľadávanie dokumentov,
ale aj pre odborných pracovníkov – pri doplňovaní fondu, pri vyraďovaní dokumentov
a pod. Na tejto úlohe pracujeme od r. 1997. Časť sme spracovali popri naplňovaní
bežných pracovných úloh, väčšia časť je spracovávaná v rámci prioritných projektov.
Predmetom retrokonverzie je celý knižničný fond – vytvorenie bibliografického
záznamu a nadväzne záznamov o exemplároch, prioritne knihy, periodiká, články,
audiovizuálne a multimediálne dokumenty, ale i historické fondy
V roku 2017 bolo spracovaných 18 628 bg. záznamov monografií (22 698 zv.),
v spolupráci s OIVS dohratých 320 zv. periodík k existujúcim záznamom. Na
oddelení špeciálnych fondov a služieb pracovníčky retrokatalogizáciou spracovali
mimo plánu 423 bibliografických záznamov slovenských technických noriem.
Retrospektívne sme spracovali aj 48 záznamov článkov. Aj keď na tejto úlohe
8
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intenzívne pracujeme, ak chceme mať prehľad o kompletnom knižničnom fonde,
stále je potrebné dohrať cca 400 000 záznamov monografií, periodiká, články,
a retrospektívne spracovávať špeciálne i historické fondy. K pozitívam retrokonverzie
patrí aj to, že pri nej odstraňujeme duplicitné záznamy.
Okrem spracovania nových prírastkov a retrokonverzie katalógov sme spracovali aj
minimálne bg. záznamy pre účely revízie fondu (tieto nie sú započítane do
retrospektívneho spracovania). Celkom bolo pre tieto účely spracovaných 11 510
nových záznamov a aktualizovaných 1 981 záznamov. Záznamy pre revíziu
obsahujú len základné údaje: autor, názov, podnázov, časť, názov časti, rok vydania.
Pridaných bolo cca 13 500 exemplárov, na čom sa podieľali najmä pracovníci
oddelenia správy fondov, oddelenia informačných a výpožičných služieb, oddelenia
historických fondov a oddelenia doplňovania a spracovania fondov
Referát analytického spracovania článkov (do 30.9. súčasťou oddelenia
bibliografie)
Vedeckovýskumná činnosť. Pracovníci sa venovali vedeckovýskumnej činnosti,
podľa svojho zamerania, spracovávaniu regionálnej a vednoodborovej tlače, edičnej
činnosti. V prvom polroku sa podieľali na príprave edičného výstupu Dejatelia
východného Slovenska,
II. diel. Pokračovali sme v príprave ďalšieho edičného
výstupu – Rómske umenie, pracovali sme na finálnych úpravách a registroch. Dielo
bude vydané v I. polroku 2018.
Celoslovenské úlohy. Participovali sme na budovaní národného bibliografického
systému kooperáciou so SNK a vedeckými knižnicami na Slovensku, vyvrcholením
ktorého bol1 Prešovský bibliografický deň. V rámci celoslovenskej úlohy prechodu
bibliografického spracovávania z katalogizačných pravidiel AACR2 na katalogizačné
pravidlá RDA sme sa zúčastnili školení k metodike popisu kníh a článkov,
organizovaných SNK. Pre budovanie Súborného katalógu - články sme spracovali
z toho 2 252 pre Súborný katalóg SR - články.
Regionálne úlohy. Pracovali sme na výskumnej, edičnej a publikačnej činnosti,
budovali sme podskupiny vo vlastnej bibliografickej databáze BIB s regionálnym
záberom. Zúčastnili sme sa odborných, ale i kultúrno-spoločenských podujatí
v regióne.
Budovanie bibliografickej dokumentácie
Priebežne pokračovala excerpcia z periodickej a zborníkovej súbežnej tlače
z príslušných vedných odborov a špecializácií v slovenskom i v cudzích jazykoch
(anglický, maďarský, český). Záznamy boli spracované do siedmich podskupín
bibliografickej databázy (BIB). Spolu bolo vyexcerpovaných 2 967 nových
bibliografických záznamov (plán 2 800), z toho 2 252 aj do Súborného katalógu SR –
články. Retrokonverziou bolo spracovaných 48 záznamov. Do celkového počtu
spracovaných bibliografických záznamov článkov je zahrnutých aj 335
bibliografických záznamov retrospektívnej bibliografie (bližšie p. kapitolu 2.4.
Bibliografická a výskumná činnosť). 321 záznamov bolo spracovaných ako
biografické heslá v textovom editori.
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Tabuľka č. 3. Spracovanie záznamov do databázy BIB podľa jednotlivých podskupín

Databáza
GEO (Geológia)
HUT (Hutníctvo)
BAN (Baníctvo)
REG (Regionálny rozvoj)
SLO (Slovensko - spoločenský život)
ROMANO (rómska problematika)
Spolu

Mern. j.
zázn.
zázn.
zázn.
zázn.
zázn.
zázn.

Nové záznamy
873
375
113
140
658
104
2263

Retrokonverzia

48

48

Pri spracovaní článkov boli dobre zastúpené technické odbory – geológia, ekológia,
hutníctvo, baníctvo, menej celospoločenská a regionálna tematika. Z hľadiska
druhov dokumentov bolo pri analytickom spracovávaní proporcionálne zastúpenie
medzi časopiseckou, novinovou a zborníkovou tlačou. Pri spracovaní článkov a štúdií
z odborných periodík a zborníkov vydávaných na Slovensku i v zahraničí prevažoval
slovenský a anglický jazyk, v menšej miere bol zastúpený český, maďarský a rómsky
jazyk, Priebežne sme realizovali aj redakciu jednotlivých podskupín databázy. Všetky
spracované záznamy sú on-line prístupné verejnosti na stránke knižnice.

2.1.3 Ochrana a revízia knižničného fondu
Činnosti na ochranu knižničného fondu a revízie sú realizované na oddelení správy
fondov (OSF), oddelení špeciálnych fondov a služieb (OŠFS) a na referáte
reštaurovania a konzervovania oddelenia historických fondov.
Referát správy fondov
zabezpečuje uloženie, ochranu a sprístupňovanie knižničných fondov a zodpovedá
za dokumenty uložené v skladoch. V rámci tejto úlohy zabezpečoval nasledujúce
činnosti:
-

vyhľadávanie dokumentov v skladoch na základe žiadaniek používateľov,
zakladanie vrátených dokumentov do skladov,
zodpovedá za rozmiestnenie, uloženie a správu fondov v skladoch,
poskytuje z hlavného skladu periodiká na prezenčné výpožičky,
sprístupňuje pracovníkom ŠVK dokumenty na služobné účely,
pripravuje dokumenty na opravu.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach uchováva vo svojich fondoch 2 241 692
knižničných jednotiek. Umiestnené sú v nadzemných a pivničných skladoch na
Hlavnej, Zvonárskej a Pribinovej ulici. Problémom uloženia dokumentov sú najmä
technicky nevyhovujúce pivničné časti skladov pre vysokú vlhkosť, obmedzenú
výmenu vzduchu a s tým súvisiace zaplesnivenie kníh a periodík.
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V súvislosti s ochranou dokumentov boli vykonané tieto práce:
- kontrola uloženia dokumentov podľa signatúry, ich manuálna očista od prachu,
sledovanie teploty a vlhkosti v priestoroch skladov,
- označovanie starších dokumentov čiarovými kódmi, na ktorom sa podieľalo aj
OHF
- príprava dokumentov pre používateľov, uloženie vrátených dokumentov, posun
periodík,
- preberanie nových dokumentov (kníh a periodík) z ODSF do skladov podľa
preberacieho protokolu – 7 936 kn. j. kníh a 3 073 kn. j. periodík,
- dezinfekcia skladov na ochranu pomocou suchej hmloviny.
V priebehu roka 2017 bolo prijatých 77 338 žiadaniek, z toho 2 460 žiadaniek na
prezenčné výpožičky. Do fondu bolo vrátených 71 179 dokumentov.
Referát revízie fondov
V odbornej evidencii knižničných dokumentov sa vedie každý knižničný dokument
zaradený do knižničného fondu bez ohľadu na spôsob nadobudnutia a formu nosiča.
V roku 2017 sme vykonali priebežnú revíziu kníh, časopisov, špeciálnych
dokumentov takto:
Celkom revíziou prešlo 105 819 kn. j., čo predstavuje 136,2 % z celoročného plánu.
Z tohto počtu bolo na základe plánu revízií na roky 2016-2030 zrevidovaných celkom
104 679 kn. j. Z toho bolo 67 083 kn. j. kníh, 9 150 kn. j. firemnej literatúry, 16 200
kn. j. patentov, 8 126 kn. j. slovenských technických noriem a 3 820 kn. j.
gramoplatní. v Nemeckej knižnici GI sme zrevidovali celý fond DVD v počte 300 kn. j.
V príručných knižniciach bolo zrevidovaných 1 140 dokumentov,
Tabuľka č. 4 Revízia knižničného fondu

Revízia knižničného fondu

Merná jedn.

Plán

Knihy
Patenty
Firemná literatúra
Gramoplatne
Normy
Nemecká knižnica - DVD
SPOLU
Revízia príručných knižníc

kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.

40 000
20 000
8 000
1 500
8 200

SPOLU

kn. j.

77 700

Skutočnosť Plnenie v %
67 083
16 200
9 150
3 820
8 126
300
104 679
1 140
105 819

167,7
81,0
114,4
254,6
99,0
134,3

136,18

Úbytok fondu predstavovalo 10 930 kn. j., z toho 8 618 kn. j. kníh a 111 kn. j. periodík
vyradených z dôvodu zastarania, multiplicity a poškodenia, 113 kn. j. kníh boli straty
zapríčinené používateľmi (väčšina z nich bola nahradená kópiou, rovnakým titulom,
resp. iným titulom, zodpovedajúcim profilu knižnice). Na OŠFS bola neaktuálna
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a zastaraná firemná literatúra vyradená v počte 2 001 kn. j. Po uskutočnení revízie
DVD v Nemeckej knižnici GI bolo vyradených 87 kn. j. DVD, ktorých licencia bola
ukončená a tieto boli pripravené na odsun do Goetheho inštitútu v Bratislave.
Dokumenty navrhnuté na vyradenie boli porovnané s prírastkovými zoznamami,
miestnym katalógom a po dôkladnom posúdení vyraďovacou komisiou, ktorá
zasadala v priebehu roka 2x, boli vyradené z fondu ŠVK K z dôvodu poškodenia,
zastarania, duplicity, straty, výmeny. Zoznamy dokumentov navrhnutých na
vyradenie, boli zverejnené na internetovej stránke www.infolib.sk, resp. zaslané
Slovenskej národnej knižnici v Martine a ponúknuté aj pracovníkom ŠVK v Košiciach.
Referát revízie okrem revízie a
preberanie nových dokumentov do
u periodík zmeny statusov v KIS
v záznamoch i priamo v knižničných
zápise údajov v KIS.

vyraďovania zabezpečoval aj ďalšie úlohy:
skladov (periodickej i neperiodickej literatúry),
Aleph. Zisťovaním a overovaním informácií
skladoch sa referát spolupodieľal na správnom

Kníhviazačská dielňa
pracovala v oblasti ochrany fondov najmä na väzbe, opravách a preväzbách
poškodených kníh, vyhotovovala obaly, realizovala rezačské práce. V roku 2017 bolo
tvrdou väzbou opravených 291 kníh (náhrady a preväzba), 120 zv. novín
a časopisov, mäkkou väzbou bolo zviazaných 444 dokumentov. Pre potreby
jednotlivých pracovísk bolo vyhotovených 3 263 obalov a škatúľ. Pre potreby knižnice
bolo zviazaných 6 interných dokumentov (plán činnosti, správy o činnosti, smernice
a pod.)
Dodávateľsky sme do tvrdej väzby pripravili a dali zviazať 664 kn. j. periodík.
Celkove väzba predstavovala 1 525 kn. j.

Referát reštaurovania a konzervovania
Referát reštaurovania a konzervovania OHF sa podieľa na ochrane a záchrane
starých tlačí v našom knižničnom fonde. V sledovanom období boli ukončené práce
na reštaurovaní 9 historických tlačí a 599 listov, pri ktorých pracovníci vykonávali
rôzne typy činností: číslovanie a rozoberanie knižného bloku, vodný a dezinfekčný
kúpeľ, neutralizácia, doglejovanie, dolievanie – strojové, príp. ručné, sušenie,
lisovanie, zabrusovanie, vystužovanie listov japonským papierom a i. Ku každej
zreštaurovanej knihe bola vypracovaná potrebná dokumentácia – reštaurátorský
prieskum, protokol, fotodokumentácia. Na zreštaurované tlače boli vyhotovené
ochranné lepenkové puzdro. Pri 6 reštaurovaných tlačiach si pracovné postupy
nevyžadovali celkové rozobratie knižného bloku a aj preto je vysoký nárast počtu
zreštaurovaných kníh oproti plánu (4 kn. j.).
Vzhľadom na
poškodených
v dezinfekčnej
(napr. pri 3

zlý fyzický stav v niektorých depozitoch HF je mnoho tlačí
plesňou a ich stav si vyžadoval odplesnenie a zaplynenie
komore, následnú náročnú mechanickú očistu jednotlivých listov
knihách odstraňovanie aj smoly) a konzervovanie. Spolu bolo
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zakonzervovaných 487 kn. j., pričom niektoré z nich si vyžadovali aj menšie opravy
najmä väzieb. Preväzbou, resp. nasadením chýbajúcich knižných dosiek boli
ošetrené 3 kn. j.

2.2 Služby knižnice
Dôležitou súčasťou činnosti knižnice je okrem poskytovania služieb,
akvizície, spracovania knižničných fondov a ich ochrany aj sprístupnenie historických
fondov a vedecký výskum v oblasti bibliografie a starých tlačí. Významnou úlohou je
tiež pokračovanie digitalizácie regionálnych fondov knižnice a ich sprístupnenie.
Digitalizované gramoplatne ŠVK v Košiciach môžu po podpísaní zmluvy
so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich v Levoči využívať aj používatelia tejto
knižnice (tu platí výnimka v autorskom zákone).
Základným poslaním knižnice je v zmysle Zákona o knižniciach č. 126/2015 Z. z. v
znení platných predpisov poskytovanie kvalitných výpožičných, informačných
a poradenských služieb, zvyšovanie spokojnosti používateľov a podpora
celoživotného vzdelávania. Hlavnými výstupmi činnosti knižnice sú základné
a špeciálne knižnično-informačné služby a podávanie faktografických a bibliografických informácií. Na priamej realizácii služieb sa podieľajú: oddelenie
výpožičných služieb a študovní, informačné a databázové centrum a oddelenia, ktoré
poskytujú služby v špecializovaných študovniach – oddelenie špeciálnych fondov
a služieb, oddelenie historických fondov a úsek analytického spracovania článkov
oddelenia doplňovania a spracovania fondov.
Ku skvalitneniu a širšiemu využitiu knižnično-informačných služieb prispeli tieto
skutočnosti:












obsahová previerka a aktualizácia fondov v študovniach
príjemné prostredie na trávenie voľného času, na štúdium a komorné
podujatia – salónik, študovne,
využitie samoobslužných skenerov v hlavnej požičovni a v študovni
Bibliotheca Cassoviensis,
vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom a ku zdigitalizovaným
dokumentom z fondu knižnice – noviny do roku 1938,
vzdialený prístup pre nevidiacich a slabozrakých – zdigitalizované
gramoplatne pre používateľov Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči,
ľahší a komfortnejší prístup ku fondom knižnice
- obálky a obsahy kníh,
- retrospektívne spracovanie dokumentov do knižničných katalógov,
- digitalizované gramoplatne,
záujem o informatickú prípravu – 135 skupín a 2 767 účastníkov,
dôraz na získavanie potenciálnych používateľov – bezplatný zápis nových
používateľov z radov stredoškolských študentov v priebehu informatickej
prípravy,
rozvoj dobrovoľníckej činnosti v InfoUSA.
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Vyššia kvalita služieb sa prejavila vo využívaní elektronických informačných zdrojov
cestou vzdialeného prístupu a komfortnejšieho on-line prístupu k starším novinám vo
forme digitalizovaných dokumentov (nárast výpožičiek). Samozrejmosťou je
vypracovanie rešerší a wifi prístup k internetu vo všetkých priestoroch pre verejnosť.
Používatelia oceňujú priestor pre tvorivú činnosť, oddych i štúdium (salónik), ktorý je
zariadený moderným a pohodlným nábytkom. Poskytovali sme aj špecifické služby –
požičiavanie čítačiek kníh. Spolu 16 čitateľov malo prístup k desiatkam anglicky
písaných e-kníh prostredníctvom absenčne vypožičaných elektronických čítačiek
kníh Kindle.
Knižnica poskytovala knižnično-informačné služby registrovaným používateľom.
V roku 2017 bolo v ŠVKK registrovaných 5 427 čitateľov, plnenie na 90,45%, z toho
2 468 nových – plnenie plánu na 98,72%. Pokles používateľov pokračoval aj
v Nemeckej knižnici GI, kde bolo zaregistrovaných 332 používateľov, zaevidovalo sa
73 nových čitateľov.

Graf.č. 1. Meniace sa počty používateľov

používatelia
spolu

6343

noví

6200
5427

2641

2515

2015

2016

2468

2017

V knižničnej databáze je evidovaných 17 035 používateľov. V roku 2017 bolo
z evidencie vyradených 11 894 neaktívnych používateľov. Tento vysoký počet
vyradených čitateľov bol spôsobený odpustením dlhodobo neplatených
a nevymáhateľných požiadaviek. Častá výmena používateľov vzniká aj tým, že
takmer 42 % z celkového počtu tvoria vysokoškolskí študenti, ktorí sú zväčša z iných
regiónov Slovenska a po ukončení štúdia už služby našej knižnice nevyužívajú.
Značne stúplo využitie virtuálnych služieb knižnice. Virtuálnych návštevníkov
prostredníctvom webovej stránky knižnice sme zaznamenali 2 349 679, z toho
návštevnosť elektronického katalógu predstavovala 369 490 vstupov. Knižnicu
osobne navštívilo 111 151 osôb, z toho bolo 10 600 návštevníkov podujatí. Spolu
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služby knižnice využilo 2 460 830 (rok 2016 – 1 780 164 návštevníkov, rok 2015 –
1 359 500 návštevníkov), čo predstavuje 138,2 % nárast v porovnaní s rokom 2016.
Vysoký nárast www návštevníkov knižnice je spôsobený všeobecným trendom
hľadania informácií on-line z pohodlia domova, používatelia viac využívali on-line
služby knižnice (najmä objednávanie a rezervovanie dokumentov, prezeranie
digitálnych dokumentov). Demografické rozloženie obyvateľov v obsluhovanom
území má významný vplyv na poklese návštev priamo v knižnici. Avšak hlavný dôvod
enormného rozdielu vo výške tohto ukazovateľa, v porovnaní s minulým rokom, je
v zmenenom spôsobe zberu dát.
Naopak, u používateľov navštevujúcich knižnicu osobne badať častejšiu frekvenciu
návštev, každodenné trávenie voľného času v knižnici – študovňa kníh a periodík,
InfoUSA, prístup k internetu, návšteva podujatí). Internet priamo v knižnici využívalo
19 532 osôb (v roku 2016 - 18 082 osôb). Údaje o návštevnosti sú uvedené
v nasledujúcom grafe.
Graf č. 2. Formy návštev používateľov
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Pevnou súčasťou moderných služieb knižnice je činnosť informačno-vedeckého
centra so vzdialeným prístupom k elektronickým informačným zdrojom (EIZ) –
databázam plných textov článkov, kníh, referenčných materiálov, encyklopédií a pod.
od renomovaných svetových vydavateľov a producentov – EBSCO, Elsevier,
Emerald, IET, SAGE Premier, Springer a Wiley v rámci projektu Vytvorenie siete
s informačným prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc.
Počet vyhľadávaní v EIZ v roku 2017 činil 659 vyhľadávaní.
Reprografické služby. Prostredníctvom reprografických služieb si používatelia
vyhotovili kópie z dokumentov knižnice, prípadne z dokumentov vypožičaných
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v rámci MVS a tiež tlač dokumentov z internetu. Túto službu zabezpečovali
predovšetkým konzultantky v hlavnej budove a pracovníci študovní. Celkovo bolo pre
používateľov vyhotovených 9 694 kópií. Pre knižnicu bolo na jednotlivých
pracoviskách vytlačených 26 586 kópií. Používatelia mali možnosť využívať
samoskener – takto bolo vyhotovených 39 410 kópií.

2.2.1 Výpožičné služby
V roku 2017 zaznamenala knižnica nárast ukazovateľov oproti roku 2016 v online
návštevnosti, poskytovaní informácií a zároveň pokles v poskytovaní absenčných
a prezenčných výpožičných služieb. Pokles počtu upomienok je odrazom lepšej
disciplíny používateľov pri dodržiavaní výpožičných lehôt v dôsledku vysokých pokút
za neskoré vrátenie požičaných dokumentov. Čitatelia, ktorí nedodržali termín
vrátenia, boli pravidelne upozorňovaní na svojom konte a až následne
sankcionovaní. V študovni kníh návštevníci aj naďalej pozitívne vnímajú možnosť
krátkodobých výpožičiek mimo otváracích hodín študovne.

výpožičky
r. 2015

r. 2016

r. 2017

663011

575629

459000

350216

225413

204011

327031

180818
146213

absenčné

prezenčné

spolu

Absenčné výpožičky
Spolu všetkých výpožičiek sme zaznamenali 327 031. V roku 2017 z fondu
knižnice bolo absenčne vypožičaných 146 213 dokumentov, vrátane 75 414
prolongovaných kn. j. Tieto klesli aj z dôvodu striktného stanovenia počtu
výpožičiek na 30 dokumentov jednému čitateľovi naraz a vylúčenia kópií zo
zarátavania do absenčných výpožičiek. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že KIS ALEPH
v ŠVK Košice nevykonáva prolongované výpožičky každý mesiac ako KIS VIRTUA,
ale podľa kategorizácie používateľov a statusu kn. j. sleduje výpožičnú lehotu na
prolongovanie dokumentu po uplynutí 1 – 3 mesiacov.
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Zo študovne kníh bolo možné zapožičať dokumenty domov počas voľných dní
a cez víkendy, v roku 2017 sa zo študovne vypožičalo 1 191 kníh a vrátilo 1 190
kníh. Pri absenčnom vypožičiavaní staršieho knižničného fondu sa pokračovalo
v označovaní čiarovým kódom.
Od čitateľov sme prijali spolu 77 338 žiadaniek, z toho bolo nevybavených
objednávok na výpožičku 6 539 – 8,5 %. Napriek nižšiemu počtu žiadaniek sme
zaznamenali vyšší podiel vybavených objednávok – 91,5%, (v roku 2016 76,7 %),
k čomu prispeli zmeny v dĺžke výpožičnej lehoty (zavedenie krátkodobých
výpožičiek). Používatelia realizovali 15 817 rezervácií a 12 613 avíz o pripravených
rezervovaných dokumentov. Okrem toho v centrálnej požičovni sa vrátilo 68 922
kn. j. Nemecká knižnica GI sprostredkovala používateľom absenčné výpožičky
všetkých dokumentov v počte 7 448 kn. j. a Stredisko VTI v počte 270.

Medziknižničná výpožičná služba
Cieľom tejto služby je na jednej strane sprostredkovať používateľom našej knižnice
dokumenty, ktoré sa vo fonde ŠVK nenachádzajú, na druhej strane poskytnúť iným
knižniciam na požiadanie dokumenty z fondu ŠVK.
Pokles v realizácií medziknižničných služieb sledoval celkový trend vo výpožičných
službách. V roku 2017 sa zrealizovalo o 124 menej výpožičiek prostredníctvom MVS
ako rok pred tým.
Tabuľka č. 5. MVS a MMVS výpožičky

MVSa MMVS

MVS iným
knižniciam
MVS z iných
knižníc
MMVS iným
knižniciam
MMVS z iných
knižníc
SPOLU

Žiadanky

Výpožičky
Prolongácie
Výpožičky
knihy, kópie +
spolu
scan
1746
1511
750
2261
750

630

300

930

3

3

0

3

93

93

10

103

2592

2237

1060

3297

Graf č. 3. MVS výpožičky za roky 2013 – 2016 (r. 2014 – zatvorenie SNK v Martine, zvýšený záujem
o tieto služby v našej knižnici)
výpožičky MVS

3421
3364

3297

r. 2015

r. 2016

r. 2017
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Požiadavky používateľov na medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu
zabezpečuje knižnica predovšetkým prostredníctvom SNK v Martine alebo priamo –
z českých knižníc. V rámci MVS spolupracujeme so 120 partnerskými knižnicami.
Prezenčné výpožičky
Používatelia využívali možnosť prezenčného štúdia v jednotlivých študovniach,
v čitárni pri požičovni a formou on-line prístupov. Prístup k periodickej tlači cez
internet naďalej znižuje u našich používateľov záujem o prezenčné výpožičky
tlačených periodík aj napriek tomu, že tu majú okrem týchto dokumentov k dispozícií
aj prístup k databázam EZB, DOAJ či EBSCO.
Aj v študovni kníh sme zaznamenali pokles výpožičiek, hoci sa tu z roka na rok
zvyšuje návštevnosť najmä zahraničných študentov, ktorí využívajú vlastné študijné
zdroje. Naopak, nárast výpožičiek sme zaznamenali v InfoUSA hlavne po zlúčení
s Britským centrom, čo dokazuje záujem používateľov o dokumenty v anglickom
jazyku.
V Stredisku VTI bolo prezenčne vypožičaných 12 070 kn. j. špeciálnych dokumentov,
z toho 111 kn. j. audiovizuálnych dokumentov. Osobitnými pracoviskami v sieti
študovní v ŠVKK sú: InfoUSA a Nemecká knižnica GI. Poskytujú komplexné
knižnično-informačné služby (aj absenčné výpožičky), preto je návštevnosť týchto
centier vyššia ako počet prezenčných výpožičiek. Ďalšími špecializovaným
študovňami knižnice sú aj študovňa starých tlačí a študovňa Bibliotheca
Cassoviensis.
Služby v študovni starých tlačí poskytujú popri svojej odbornej práci zamestnanci
referátu starých tlačí OHF. Študovňa sprístupňuje formou prezenčného štúdia
používateľom historický fond knižnice do roku 1918 – 129 čitateľom sme sprístupnili
378 kn. j. Nižší počet návštevníkov a s tým súvisiace ďalšie ukazovatele sú, tak ako
aj v iných knižniciach, dôsledkom digitalizácie historických tlačí a ich voľne
sprístupňovanie na internete. V priebehu sledovaného obdobia sa v študovni
uskutočnila jedna exkurzia. Pripravili sme Deň otvorených dverí s ukážkami
zaujímavosti z historického fondu a praktickými ukážkami práce reštaurátorov.
Študovňa Bibliotheca Cassoviensis je svojím obsahovým zložením zameraná
najmä na región Košíc a východného Slovenska, jej služby zabezpečuje referát
retrospektívnej bibliografie OHF. Vyšší nárast návštevnosti čitateľov oproti minulému
roku - 368 čitateľov v študovni - je aj vďaka novozakúpenej databáze ARCANUM,
ktorá je vyhľadávaným zdrojom informácií odbornej verejnosti. Návštevníkom
študovne bolo na prezenčné štúdium poskytnutých 497 titulov. Často využívanou
pomôckou je aj samoskener, ktorý je k dispozícií v priestoroch študovne. V priebehu
roka sa do priestorov študovne presunuli mikrofilmy periodickej tlače, ktoré sa
postupne zatrieďujú do príslušných skupín. Nevyhovujúca kvalita čítacieho prístroja
na mikrofilmy však obmedzuje využívanie týchto typov dokumentov čitateľmi.
Spolu sa na týchto pracoviskách prezenčne vypožičalo 180 818 (39,4 %
v porovnaní s rokom 2016). Enormný pokles pri prezenčných výpožičkách, tak, ako
pri návštevnosti, súvisí s demografickým trendom a rozvojom informačných
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technológií. Oproti minulému roku sa zmenil samotný zber údajov, ktorý viac odráža
skutočnosť.
Tabuľka č. 6. Prehľad počtu návštevníkov a prezenčných výpožičiek podľa pracovísk a rokov
Študovňa

Návštevnosť
2015

Prezenčné Návštevnosť
výpožičky
2015
2016

Prezenčné Návštevnosť
výpožičky
2016
2017

Prezenčné
výpožičky
2017

34 476

151 280

35 108

144 750

11 645

58 000

7 227

90 854

6 378

86 047

5 353

77 942

13 452

56 435

13 155

56 171

28 128

20 949

Britské a jazykové
centrum

5 901

3 090

4 846

2 536

3 276

InfoUSA – AC

3 901

3 142

4 860

3 606

3 202

4 820

Študovňa starých tlačí

199

727

216

745

129

378

Bibliotheca
Cassoviensis

450

983

380

917

368

497

Nemecká knižnica GI

4 750

4 416

4 236

4 438

4 006

4 363

Stredisko VTI
(techn. dok. + AVD)

2 562

12 820

2 564

12 430

2612

12 080

Študovňa kníh
Študovňa periodík
Čitáreň pri požičovni

OSF*

-

810

3 098

1 714

Mikrofilmy, multimédia,
audiovizuálne dokum.

-

282

246

75

Elektronické
dokumenty, vrátane
digitálnych, mikrofilmy

SPOLU

144 016

196 770
72 918

521 609

71 743

459 000

180 818

* Výpožičky na prezenčné štúdium z hlavného skladu

2.2.2 Informačné služby
Na týchto službách sa v ŠVKK podieľajú: pracoviská oddelenia výpožičných služieb
a študovní, informačno-vedecké centrum, informačné a databázové centrum,
a jednotlivé študovne. Všetky tieto zložky knižnice v roku 2017 spolu poskytli 102 680
informácií rôzneho druhu.
V oddelení výpožičných služieb a študovní bolo poskytnutých v dvojzmennej
prevádzke 81 311 informácií. Z celkového počtu poskytnutých informácií bolo 40 983
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faktografických, 40 328 dokumentografických, z toho 4 072 informácií bolo
poskytnutých prostredníctvom e-mailu.
Z databáz IDC a Internetu bolo poskytnutých 377 informácií. Napriek tomu, že
rastie počet používateľov využívajúcich vlastné notebooky, naďalej mnoho
používateľov využíva internet na PC v knižnici. Možnosť vyhľadávania informácií
z internetu na počítačových staniciach v rámci celej knižnice využilo 19 532
používateľov.
Pracovníčky Strediska VTI poskytli 604 odborných informácií, z toho 30
informácií z patentovej oblasti. v Nemeckej knižnici bolo poskytnutých 604 odborných
informácií.
V študovniach oddelenia historických fondov bolo celkom poskytnutých 190
bibliografických informácií prostredníctvom e-mailovej komunikácie, alebo priamo
v študovni, z toho 117 v študovni Biblioteca Cassoviensis a 73 v študovni starých
tlačí.

2.3 Vzdelávacia činnosť, kultúrno-spoločenské podujatia
Popri výpožičných a informačných službách sa knižnica zameriava aj na služby
v oblasti vzdelávania a organizovania podujatí rôzneho druhu. Tie zvyšujú kredit
knižnice a vytvárajú z nej multikultúrne centrum. Z kultúrno-spoločenských podujatí
ide hlavne o výstavy, prednášky, besedy, filmové, literárne či diskusné kluby,
prezentácie literárnych a odborných diel a pod., ktorých sa v kultúrno-vzdelávacom
centre zorganizovalo 53 a v školiacom centre 29 akcií. Vzdelávaciu funkciu plní aj
organizovaním vzdelávacích podujatí hlavne pre pedagógov anglického
a nemeckého jazyka a tiež formou informatickej výchovy pre študentov stredných
a vysokých škôl. Pre širokú verejnosť, bolo pripravených a zorganizovaných spolu
297 podujatí. Na všetkých podujatiach sa spolu zúčastnilo 10 600 návštevníkov.
V porovnaní s rokom 2016 narástol záujem o hodiny informatickej prípravy o viac ako
100 %, uskutočnilo sa 135 prednášok spojených s prehliadkou knižnice (2 767
účastníkov). Našim cieľom bolo získať potenciálnych klientov z radov
stredoškolských študentov, ktorí sa mohli zapísať za členov knižnice bezplatne počas
informatickej prípravy Túto možnosť využilo 352 používateľov vo veku 15 – 19 rokov.
Poslucháči stredných škôl sa oboznámili so službami, fondmi knižnice, s možnosťou
využívania informačných zdrojov a výpočtovej techniky v knižnici, dozvedeli sa
o ponúkaných službách odborných študovní.
Kultúrno-vzdelávacie podujatia a akékoľvek novinky, týkajúcich sa našich služieb,
boli zverejňované na www stránke knižnice. Jej pravidelnou aktualizáciou boli
o všetkých činnostiach a službách v knižnici informovaní nielen naši používatelia, ale
aj široká verejnosť. Vo vstupných priestoroch do hlavnej budovy je umiestnený
banner s ponúkanými službami knižnice a vitríny, v ktorých sú propagované služby
poskytované mimo centrálnej budovy, predovšetkým oddelenie špeciálnych fondov,
Nemecká knižnica GI (na Pribinovej ul.) a oddelenie historických fondov (Pri
Miklušovej väznici).
Propagáciu podujatí sme pravidelne zabezpečovali v regionálnych médiách,
Zajtrajšie noviny, ako aj formou pozvánok, letákov, plagátov, na www stránkach:
cassovia.sk, infolib.sk, na facebooku, prostredníctvom článkov v odborných
časopisoch a pod. Pracovníci knižnice sa zúčastňovali na odborných podujatiach, na
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ktorých propagovali svoje služby, predovšetkým možnosť využívania digitalizovaných
dokumentov ŠVK v Košiciach.
Rozpis jednotlivých podujatí je uvedený v prílohe č. 2.

Britské a jazykové centrum – z organizačných dôvodov, k 1.10.2017 vedenie
knižnice pristúpilo ku zrušeniu tohto referátu. Už 6 rokov knižnica prevádzkovala túto
študovňu bez pomoci partnerskej inštitúcie.
V rámci organizačných zmien boli prehodnotené fondy tejto študovne. Pozitívnou
skutočnosťou je, že výrazná časť fondu hlavne tá zameraná na výučbu anglického
jazyka, ostala vo voľnom výbere ako súčasť študovne InfoUSA. Dokumenty v anglickom
jazyku sú dlhodobo vyhľadávané používateľmi knižnice
InfoUSA a študovňa anglického jazyka - je jedným z troch centier tvoriacich sieť
InfoUSA – American Spaces in Slovakia. Toto centrum bolo zriadené v spolupráci
s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických na Slovensku a jeho základným
poslaním je podporovať vzájomné porozumenie medzi Spojenými štátmi a Slovenskou
republikou. Pre činnosť centra malo veľký význam predovšetkým opätovné
podpísanie Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci s Veľvyslanectvom
USA v SR na roky 2016 až 2019 (10.2.2016).
Od začiatku roka 2017 využilo jeho služby spolu 3 202 používateľov. V rámci
knižničných služieb študovňa zabezpečuje komplexnú starostlivosť o vlastný fond od
návrhov na akvizíciu cez výpožičné služby až po základnú ochranu knižných
jednotiek a revíziu zbierky. Významnou zmenou bolo novembrové zlúčenie centra
spolu s Britským centrom do jednej študovne pod názvom InfoUSA a študovňa
anglického jazyka. K 31.12.2017 bolo vo fonde tejto novovytvorenej študovne spolu
12 751 dokumentov na rôznych nosičoch. Z tohto počtu bolo v roku 2017 absenčne
vypožičaných 4 236 dokumentov (33% z fondu centra) a prezenčne 4 826
dokumentov (38% z fondu centra).
Centrum poskytuje vybrané informácie o vlastnom fonde a o fonde hostiteľskej
knižnice. Ďalej informácie
o USA a to predovšetkým v oblasti vzdelávania
(štandardizovaných testov a možnosti štúdia v USA) i mobility osôb. V roku 2017
bolo poskytnutých 710 informácií.
Podstatnou časťou činnosti InfoUSA je príprava a realizácia podujatí. V sledovanom
období centrum pripravilo 112 verejných podujatí na ktorých sa zúčastnilo spolu
1 885 účastníkov. Išlo o rôzne kultúrno-vzdelávacie podujatia, vrátane informačnej
výchovy pre študentov, ale tiež o pravidelné programy Filmového a Diskusného
klubu, ktoré centrum pripravuje a organizuje spolu s dobrovoľníkmi. Realizované
programy prispievajú k celoživotnému vzdelávaniu našich čitateľov, keďže im
poskytujú priestor na zdokonalenie sa v anglickom jazyku.
Nemecká knižnica GI, ktorá pracuje na základe zmluvy s GI so sídlom v Mníchove,
zabezpečuje komplexné knižnično-informačné služby od akvizície, cez spracovanie
až po sprístupňovanie fondu, jeho ochranu a revíziu. V roku 2017 sprostredkovala
používateľom absenčné výpožičky všetkých dokumentov v počte 7 448 kn. j.,
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prezenčné výpožičky tvorili 4 363 kn. j., požičiavané boli aj spoločenské hry na
spestrenie vyučovania nemeckého jazyka v počte 11 kn. j.e 6 591 kn. j. a prezenčne
4 438 kn. j.
V roku 2017 sa v Nemeckej knižnici GI zaregistrovalo 332 osôb, z toho je počet
nových používateľov 73. Návštevnosť v NK bola 4 006, z toho na podujatiach 1 140
používateľov. V NK absolvovalo 26 skupín študentov stredných a žiakov základných
škôl (nielen z Košíc, ale z celého regiónu východného Slovenska) exkurzie
s výkladom o jej službách a činnosti a počet vyučovacích hodín, zorganizovaných
v Školiacom centre pre študentov UPJŠ predstavoval 3 vyučovacie hodiny.
Prístup na internet využilo 262 používateľov v Nemeckej knižnici GI.
V nemeckej knižnici GI sme pripravili v roku 2017 nasledujúce kultúrno-vzdelávacie
podujatia:
Filmové popoludnia v nemeckej knižnici GI (premietanie dokumentov
a hraných filmov nemeckej proveniencie v pôvodnom znení):
v mesiacoch január – jún a september – december v celkovom počte 41.
Podujatia pre žiakov a študentov nemeckého jazyka (NJ):
 hodiny nemeckého jazyka (NJ) pre študentov UPJŠ (Katedra germanistiky):
3x,
 exkurzie pre študentov stredných a základných škôl – 26x.
Literárne čítania, výstavy, semináre a iné:
 dňa 2. marca v spolupráci s Metodicko - pedagogickým centrom v Košiciach
pripravili metodický seminár pre učiteľov nemeckého jazyka,
 dňa 9. mája sme pripravili premietanie dokumentu Daniela Friedmanna
Posledná žena z prvého vlaku pre študentov germanistiky UPJŠ v Košiciach
s následnou diskusiou s prvým tajomníkom Veľvyslanectva SRN, pánom
Marianom Gordzielikom o holokauste,
 dňa 18. mája sme zorganizovali slávnostnú ceremóniu odovzdávania
nemeckých jazykových diplomov (DSD) študentom gymnázií východného
Slovenska – hlavní hostia: veľvyslanec SRN pán Joachim Bleicker, honorárny
konzul Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach Prof. Dr. Juraj Banský,
odborný poradca Centrály pre zahraničné školstvo pán Christoph Henssen
a odborný poradca pre nemčinu ako cudzí jazyka na východnom Slovensku
pán Michael Oberhaus,
 dňa 26. septembra sme pri príležitosti Európskeho dňa jazykov pripravili pre
žiakov a študentov Deň otvorených dverí v nemeckej knižnici GI s bohatým
programom


v mesiaci september sme z fondu Nemeckej knižnice pripravili výstavu
Thomas Storm,



v mesiaci október sme pripravili výstavku Nemecká knižná cena 2017 –
nominované tituly,



v spolupráci s GI v Bratislave sme v dňoch 26. - 27. októbra pripravili pre
učiteľov nemeckého jazyka ZŠ workshop Experimentovanie po nemecky –
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využívanie metódy CLIL, ktorý viedli lektori: Ing. Beata Menzlová z ŠPÚ a
Mgr. Patrik Lompart,


dňa 23. novembra sme v spolupráci s GI Bratislava pripravili prezentáciu knihy
o jazykoch starej Bratislavy, spojenú aj s jej predajom (Artfórum Košice).
Knihu "Rozviazané jazyky" predstavil autor, germanista Jozef Tancer
v rozhovore s Ingrid Puchalovou (vedúca Katedry germanistiky FF UPJŠ
v Košiciach),



v mesiaci december sme pripravili výstavy dokumentov z fondu nemeckej
knižnice: Frohe Weihnachten,
Heinrich Böll (100. výročie narodenia).

Fotografia č.1: Príhovor veľvyslanca SRN pána Joachima Bleickera pri
odovzdávaní nemeckých jazykových diplomov

2.4 Bibliografická a výskumná činnosť
Po organizačných zmenách platných od 1. októbra 2017 sa výskumu naďalej
venovali pracovníci, ktorí sa tejto činnosti venujú dlhodobo: z oddelenia historických
fondov je to referát starých tlačí a pričlenený referát retrospektívnej bibliografie
(pôvodne OB); referát analytického spracovania článkov oddelenia doplňovania
a spracovania fondov (pôvodne OB). Činnosti týchto dvoch oddelení sa tak rozšírili
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o úlohy vykonávajúce na pričlenených referátoch. Zároveň došlo k personálnym
zmenám na OHF - odchod pracovníka na rodičovskú dovolenku na referáte starých
tlačí v septembri a zároveň prijatie pracovníčky na zastupovanie; v septembri došlo
k zmene pracovníka aj v študovni Bibliotheca Cassoviensis, ktorá bola podľa novej
organizačnej štruktúry pričlenená k OHF. Pracovníčka študovne bude
v nasledujúcom období okrem zabezpečenia služieb v študovni vykonávať tiež
analytický popis článkovej retrospektívnej bibliografie a podieľať sa na výskumnej
činnosti knižnice.
Bibliografická a výskumná činnosť v Štátnej vedeckej knižnici patrí medzi základné
odborné činnosti inštitúcie. Obidve oddelenia pokračovali v rozpracovaných vedeckovýskumných projektoch, ktoré sú súčasťou programu slovenskej národnej
retrospektívnej bibliografie. V súčasnosti aj na základe Osvedčenia o spôsobilosti
vykonávať vedu a výskum sa pracovníci popri svojej knihovníckej činnosti
zameriavali aj na riešení dlhodobých projektov, ale tiež krátkodobých a cielených.
Výskum si vyžadoval bádanie nielen v tlačených publikáciách, ale aj v archívnych
prameňoch vyžadujúcich znalosť cudzích jazykov a paleografie. Nové poznatky
prezentovali vo forme prednášok, štúdií a výstav, ktoré sú uvedené v jednotlivých
prílohách tejto Správy o činnosti.
OHF organizačne zabezpečilo vedeckú konferenciu Vývoj kultúry východného
Slovenska do roku 1945 v dňoch 28. – 29. marec 2017, na ktorej odprezentovalo
svoje nové výskumy 29 odborníkov z rôznych inštitúcií a odborov. Štúdie sú
publikované v rovnomennom recenzovanom konferenčnom zborníku, ktorý oddelenie
v sledovanom období zostavilo a redakčne upravilo, v novembri titul vyšiel tlačou.
V závere roka referát retrospektívnej bibliografie v spolupráci s Klubom vojenskej
histórie Beskydy zorganizoval konferenciu Slovensko a Prvá svetová vojna, ktorá sa
konala v októbri 2017. V novembri sa uskutočnila medzinárodná konferencia
s názvom Žena na tróne a ženy bez trónu v spolupráci s CEREHIS, n. o. pri
príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. V rámci celého roka pracovníci
OHF sa aktívne zapájali, alebo samostatne riešili väčšinu celoknižničných projektov
v rámci 70. výročia knižnice: okrem už spomenutých konferencií aj 2 výstavy,
redakčné a grafické zostavenie 4 edičných titulov, zabezpečenie odhalenia pamätnej
tabule, propagácia knižnice v médiach atď.
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Fotografia č. 2: Prednášajúci na konferencii Vývoj kultúry východného Slovenska

Študovňa starých tlačí
Služby v študovni starých tlačí poskytujú popri svojej odbornej práci zamestnanci
referátu starých tlačí. Študovňa sprístupňuje formou prezenčného štúdia
používateľom historický fond knižnice do roku 1918 – 129 čitateľom sme sprístupnili
378 kn. j. a 73 bibliografických informácií prostredníctvo e-mailovej komunikácie,
alebo ústnych priamo v študovni. Nižší počet návštevníkov a s tým súvisiace ďalšie
ukazovatele sú, tak ako aj v iných knižniciach, dôsledkom digitalizácií historických
tlačí a ich voľne sprístupňovanie na internete. V priebehu sledovaného obdobia
študovňu navštívila 1 exkurzia. Pripravili sme Deň otvorených dverí s ukážkami
zaujímavosti z historického fondu a praktickými ukážkami práce reštaurátorov.
Bibliotheca Cassoviensis
Študovňa svojím obsahovým zložením je zameraná najmä na región Košíc
a východného Slovenska. Vyšší nárast návštevnosti čitateľov oproti minulému roku 368 čitateľov v študovni - je aj vďaka novozakúpenej databáze ARCANUM, ktorá je
vyhľadávaným zdrojom informácií odbornej verejnosti. Návštevníkom študovne bolo
na prezenčné štúdium poskytnutých 497 titulov a 117 náročných bibliografických
informácií (odd. bibliografie). Často využívanou pomôckou je aj samoskener, ktorý je
k dispozícií v priestoroch študovne. V priebehu roka sa do priestorov študovne
presunuli mikrofilmy periodickej tlače, ktoré sa postupne zatrieďujú do príslušných
skupín. Nevyhovujúca kvalita čítacieho prístroja na mikrofilmy však obmedzuje
využívanie týchto typov dokumentov čitateľmi.
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Oddelenie historických fondov
Referát starých tlačí
 spolupracuje na celoštátnych výskumných úlohách v oblasti slovenskej
národnej retrospektívnej bibliografie a historických fondov
 pokračuje vo vedeckovýskumnej činnosti so zameraním na dejiny knižnej
kultúry Košíc a okolia
 bibliograficky spracováva historický fond ŠVK K
 vykonáva výber starých tlačí do roku 1918 na digitalizáciu so zameraním na
dokumenty regionálneho významu
 sprístupňuje kultúrne dedičstvo prostredníctvom bibliografických katalógov
a zabezpečuje služby v študovni starých tlačí
Bibliografické spracovanie historického fondu je základným krokom pri výskume
nielen dejín knižnej kultúry, kvalitný bibliografický záznam ponúka množstvo
informácií odborníkom rôzneho zamerania. V roku 2017 pracovníci referátu
bibliograficky spracovali 572 titulov starých tlačí s vročením do 1918 (nesplnenie
plánu bolo ovplyvnené odchodom pracovníka na rodičovskú dovolenku a tiež
zostavovateľskými a redakčnými prácami edičných titulov knižnice).
Bibliografické spracovávanie
výskumných projektov:

historického

fondu

bolo

v rámci

nasledujúcich

 Generálny katalóg tlačí 16. storočia. XI. B zväzok. Tlače 16. storočia v ostatných
knižniciach a inštitúciách v Košiciach – celoslovenská úloha v rámci ktorej boli za
sledované obdobie bibliograficky spracované tlače z historického fondu
biskupskej knižnice v Košiciach 69 titulov a jedna tlač z fondu knižnice
Východoslovenského múzea. V septembri boli
práce z dôvodu odchodu
pracovníka na RD pozastavené.
 Slovacikálne a územne bohemikálne tlače do roku 1918 – bibliografické
spracovávanie tlačí z fondu ŠVK K pokračovalo podľa naplánovaného
harmonogramu – 334 spracovaných titulov.
 Tlače 17.a 18. storočia neslovacikálneho charakteru – bibliografické
spracovávanie 9 titulov vydaných v 17. storočí, ktoré boli
nájdené pri
retrospektívnom spracovaní bežného fondu knižnice. Skupina tlačí 17. storočia
z nášho fondu bola prezentovaná v štúdií publikovanej v konferenčnom zborníku
knižnice z daného roka. Bibliografický popis tlačí 18. storočia pokračuje podľa
harmonogramu – spracovaných 159 titulov.
V rámci databázy historických fondov je priebežne vykonávaná redakcia
a prelinkovanie bibliografických záznamov konvolútov, verifikácia tlačí a vytváranie
registrov a kartoték autorít: autorov, typografov, vydavateľov, mien z úvodov,
dedikácií a pod. Všetky autority sú overované v dostupných odborných tlačených
prácach biografického, encyklopedického charakteru ako aj v elektronických
zdrojoch. Zároveň je elektronický katalóg priebežne dopĺňaný o obrazový materiál.
Všetky spracované tituly sú on-line prístupné v elektronickom katalógu knižnice
v databáze HIS. Adresa katalógu historického fondu: http://sclib.svkk.sk/his01/
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Vzhľadom na kompletizáciu stavu zachovania historického fondu v ŠVK K sme aj
v roku 2017 pokračovali v heuristike tlačí vydaných do roku 1918 na základe
zdigitalizovaného signatúrového katalógu. Vzhľadom nato, že sa jedná poväčšine
o starší, zatiaľ elektronicky nespracovaný, fond bolo za účelom presunu tlačí
z depozitu na OHF spracovaných 198 skrátených katalogizačných záznamov starých
tlačí do SCK bázy KIS. Tlače do roku 1918 nespadajúce do žiadnej súčasnej
spracovateľskej podskupiny boli evidované v textových súboroch. V tomto roku sme
ukončili aj heuristiku v depozitoch historickej knižnice Právnickej akadémie (ca
67 000 zv.). Všetky tlače nachádzajúce sa v danom fonde boli zaradené do
príslušných chronologicky radených zoznamov. Samostatne boli vyčlenené
a postupne spracovávané tie tituly, ktoré spadajú do práve prebiehajúcich
spracovateľských úloh.
Bibliografia zahraničných periodík do roku 1918 vo fonde ŠVK K – v roku 2017 bolo
spracovaných cca 100 titulov periodickej tlače z historického fondu PA a z bežného
fondu knižnice. Výsledným produktom tohto projektu bude súpis, ktorý zmapuje stav
zachovania daných periodík v našom knižničnom fonde.
Okrem toho pracovníci OHF pracovali aj na úlohách celoknižničného rozmeru:
 zostavenie, grafická a redakčná úprava brožúry k 70 výročiu ŠVKK s názvom
Metamorfózy desaťročia
 presun časti HF do novovytvoreného depozitu na prízemí v rámci budovy OHF
 koordinovanie prípravy osláv 70. rokov ŠVKK
 spolupráca pri príprave výstavy Kalendáre nie sú iba dni a čísla
 spolupráca pri príprave nového organizačného poriadku
Referát retrospektívnej bibliografie
Do októbra 2017 boli pracovníci referátu súčasťou oddelenia bibliografie, plnenie
jednotlivých úloh v rámci tohto referátu je za celý rok 2017.
Pracovníci referátu sa podieľali na budovaní bibliografickej dokumentácie
a biografickom a historickom výskume v inštitúcií. Dlhodobo jednou z nosných
činností referátu a v rámci programu slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie
je spracovávanie článkov z periodickej tlače z rokov 1901 – 1918. V súčasnosti sa
spracováva historický región Spiša – bibliograficky bolo spracovaných 335
záznamov o článkoch zo spišských periodík vychádzajúcich za uvedené obdobie.
Výsledky a výskum počas retrospektívneho spracovávania článkov v našej knižnici
boli prezentované formou štúdií na konferencii Periodiká v minulosti a súčasnosti.
V roku 2017 pracovníčka referátu riešila prioritný projekt knižnice Divadlo a divadelné
spoločnosti v Košiciach v rokoch 1900 – 1926 na stránkach umeleckého týždenníka
Kassai Szinházi Ujság, ktorého výsledkom bola viacjazyčná putovná výstava na 17
roll-upoch o košickom divadelníctve pripravená na základe dobovej tlače. Súčasťou
projektu bolo aj pripravenie a vytlačenie slovensko-maďarsko-anglického bulletinu.
Výstava sa teší veľkému záujmu odborníkov, ale aj širokej verejnosti a v roku 2018 je
plánované jej prezentovanie v Maďarsku a na Slovensku. Pôvodná slovenskomaďarská verzia výstavy bola okrem Slovenska prezentovaná v Rumunsku (v máji
2017 v meste Kluž a Ȿimleu Silvaniei, v júni v meste Sibiu). Súčasťou vernisáží
v rumunských mestách boli aj prezentácie v maďarskom jazyku.
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Referát sa dlhodobo venuje aj biografickému výskumu predovšetkým Košíc a okolia.
V roku 2017 prebiehali prípravné práce na 139 personálnych heslách k ďalším
častiam Lexikónu Košičanov 1848 – 1938. Čiastočne sa referát podieľal aj na
príprave ďalšieho dielu Dejatelia východného Slovenska. Súbežne sa budoval archív
fotografií, zber a vyhľadávanie materiálu a pod. Referát sa podieľal aj na príprave
a propagácií výstavnej činnosti a organizovaní konferencií uvedených. V roku 2017
sa pracovníčka knižnice podieľala na príprave sprievodných textov do katalógu ku
výstave VSM v Košiciach Leopold Horovitz: Stratený – Nájdený, Lost – Found, 1838
– 1917.

Fotografia č. 3: Vernisáž výstavy o košickom divadelníctve v rumunskom meste Kluž.

2.5 Knižnično-informačné technológie
Úsek informačných technológií zabezpečoval v súčinnosti s jednotlivými oddeleniami
knižnice plnenie nasledovných plánovaných úloh:
Vyhodnotenie plnenia plánu činnosti ÚIT za rok 2017.
a) Modernizácia IT knižnice
- vytvorenie systému na zálohovanie digitalizovaných objektov
Úloha je splnená. Pri zálohovaní používame dve úrovne. Na prvej úrovni sa
zálohuje aktuálny rok na diskové polia. Staršie roky sú archivované na páskach,
z každého roku sú dve kópie.
- on-line registrácia čitateľov
Úloha je splnená. Používatelia sa môžu zaregistrovať cez internet vyplnením
prihlášky na webe www.svkk.sk, čím získajú okamžite možnosť objednať si
dokumenty. Finančné vysporiadanie sa uskutoční pri vyzdvihnutí dokumentov.
Takisto, noví používatelia, ktorí prídu do knižnice si nevypisujú prihlášku, ale
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vyplnia ju v aplikácii. Prihláška sa vytlačí na tento účel vyhradenej laserovej
tlačiarni pri operátorkách, ktoré údaje odkontrolujú a používateľ ju následne
podpíše.
V rámci modernizácie sa zakúpilo päť čítačiek čiarového kódu (z toho tri boli
nainštalované na ODSF, dve ako náhrada pre ÚIT a jedna do študovne kníh),
ďalej printserver k laserovej tlačiarni na tlačenie prihlášok. Nahradili sa dve
laserové tlačiarne (OES, BG) a dva HDD 2 TB v diskovom poli. Ďalej sa zakúpilo
päť termo štítkovačov pre spracovateľské linky ODaSF (3 ks) OŠF (1 ks) a VS.
Nahradili sa dva 24-portové switche. Pre pracovisko na ktorom sa spracovávajú
digitalizované objekty sa dokúpil 4 TB HDD.
b) Skenovanie fondu a sprístupnenie v elektronickom katalógu na internete
- obaly kníh, firemných dokumentov, patentov, CD a obsahy kníh
- časopisy, mikrofilm, mikrofiše.
Mikrofilmy, ani mikrofiše sa nedigitalizovali, činnosť nie je pokrytá pracovníkom.
Výsledky sú uvedené v tabuľke.
c) Zabezpečenie prevádzky IS (bez problémov)
d) Zabezpečenie funkčnosti IKT v knižnici (bez problémov)
e) Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti sieťovej infraštruktúry (bez problémov).
Zo serverovne v budove ŠVK K na Hlavnej bola natiahnutá nová linka do priestoru
výpožičiek pre printserver. V letných mesiacoch bol preriešený uzol OES,
natiahnuté boli nové linky kat 5e.
f) Správa, vývoj a aktualizovanie www stránky knižnice (bez problémov)
g) Poskytovanie rešerší a informácií z vlastných i internetových elektronických
zdrojov.
Tematicky boli rešerše spracované najčastejšie z oblasti sociálnej práce,
bezpečnostného manažmentu, špeciálnej pedagogiky, medicíny, histórie,
trestného, občianskeho,
správneho a obchodného práva, ekonomiky, manažmentu verejnej správy, masmediálnej komunikácie a marketingu. Výsledky sú
v tabuľke.
h) Posielanie avíz, upomienok, zastupovanie na súde pri vymáhaní nevrátených
dokumentov, výroba čitateľských preukazov. Výsledky sú v tabuľke.
i) Kopírovanie pre náhrady dokumentov. Výsledky sú v tabuľke.
j) Zabezpečovanie informačnej bezpečnosti IS, dohľad nad ochranou osobných
údajov. Nevyskytli sa žiadne bezpečnostné incidenty
Tabuľka č.7 Prehľad číselných ukazovateľov ÚIT

Ukazovateľ
Avíza
Rezervovanie dokumentov
Upozornenia o nevrátení dokumentov
Pokus o zmier
Advokátske upomienky
Súdne podania
Výroba čitateľských preukazov
Rešerše (IDC)
Informácie z databáz IDC, internetu
Skenovanie
Kopírovanie

Plán
14 000
19 000
6 500
1 400
500
50
340
260
350
116 000
25 000

Plnenie
12 613
15 817
5 466
1 042
524
103
380
216
353
102 674
24 933

%
90,1
83,2
84,1
74,4
104,8
206,0
111,8
83,1
100,9
88,5
99,7
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2.6 Riadiaca činnosť
Činnosť knižnice bola v tejto oblasti sústredená predovšetkým na zabezpečenie
plynulého plnenia jej úloh, prezentáciu knižnice verejnosti, skvalitnenie činnosti,
realizáciu nových projektov a na zabezpečenie mimorozpočtových finančných
prostriedkov. Bolo spracovaných niekoľko materiálov, ktoré boli dôležité z hľadiska
prevádzky knižnice a jej ďalšieho rozvoja.
K 1.10.2017 došlo k organizačným zmenám, bol prijatý nový organizačný poriadok.
Boli vytvorené 3 nové úseky. Úsek knižničných činností – vedúca Mgr. Angela
Kurucová. Na úseku knižničných činností bolo zrušené oddelenie bibliografie –
referát analytického spracovania článkov bol priradený k oddeleniu doplňovania
a spracovania fondov, referát retrospektívnej biliografie bol pričlenený k oddeleniu
historických fondov. Úsek informačných technológií – vedúci úseku Ing. Vladimír
Šiška. Tento úsek riadi činnosť oddelenia výpočtového strediska a oddelenia
digitalizácie a správy elektronických zdrojov. Úsek ekonomiky a technickej prevádzky
– vedúca Ing. Jana Biathová. Zodpovedá za činnosť oddelenia ekonomického
a technickú prevádzku. Ostatné oddelenia ostali nezmenené.
Prijaté organizačné zmeny majú prispieť k vyššej efektivite odborných činností.
V priebehu roka knižnica vypracovala podklady pre odpočty plnenia úloh v rámci
národných akčných plánov a programov:





Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným
postihnutím – odpočet 2017.
Národný program aktívneho starnutia 2014-2020.
Koncepcia integrácie cudzincov.
Akčný plán na roky 2015-1017 Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky
na roky 2014 až 2020, strategická oblasť 6 - Systematická podpora výskumu
v oblasti kultúry (pre NOC z poverenia MK SR)

Analytické materiály:
 Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji za rok 2017
 Ročný zber dát výskumu a vývoja organizácie za rok 2017
 Kontrakt ŠVK v Košiciach na rok 2018
 Príprava prioritných projektov pre MK SR: Revitalizácia Modernizácia kultúrnovzdelávacieho centra, Akvizícia knižničného fondu, Retrokonverzia katalógov,
Digitalizácia a archivácia platní, Dejatelia východného Slovenska :
bibliografický slovník. Zv. 1 – 2., Moderná knižnica smerom k verejnosti
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3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE
Štátna vedecká knižnica v Košiciach má uzavretý kontrakt č. MK – 3749/2016341/14169 na rok 2017 s Ministerstvom kultúry SR v zmysle uznesenia vlády SR
č. 1370 zo dňa 18.decembra 2002.
Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou prijímateľa na poskytovanie
verejných služieb a realizáciu nasledujúcich činností: odborné knižničné činnosti
podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č.
206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/199*0 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., vedeckovýskumnú činnosť,
sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych
poukazov.
K 31.12.2017 knižnica napĺňala ciele a ukazovatele kontraktu takto:
a) V rámci výkonu odborných knižničných činností
 Zabezpečiť každoročné rozšírenie knižničného fondu kúpou v počte minimálne
3 400 knižničných jednotiek – nákupom bolo získaných 4 126 kn. j., z toho
3 701 kn. j. monografií. Úloha plnená na 121,35 %
 Každoročne zabezpečiť spolu minimálne 490 000 absenčných a prezenčných
výpožičiek – 327 031 výpožičiek, úloha splnená na 66,74 %
 Každoročne zabezpečiť minimálne 6 000 aktívnych používateľov a 200 000
návštevníkov, spolu s on-line návštevníkmi 1 200 000 – k 31.12.2017
evidujeme 5 427 používateľov – úloha plnená na 90,45 %, návštevnosť
predstavovala 2 460 830 osôb, z čoho návštevnosť webového sídla
predstavovala 2 349 679 vstupov. Úloha plnená na 205,06 %. Vysoká
návštevnosť je dôsledkom čoraz častejšieho využívania www stránky knižnice
a rastu virtuálnych služieb knižnice.
 Zabezpečenie automatizovaného spracovania celého prírastku knižničných
jednotiek – prírastok 12 732 kn. j., spracovaných 13 603 kn. j.
b) V rámci vedeckovýskumnej činnosti
 Zabezpečiť práce na 8 vedeckovýskumných úlohách – jednotlivé výskumné
úlohy sa riešia priebežne na oddelení historických fondov a oddelení
doplňovania a spracovania fondov (do októbra 2017 na oddelení bibliografie)
 Spolupracovať na 2 vedeckovýskumných úlohách – oddelenie historických
fondov dlhodobo participuje na dvoch výskumných úlohách v oblasti dejín
knižnej kultúry
31

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

 Autorsky zabezpečiť 2 diela najmä z oblasti knižničného výskumu,
múzejníctva,
vednoodborovej,
personálnej
a regionálnej
bibliografie
a biografistiky – v roku 2017 boli vydané nasledujúce tituly:
Vývoj kultúry východného Slovenska : zborník z konferencie. Angela
Kurucová, Martina Feniková Čarnogurská (eds.). Košice: Štátna vedecká
knižnica v Košiciach, 2017. 350 s. ISBN 978-80-85328-68-4;
Metamorfózdy desaťročia 2006-2016: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
oslavuje svoju sedemdesiatku. Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach,
2017. 24 s.;
Košická bohéma na stránkach časopisu(Kassai) Szinházi Ujság. A kassai
bohém társaság a (Kassai)Szinházi Ujság hasábjain. Mohemian of Kosice at
the pages of the magazine – The theatre magazine of Kosice (org. Kassai
Szinházi Ujság) : sprievodca výstavou: kiállítási katalógus: exhibition guide.
Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2017. 20 s.
Plánovaná bibliografia Rómske umenie bude vydané v 1. polroku 2018.
Vydanie publikácie sa omeškalo z dôvodu nedodania prekladu resumé
prekladateľkou do rómčiny a angličtiny a tiež nebol dodaný recenzný posudok.
 Pri budovaní vlastných elektronických databáz bibliografických a biografických
informácií spracovať 3 350 dokumentov – spolu bolo spracovaných 2 967
bibliografických záznamov, z toho 2 060 na oddelení doplňovania
a spracovania fondov, úsek analytického spracovania a 907 na oddelení
historických fondov
Úloha splnená na 88,56 % najmä z dôvodu vysokej práceneschopnosti
pracovníkov oddelenia bibliografie
 Zorganizovať 2 vedecké podujatia
Oddelenie historických fondov organizačne zabezpečilo vedeckú konferenciu
Vývoj kultúry východného Slovenska do roku 1945 v dňoch 28.-29. marec
2017, na ktorej vystúpilo 29 odborníkov. V závere roka knižnica participovala
na zorganizovaní ďalších dvoch medzinárodných odborných konferenciách:
výsledkom spolupráce s Klubom vojenskej histórie Beskydy bola konferencia
Slovensko a prvá svetová vojna, ktorá sa konala v októbri 2017. V novembri
sa uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Žena a tróne a ženy bez
trónu v spolupráci s CEREHIS, n. o. pri príležitosti 300. Výročia narodenia
Márie Terézie.
Oddelenie bibliografie v mesiaci apríl uskutočnilo podujatie: Prezentácia
edičných výstupov z biografického výskumu v Košiciach
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Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2017 k 31.12.2017 - hodnotenie
čerpania finančných prostriedkov
Názov činnosti : Výkon odborných knižničných činností
číslo: 1
VÝDAVKY (€)
Výdavky na činnosť v členení
podľa rozpočtovej klasifikácie:

a

Celkom

FINANČNÉ KRYTIE (€)
Z prostriedkov zo ŠR

Rozpočt. príjmy

*

**

*

**

*

**

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy
a OOV spolu:

617 826

665 230

617 826

665 230

620 - Poistné a príspevok do
poisťovní spolu:

215 925

226 300

215 925

226 300

630 - Tovary a služby spolu:

394 351

374 014

394 351

374 014

640 - Bežné transfery spolu:

5 233

6 883

5 233

6 883

1 233 335

1 272 427

1 233 335

1 272 427

600 - Bežné výdavky spolu

Z mimorozp.
zdrojov

710 - Obstarávanie kapitálových
aktív spolu:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

0
1 233 335

0
1 272 427

1 233 335

1 272 427

57 000

47 433

Poznámka: * - údaj zhodný s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2017, ** skutočnosť

Názov činnosti : Vedecko-výskumná činnosť
číslo: 2
VÝDAVKY (€)
Výdavky na činnosť v členení
podľa rozpočtovej klasifikácie:

a

Celkom

FINANČNÉ KRYTIE (€)
Z mimorozp.
Z prostriedkov zo ŠR
zdrojov
Rozpočt. príjmy

*

**

*

**

*

**

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy
a OOV spolu:
620 - Poistné a príspevok do
poisťovní spolu:
630 - Tovary a služby spolu:
637010 –Na úlohy výskumu a
vývoja

3 100

1 196

3 100

1 196

3 100

1 196

3 100

1 196

3 100

1 196

3 100

1 196

3 100

1 196

3 100

1 196

640 - Bežné transfery spolu:
600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových
aktív spolu:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

Poznámka: * - údaj zhodný s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2017, ** skutočnosť
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4. Rozpočet organizácie
Tabuľka č. 8. Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31. 12. 2017 v EUR

Skutočnosť
2016

Ukazovateľ

a

1

Schválený Upravený
Skutočnosť
rozpočet
rozpočet
2017
2017
2017
2

3

4

%
čerpania

Index
17/16x100

4:3

4:1

5

6

Príjmy celkom
z toho:

42 898

57 000

42 880

47 433

110,62%

110,57%

42 898

57 000

42 880

47 433

110,62%

110,57%

210 Príjmy z vlastníctva majetku

294

120

973

973

100,00%

330,95%

220 Admininistratívne a iné popl.

42 175

56 880

41 907

42 506

101,43%

100,78%

200 Nedaňové príjmy
z toho:

230 Kapitálové príjmy
290 Iné nedaňové príjmy

429

3 954

921,68%

300 Granty a transfery
600 Bežné výdavky

1 216 665 1 236 435 1 316 423

1 316 423

100,00%

108,20%

665 230

665 230

100,00%

106,19%

215 925

231 811

231 811

100,00%

107,46%

370 410

397 451

412 499

412 499

100,00%

111,36%

1 776

1 600

1 778

1 778

100,00%

100,11%

132 327

146 100

146 628

146 628

100,00%

110,81%

92 691

92 170

100 064

100 064

100,00%

107,95%

3 004

5 060

3 548

3 548

100,00%

118,11%

17 856

35 960

20 454

20 454

100,00%

114,55%

2 185

2 200

2 232

2 232

100,00%

102,15%

120 571

114 361

137 795

137 795

100,00%

114,29%

4 070

5 233

6 883

6 883

100,00%

169,12%

4 070

5 233

6 883

6 883

100,00%

169,12%

0

0

0

0

1 216 665 1 236 435 1 316 423

1 316 423

100,00%

108,20%

z toho:
610 Mzdy, platy služ. príjmy
a OOV

626 464

617 826

620 Poistné a príspevok do
poisťovní

215 721

630 Tovary a služby, z toho:
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda
a komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štand. údržba
636 Nájomné za nájom
637 Služby
640 Bežné transfery, z toho:
642
700 Kapitálové výdavky, z
toho:
710 Obstar. kapitál. aktív
Výdavky celkom (BV + KV)
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4.1 Zhodnotenie plnenia
organizácie za rok 2017

záväzných

ukazovateľov

rozpočtu

Rozpisom záväzných ukazovateľov, úloh a limitov štátneho rozpočtu na rok 2017
boli určené tieto záväzné ukazovatele:
Tabuľka č. 9. Prehľad záväzných ukazovateľov

k 1.1.2017

Ukazovateľ

1. Príjmy ŠR ( zdroj 111)

Schválený rozpočet 2017

200

2. Bežné výdavky spolu
600
Kód programu 08S0105 knižnice a knižničná činnosť
01.3.3 Iné všeobecné služby
z toho:
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
610
Limit počtu zamestnancov (prepočítaný)

Rozpočtovými opatreniami
ukazovateľov:

57 000 €

1 236 435 €
617 826 €
81

v roku 2017 došlo k postupnej úprave záväzných

RO č. 1
Zvýšenie rozpočtu BV v kat. 630 o 42.800 € na financovanie prioritných projektov:
1.) „70 rokov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach“ o sumu 5.800 €. Úprava bola
vykonaná v prvku programovej štruktúry 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a
PO.
2.) „Divadlo a divadelné spoločnosti v Košiciach v rokoch 1900-1926 na stránkach
umeleckého týždenníka Kasai Szinházi Ujság“ o sumu 2.000 €. Úprava bola
vykonaná v prvku programovej štruktúry 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v
zahraničí.
3.) „Akvizícia knižničného fondu“ o sumu 10.000 €. Úprava bola vykonaná v prvku
programovej štruktúry 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov
a knižničných fondov.
4.) „Retrokonverzia katalógov“ o sumu 25.000 €. Úprava bola vykonaná v prvku
programovej štruktúry 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva.
RO č. 2
Úprava rozpočtu BV na krytie zvýšených platových taríf zamestnancov pri výkone vo
verejnom záujme (Nariadenie vlády SR č. 366/2016):
Kat. 600 Bežné výdavky spolu ................................................ + 36.982 €, v tom:
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Kat. 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a OOV ........................... + 27.404 €
(pol. 611: 22.960 € a 614: 4.444 €)
Úprava bola vykonaná v prvku 08S0105 – Knižnice a knižničná činnosť.
RO č. 3
Zníženie záväzného ukazovateľa ŠR – príjmy ŠR o sumu........

- 14.120 €

RO č. 4
Zvýšenie rozpočtu BV v kat. 630 o 206,00 €. Finančné prostriedky boli pridelené
na základe zúčtovania vyzbieraných kultúrnych poukazov na rok 2017. Úprava bola
vykonaná v prvku 08S0105
RO č. 5
Presun v rámci rozpočtu BV z kat. 630 do kat. 610 na zabezpečenie minimálneho
rastu nízkej priemernej mzdy
Kat. 610 Mzdy a platy, služobné príjmy a OOV........................ + 20.000 €
Úprava bola vykonaná v prvku 08S0105.

Záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov k 31.12.2017

nebol prekročený.

Tabuľka č. 10. Prehľad záväzných ukazovateľov po úpravách RO (k 31.12.2017)

Ek.
kl.

Ukazovateľ

Príjmy celkom (zdroj 111)

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet
k 31.12.2017

57 000

42 880

Bežné výdavky spolu (zdroj 111), z toho:

600

1 236 435

1 316 423

08S0105 Knižnice a knižničná činnosť, z toho:

600

1 236 435

1 273 623

617 826

665 230

- mzdy a platy (610)
Bežné výdavky 08T 01 spolu
08T 0103

Podpora kultúrnych aktivít RO a PO

08T 0104

Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí

08T 0106

Projekt akvizície knižničných fondov

08T 0109

Stratégia rozvoja slov. knihovníctva

Limit počtu zamestnancov

600

42 800
5 800

600

----

2 000

----

10 000

600

25 000
81

81
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4.2. Príjmy organizácie
Pre rok 2017 bol v oblasti príjmov stanovený minimálny limit vo výške 57.000 €.
V dôsledku zvýšenia zodpovednosti čitateľov pri poskytovaní služieb v oblasti
výpožičných dôb bol záväzný ukazovateľ upravený na výšku 42.880 €. K 31.12.2017
splnila organizácia upravené príjmy na 110,6% čo je rovnaký nárast aj v porovnaní s
rokom 2016.
Na lepšom plnení tohtoročných príjmov sa podieľali najmä preplatky z platieb za UK
z roku 2016.
Tabuľka č. 11. Vývoj vlastných príjmov (kat. 200)
Ukazovateľ (v EUR)

Nedaňové príjmy - rozpočet
Nedaňové príjmy - skutočnosť

2012
*

2013
**

2014
***

2015
****

2016
*****

2017
******

65 724
68 914

54 724
57 446

51 724
55 095

48 600
49 853

42 000
42 898

42 880
47 433

Poznámka: + kultúrne poukazy v hodnote * 618 €, ** 342 €,*** 303 €, ****278 €, *****246 €,****** 206 €

Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
Hlavnými príjmami knižnice sú príjmy:
-

-

z cirkulovanej výpožičnej služby, z kopírovania, z tvorby rešerší, z predaja
vlastnej edičnej činnosti (63,52%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch), podpoložka 223001
upomienky, náhrady kníh, súdne vymáhanie…( 25,98%-ný podiel na
dosiahnutých príjmoch) – podpoložka 222003

-

z prenájmu knižničných priestorov (2,05%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch) –
podpoložka 212003

-

ostatné príjmy – dobropisy (8,45%-ný podiel na dosiahnutých príjmoch) podpoložka 292, úroky z omeškania ( časť podpol. 222003) a príjmy za zberné
suroviny (časť podpol. 223001)
Tabuľka č. 12. Prehľad dosiahnutých príjmov v členení podľa činností
P.č.

Prehľad dosiahnutých príjmov v členení podľa činností/produktov k 31.12.2017
Produkt/činnosť

ek.kl.

Skutočnosť (€)

%-tuálny
podiel

príjmy spolu

200

47 433

100,00%

1

ročné zápisné čitateľov

223001

26 386

55,63%

2

upomienky

222003

11 457

24,15%

3

ostatné (dobropisy, úroky, poistné plnenie)

22...29..

3 954

8,34%

4

kopírovanie, väzba

223001

1 376

2,90%

5

prenájom

212003

973

2,05%

6

rešerše

223001

1 479

3,12%

7

za stratu diela

222003

869

1,83%

8

zberné suroviny

223001

50

0,11%

9

edičná činnosť

223001

889

1,87%
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Graf č.4 : Vývoj príjmov v r. 2017 podľa mesiacov

Mimorozpočtové prostriedky
V roku 2017 nezískala organizácia žiadne mimorozpočtové zdroje

Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia
poskytnuté organizácii na základe medzinárodných zmlúv
V roku 2017 neprijala organizácia žiadne prostriedky z rozpočtu EÚ a prostriedky zo
zahraničia.
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4.3 Výdavky organizácie
Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
K 31.12.2017 organizácia čerpala bežné výdavky v tomto členení a výške:
Tab. č. 13 Prehľad čerpania bežných a kapitálových výdavkov (program 08S0105)
Schválený
rozpočet
2017

Upravený
rozpočet
2017

Skutočnosť
2017

610 Mzdy, platy a OOV

617 826

665 230

665 230

100,00%

620 Poistné

215 925

226 300

226 300

100,00%

630 Tovary a služby

397 451

375 210

375 210

100,00%

640 Bežné transfery

5 233

6 883

6 883

100,00%

1 273 623

1 273 623

100,00%

0

0

1 273 623

1 273 623

Výdavky

600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

1 236 435
0
1 236 435

%
čerpania

100,00%

Bežné výdavky (08S0105)
Rozpočet bežných výdavkov v celkovej sume 1.236.435 € bol v priebehu roka
v dôsledku úpravy mzdových prostriedkov a odvodov ako aj príjmov z predaja
služieb formou kultúrnych poukazov upravený na výšku 1.273.623 € a v rovnakej
výške aj čerpaný, čo predstavuje 103%-né čerpanie jeho pôvodne schválenej ročnej
výšky. Skutočné čerpanie vo vzťahu k upravenému rozpočtu predstavuje 100,00 % .
Mzdové prostriedky ( 610 ), Poistné fondy ( 620 )
Rozpočet organizácie v kat. 610 na rok 2017 v celkovej výške 617.826 € bol
k 31.12 2017 upravený na 665.230 € a v plnej výške aj vyčerpaný, čo predstavuje
100,0 %-né čerpanie jeho upravenej výšky v oblasti miezd a platov.
K úprave záväzného ukazovateľa došlo jednak z dôvodu zvýšenia tarifných miezd
a platov k 1.1.2017
a jednak presunom z inej kategórie bežných výdavkov
organizácie z dôvodu nepostačujúceho krytia mzdových nárokov zamestnancov.
Čerpanie položky 620 – poistné fondy k 31.12.2017 vo výške 226.300 € sa
realizovalo v súlade so zákonom.
Priemerná mzda zamestnanca knižnice k 31.12.2017, predstavujúca výšku 726 €
je dlhodobo pod priemerom v SR. Vývoj miezd za posledné roky, charakterizovaný
ukazovateľom priemernej mzdy zamestnanca, dosahuje nasledovné hodnoty:
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ROK

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Priemerný plat ŠVK KE

626

588

623

644

651

674

726

Priemerný plat v NH

786

805

824

858

882

912

925

Pozn.: * 1-3 Q/2017 (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Graf č. 5 Výška priemerného platu zamestnanca ŠVK KE v rokoch 2010 – 2017

Výška priemerného platu zamestnanca ŠVK KE
v jednotlivých rokoch
800
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Vývoj priemernej mzdy
zamestnanca ŠVK KE

200
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tovary a ďalšie služby ( 630 )
Rozpočtovaná výška vecných výdavkov v sume 397.451 € bola k 31.12. 2017
upravená na na 375.210 € a v tejto výške aj vyčerpaná.
Úprava bola realizovaná na základe vlastnej úspory a v prospech dofinancovania
nepostačujúcej výšky finančných zdrojov v oblasti miezd a platov a bežnýcjh
transferov.
Tabuľka č. 14. Čerpanie rozpočtu za tovary a ďalšie služby

Ukazovateľ (v EUR)

630 Tovary a ďalšie služby (08S)
631 Cestovné výdavky
632 Energie, voda a komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štandardná údržba
636 Nájomné za prenájom
637 Ostatné tovary a služby
V tom 637010 na úlohy výskumu a vývoja

Schválený
rozpočet
2017

Upravený
rozpočet
2017

Skutočnosť
k 31.12.2017

%
Čerpania
3:2

397 451

375 210

375 210

100,0

1 600

1 337

1 337

146 100

146 628

146 628

100,0
100,0

92 700

89 286

89 286

100,0

5 060

3 548

3 548

100,0

35 960

18 993

18 993

100,0

2 200

2 232

2 232

100,0

114 361

113 186

113 186

100,0

3 100

1 196

1 196

100,0
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Výraznejší podiel na čerpaní kategórie mali položky:
Energie, voda, komunikácie ( 632 )
Plánovaná položka vo výške 146.100 € bola k 31.12.2017 upravená na 146.628 €
a v tejto výške aj vyčerpaná. Čiastka pozostáva zo spotreby elektrickej energie
(28.757 €), plynu (4.484 €), tepelnej energie (95.831 €), vodné-stočné + zrážková
voda (5.517 €), poštové a telekomunikačné služby (2.405 €), telefón (6.020 €) a
služby SANET (3.484 €). Na zvýšenom čerpaní danej položky sa podieľal nárast
jednotkových cien fixných platieb za teplo.
Materiál a dodávky

( 633 )

Položka plánovaná vo výške 92.170 € bola, v dôsledku získania zdrojov na
plnenie prioritných úloh (tie sú analyzované samostatne) ako aj nevyhnutnosťou
presunu zdrojov z kategórie tovarov a služieb na dofinancovanie nedostatočnej
výšky finančných zdrojov v oblasti miezd a platov, upravená na sumu 89.286 €
a v tejto výške aj vyčerpaná.
Výraznejší podiel na čerpaní uvedenej položky mali tieto podpoložky:
633002– výpočtová technika. Čerpanie 4.119 € zahŕňa platbu za kúpu 5 ks čítačiek
čiarových kódov (400 €), náhrada za vadný disk (85 €) a 2 ks multifunkčných
sieťových zariadení (806 €), HDD (76 €), PC printserver vrátane exter. kábla (109€),
5 ks páskové médium (131 €), štítkovače (359 €), switch 2 ks (1898 €), náhradná
batéria (80 €) .
633004 – prevádzkové stroje a zariadenia. Čerpanie vo výške 1.252 € predstavuje
výdavky na zakúpenie : odvlhčovača, skartovačky, prietokového ohrievača, vysávač
na PC, ohrievača vody, vysávača do sladu kniž. Fondov, ventilátorov, rýchlovarných
konvíc.
633006 - všeobecný materiál. Čerpanie vo výške 11.238 € pozostáva z výdavkov na
zakúpenie kancelárskeho materiálu, nenahratých nosičov dát, tonerov, čiarových
kódov a prelepiek (6.950 €), čistiace potreby (657€) a výdavky na materiál za účelom
údržby všetkých objektov organizácie (2.110 €), zakúpenie vlajky, závesov, kvetov
pre odmenu a výzdobu pri príležitosti 70. výročia ŠVKK (744 €).
633007 – špeciálny materiál. Čerpanie vo výške 630 € predstavuje výdavky na
zakúpenie materiálu do knihárskej dielne(310€) a reštaurátorského pracoviska
(320€).
633009 – knihy, noviny, časopisy. Uvedená podpoložka rozpočtovaná v programe
08S0105 vo výške 75.000 € bola k 31.12.2017 upravená na výšku 69.172 € a plne
vyčerpaná.
Nákup kníh bol realizovaný aj v rámci prioritného programu 08T0106. Z pridelených
zdrojov 10.000 € sa vyčerpala celá suma.
Čerpanie vo výške 79.172 € je nasledovné:
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rok 2012

rok .2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

v€
v€
v€
v€
v€
v €
Knihy
62.650
54.658
41.155
35.868
40.015
45.573
Periodiká
24.635
22.531
14.348
23.998
13.409
22.999
Videokazety, CD ROM, Databázy
421
405
0
1.145
740
600
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––------–Spolu (skutočnosť)
87.706
77.594
55.503
61.001
54.164
69.172
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––------–––––––Prioritná úloha programu 08T0106
30.000
25.000
25.000
30.000
10.000
10.000
________________________________________________________________________________________
Spolu (za všetky programy a zdroje) 117.706
102.594
80.503
91.001
64.164
79.172

633011– potraviny. Čerpanie vo výške 1.681 € predstavuje výdavky na
zabezpečenie pitnej vody do dávkovača pitnej vody v požičovni na Hlavnej 10 a na
Pribinovej 1.
633016– reprezentačné. Čerpanie vo výške 282 € predstavuje výdavky na
občerstvenie.
Dopravné

( 634 )

Položka
plánovaná vo výške 5.060 € bola k 31.12.2017 upravená na 3.548 €
a čerpaná nasledovne: nákup PHM (1.844 €), servis, údržbu vozového parku Opel
Vectra (1.276 €), poistenie (378 €), na zakúpenie parkovacích kariet a známok
(50€).
Rutinná a štandardná údržba ( 635 )
Uvedená položka rozpočtovaná vo výške 35.960 € bola k 31.12.2017 upravená
na 18.993 € a na 100% aj vyčerpaná.
Suma sa použila na:
- údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (988 €),
- údržbu VT (577 €), údržbu telekomunikačnej techniky (41 €),
- údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (340 €),
- údržbu budov a priestorov (8.106 € ),
- údržbu softvéru- Aleph, Oracle (8.941 €).
Nájomné za prenájom ( 636 )
Rozpočtovaná položka
a čerpaná nasledovne:

vo výške 2.200 €, bola k 31.12.2017 upravená na 2.232 €

Organizácia má na základe zmluvy o prenájme dlhodobo prenajatý majetok od
BPMK š.p. – sklady na Pasteurovom námestí 10 (čerpanie 875 €) a jedno
parkovacie miesto (čerpanie 798 €).
Výdavok 559 € predstavuje prenájom čistiacich rohoží a dávkovača pitnej vody na
Pribinovej 1 a prenájom poštového priečinka.
Ostatné tovary a služby ( 637 )
Uvedená položka rozpočtovaná vo výške 114.361 €, bola k 31.12.2017 upravená na
113.186 € a vyčerpaná100%.
Na čerpaní sa podieľali:
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Čerpanie na podpoložke 637001- 771 € predstavuje účasť zamestnancov na
školeniach, seminároch a konferenciách.
Čerpanie: na podpoložke 637004- všeobecné služby vo výške 27.723 € predstavuje
výdavky za upratovanie a dezinfekciu dávkovača (13.995€), zimnú údržbu chodníkov
(1.680 €), odborné prehliadky EZS, výťahu a revízie elektroinštalácie na Pribinovej 1,
čistenie komína Pri Miklušovej väznici 1, kontrolu hasiacich prístrojov(6.240€),
rozmnožovanie a väzbu (5.039€), odvoz odpadu (476 €),
Čerpanie podpoložky 637005- špeciálne služby vo výške 6.100 € predstavujú
výdavky za notárske a právne služby (6.000 €), konzultačnú činnosť zo strany
SOFTIP-u (52 €) a materiálnu ochranu objektov (48 €).
Čerpanie na podpoložke 637011- výdavky na štúdie, expertízy, posudky 285 € tvoria
technické posudky za účelom vyradenia majetku.
Čerpanie na podpoložke 637012- výdavky na úhradu poplatkov a odvodov
predstavuje poplatky banke. Celková výška čerpania k 31.12.2017 predstavuje
171€.
Čerpanie na podpoložke 637014 predstavuje výdavky na stravovanie vo výške
44.325 €.
Čerpanie na podpoložke 637016- predstavuje prídel do sociálneho fondu vo výške
8.679 €.
Čerpanie na podpoložke 637027- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
predstavuje personálne zabezpečenie šatne na dohody a upratovanie objektu
Pribinova 1 (13.645 €).
Čerpanie na podpoložke 637035- dane, predstavuje platbu dane z nehnuteľnosti za
rok 2017 v čiastke 7.542 € (z toho 5.901 € predstavujú dane zaplatené za NKP),
poplatky za komunálny odpad (1.459 €), poplatky RTVS (956 €).
V rámci čerpania položky na úlohy vedy a výskumu (pol. 637010) sme čiastku
1.196€ použili na:
-

typografické spracovanie zborníka a väzba: „Vývoj kultúry východného
Slovenska“ (1.096,70 €)

-

grafické spracovanie a tlač bulletinu k viacjazyčnej putovnej výstave: „ Košická
bohéma na stránkach časopisu Kassai Szinházi Ujság 1911-1923“
(dofinancovanie vo výške 99,65 €)

Bežné transfery ( 642 )
V podpoložke 642006 k 31.12.2017 organizácia účtovala úhradu za členský
príspevok SANET 33 €, príspevok SAK 180 €, SSKK 100 €,
Na odchodné pri odchode 1 pracovníka do predčasného starobného dôchodku bolo
čerpaných 2 402 €.
Na nemocenské dávky bolo čerpaných 4.168 €.
b) kapitálové výdavky ( program 08T)
V roku 2017 organizácia nezískala žiadne kapitálové zdroje.
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Výdavky organizácie podľa funkčnej klasifikácie v členení na bežné
a kapitálové výdavky
Tabuľka č. 15. Funkčná klasifikácia čerpania bežných a kapitálových výdavkov

Funkčná
klasifik. Výdavky
0133

a) bežné výdavky

0133

b) kapitálové
výdavky

0133

Výdavky spolu

0850

Na úlohy výskumu
a vývoja

Skutočnosť
2016

Upravený
rozpočet 2017

Skutočnosť
k 31.12.2017

1 315 227

1 315 227

1 210 965

0

0

%
čerpania

100,00

0

0

1 210 965

1 315 227

1 315 227

100,00

5 700

1 196

1 196

100,00

Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie
K 31.12.2017 organizácia čerpala programovo alokované výdavky v členení:
08S0105 Knižničná činnosť

Celkom

610

620

630

640

700

Schválený rozpočet

1 236 435

617 826

215 925

397 451

5 233

0

Upravený rozpočet

1 273 623

665 230

226 300

375 210

6 883

0

Skutočnosť

1 273 623

665 230

226 300

375 210

6 883

0

630

640

700

Knižničná činnosť: analyzovaná v kapitole 4.3.
08T0103 Podpora
kultúrnych aktivít PO a RO

Celkom

610

620

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

5 800

5 800

Skutočnosť

5 800

5 800

70 rokov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach : Knižnica pri príležitosti 70-teho
výročia pripravila vedeckú konferenciu“ Vývoj kultúry Východného Slovenska“,
slávnostnú akadémiu, publikáciu „ Metamorfózy desaťročia 2006-2016. Oslavy
vyvrcholili slávnostnou akadémiou 22.5.2017 v priestoroch hlavnej budovy.
Súčasťou osláv bola aj výstava z histórie knižnice, vedecká konferencia k historickým
fondom, ocenenie spolupracujúcich inštitúcií a prezentácia kalendára s fotografiami
priestorov knižnice, jej histórie, podujatí a významných aktivít. Nakoľko priestory
určené pre slávnostnú akadémiu boli v nevyhovujúcom stave, zrealizovali sme
opravy v nevyhnutnej miere.
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Celkom

610

620

630

640

700

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

2 000

2 000

Skutočnosť

2 000

2 000

V rámci prioritného projektu sa verejnosti predstavil jedno z košických periodík
formou putovnej výstavy. Trojjazyčná slovensko-maďarsko-anglická výstava "Košická
bohéma na stránkach časopisu Kassai Szinházi Ujság" priblížila verejnosti vývoj
divadelných periodík v Košiciach od počiatkov, tu pôsobiace divadelné spoločnosti a
predovšetkým spomenutý titul. Bola zrealizovaná na 17 roll-upoch. Pripravil sa
preklad textu do anglického jazyka, 20 stranový bulletin a návšteva rumunských
miest Cluj, Sibiu a Șimleu Silvaniei. Financie, v plnej miere vyčerpané, boli použité
na reprezentáciu knižnice v zahraničí.
08T0106 Projekt akvizície
zbierkových predmetov

Celkom

610

620

630

640

700

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

10 000

10 000

Skutočnosť

10 000

10 000

Akvizícia knižničného fondu: čiastka bola použitá na zakúpenie kníh slovenskej
a zahraničnej odbornej literatúry v jazyku slovenskom, českom, anglickom, najmä
z oblasti ekonomiky, spoločenských a prírodných vied, techniky, počítačovej
literatúry, filozofie, medicíny do knižničného fondu na základe zohľadnenia
požiadaviek používateľov knižnice
08T0109 Stratégia rozvoja
slovenského
knihovníctva

Celkom

610

620

630

640

700

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

25 000

5 511

19 489

Skutočnosť

25 000

5 511

19 489

Retrokonverzia katalógov: cieľom projektu bolo spracovať záznamy dokumentov
z lístkového katalógu, ktoré sa zatiaľ nenachádzajú v online katalógu ŠVKK, zlučovať
duplicitné záznamy ale aj spracovávať dokumenty postupne aj podľa prírastkových
zoznamov. V r. 2017 sme celkom spracovali v rámci projektu 17 717 záznamov
monografií. K bibliografickým záznamom bolo pridaných 19 680 záznamov o
exemplároch. Stále nám ostáva na spracovanie cez 400000 dokumentov knižného
fondu, ktoré je potrebné doplniť do online katalógu a preto veríme, že náš projekt
retrokonverzie aj pre rok 2018 bude podporený.
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V roku 2017 nečerpala finančné prostriedky EÚ a iné prostriedky zo zahraničia
poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv.

V roku 2017 nečerpala organizácia mimorozpočtové zdroje.

Organizácia v roku 2017 nečerpala finančné prostriedky na zahraničné aktivity.

4.4 Finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch
Finančné operácie v roku 2017 prebiehali iba na účte sociálneho fondu.
Počiatočný stav na účte sociálneho fondu bol vo výške 1.292,83 €. Príjmy tvoril
odvod z objemu vyplatených miezd vo výške 1,5%, čo predstavovalo 8.699,98 €
vrátane vratiek za stravné lístky pri odchode zamestnancov (12,18 €)
Výdavky z účtu sociálneho fondu v priebehu roka 2017 predstavovali výšku 7.532,56
€ a boli použité v súlade s kolektívnou zmluvou nasledovne:
-

čerpanie na stravovanie zamestnancov ................... 7.462,56 €
čerpanie na sociálnu výpomoc pri úmrtí zamestnanca
70,00 €
Tabuľka č. 16: Pohyby na účte sociálneho fondu
Rok 2017 (€)
Produkt v Štátnej pokladnici

Počiatočný stav

Suma CREDIT

Suma DEBET

Konečný stav

BÚ - účet sociálneho fondu

1 292,83

8 699,98

7 532,56

2 460,25

spolu

1 292,83

8 699,98

7 532,56

2 460,25

Na depozitnom účte neboli v roku 2017 žiadne obraty.

5. Prostriedky Európskej únie a na spolufinancovanie
Organizácia v roku 2017 nečerpala finančné prostriedky EÚ.
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6. Zhodnotenie zamestnanosti
V priebehu roka 2017 do riadneho pracovného pomeru bolo prijatých sedem
zamestnancov a piati zamestnanci ukončili pracovný pomer.
V hodnotenom období bolo uzavretých 27 dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, z toho šesť uzavretých pre zabezpečovanie prevádzky šatne, tri
dohody boli uzatvorené na upratovacie práce v budove Hlavná 10, Pribinova 1 a Pri
Miklušovej väznici 1, jedna dohoda na údržbárske práce, 15 dohôd boli práce
retrokonverzie knižničného fondu, jedna dohoda preklad slovenského textu do angl. textu
a jedna dohoda lektorovanie konferenčného zborníka.
V priebehu roka 2017 mala knižnica priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzický 77
a prepočítaný 76,4 osôb. K poslednému dňu roka bolo zamestnaných 79 fyzických osôb.
Na kratší pracovný čas boli zamestnaní dvaja zamestnanci.
Na pracoviskách knižnice sú zamestnávaní siedmi zamestnanci so zdravotným
postihnutím I. stupňa.
Štruktúra zamestnancov:
vedúci zamestnanci
odborní zamestnanci
administratívni zamestnanci
ostatní

počet
9
51
7
12

VŠ
9
26
1
2

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12. 2017:
do 25 r.
26 r. - 30 r.
31 r. - 40 r.
41 r. - 50 r.
2
2
9
25

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12. 2017:
VŠ - z toho VŠ knih.
ÚSO - z toho knih.
38
5
35
9

ÚSO
25
6
4

SO
3

51 r. - 59 r.
20

SO
3

Z
3

nad 60 r.
21

Z
3
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7. Záver
Počas celého roka 2017 sme si rôznymi podujatiami pripomínali 70 rokov existencie
našej knižnice. Samotná oslava sa uskutočnila 22. mája 2017 pod záštitou
prezidenta Rudolfa Schustera, ďalej za účasti vzácnych hostí - predstaviteľov
knižníc, samosprávnych orgánov a partnerských inštitúcií. Súčasťou programu bolo
odovzdávanie Pamätných listov za spoluprácu významným dlhoročným partnerským
inštitúciám a pracovníkom knižnice. Súčasťou osláv bola aj vernisáž výstavy, ktorá
dokumentovala hlavné činnosti knižnice počas uplynulých siedmich desaťročí. Pri
príležitosti okrúhleho výročia knižnica vydala aj jubilejnú publikáciu Metamorfózy
desaťročia 2006 – 2016: Štátna vedecká knižnica v Košiciach oslavuje svoju
sedemdesiatku, ktorá reprezentačnou formou predstavuje najdôležitejšie medzníky
a výsledky našej inštitúcie od vydania poslednej publikácie tohto typu. V rámci
Týždňa slovenských knižníc sme pripravili Deň otvorených dverí a predstavili
jednotlivé študovne, knižničný fond, účastníkov oboznámili s prácou knihovníkov a
tiež s prácou reštaurátorov. 12. júna 2017 bola odhalená pamätná tabula na budove
knižnice na Zvonárskej ul. č. 19. na počesť dlhoročných a celoslovensky významných
bibliografov našej knižnice – JUDr. Michala Potemru a PhDr. Márie Mihókovej. Pri
príležitosti výročia sa v marci konala vedecká konferencia na tému Vývoj kultúry
východného Slovenska, ktorá priniesla nové poznatky odborníkov z rôznych oblastí.
V závere roka sme pripravili ďalšie dve odborné konferencie: Slovensko a Prvá
svetová vojna, ktorá sa konala v októbri 2017. V novembri sa uskutočnila
medzinárodná konferencia s názvom Žena na tróne a ženy bez trónu pri príležitosti
300. výročia narodenia Márie Terézie.

Fotografia č. 4: 70. Výročie založenia ŠVK v Košiciach – slávnostné otvorenie
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Fotografia č. 5: 70. výročie založenia ŠVK v Košiciach – odovzdávanie pamätných listov

Štátna vedecká knižnica v Košiciach je rozpočtovou organizáciou, ktorej činnosť je
financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Rozsahom svojich služieb a fondov
patrí ŠVK v Košiciach 3. miesto medzi knižnicami na Slovensku.
Knižničný fond Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach k 31.12.2017
predstavoval 2 241 692 knižničných jednotiek
Akvizícia knižničného fondu sa realizovala v súlade s platnými zákonmi a internými
predpismi knižnice. Tlačené aj špeciálne dokumenty knižnica získavala v zmysle
zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií,
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších
predpisov, na základe ktorého má knižnica nárok na povinný výtlačok tlačených
dokumentov, včítane slovenských technických noriem; kúpou, darom, výmenou
a bezodplatným prevodom. V závere roka 2017 sme badali pokles povinného
výtlačku monog4rafií, uskutočnili sme analýzu dodávanie povinného výtlačku od cca
800 dodávateľov. Zistili sme, že evidujeme nízky počet povinných výtlačkov odbornej
literatúry.
Na nákup knižničného fondu boli vynaložené finančné prostriedky vo výške
79.475Eur vrátane prioritnej úlohy programu 08T0106 Akvizícia knižničného fondu
vo výške 10 000 Eur. Celkom sme v r. 2017 získali nákupom 4 126 kn. j.
dokumentov, z toho 3 701 kn. j. monografií. Pri akvizícii boli uplatňované zásady
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doplňovania knižničných fondov, zohľadnené boli potreby používateľov, odborných
pracovníkov a odporúčania akvizičnej komisie.
V spracovaní KF sme kládli dôraz na dodržanie medzinárodných štandardov.
Všetky dokumenty získané akvizíciou sú sprístupnené v on-line katalógu ŠVK. Za
úspech považujeme, že snahou našich pracovníkov sa nám podarilo značne znížiť
dobu spracovania dokumentov, Pri vyhľadávaní v katalógu majú používatelia
možnosť vidieť novinky knižničného fondu, najpožičiavanejšie knihy a seriály.
K lepšej orientácii prispievajú aj skenované obaly a obsahy.
V rámci prípravy na prechod spracovania podľa katalogizačných pravidiel RDA sa
pracovníci príslušných oddelení zúčastnili odborných školení usporiadaných SNK
v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity.
Knižnično-informačné služby
Základným poslaním knižnice je v zmysle zákona NR SR č. 126/2015 Z. z.
o knižniciach v znení platných predpisov poskytovanie kvalitných výpožičných,
informačných a poradenských služieb, zvyšovanie spokojnosti používateľov
a podpora celoživotného vzdelávania.
Na priamej realizácii služieb sa podieľajú: oddelenie výpožičných služieb a študovní,
informačné a databázové centrum a oddelenia, ktoré poskytujú služby
v špecializovaných študovniach – oddelenie špeciálnych fondov a služieb
a oddelenie historických fondov.
Ku skvalitneniu knižnično-informačných služieb prispeli:
 využívanie elektronických informačných zdrojov formou vzdialeného prístupu,
 komfortnejší on-line prístup k starším novinám a iným digitalizovaným
dokumentom,
 činnosť informačného a databázového centra a informačno-vedeckého centra
(rešerše a vzdialený prístup k EIZ),
 wifi vo všetkých priestoroch pre verejnosť (okrem študovne starých tlačí),
 salónik, čím je v knižnici vytvorený priestor pre tvorivú činnosť, oddych
i štúdium; je zariadený moderným a pohodlným nábytkom,
 systém dobrovoľníckej práce, v rámci ktorej dobrovoľníci (4+3) bezplatne
pomáhali InfoUSA pri organizovaní podujatí,
 činnosť centra regionálnych štúdií – Bibliotheca Cassoviensis s voľným
výberom, 2 depozitmi a sústredením časti regionálnych fondov na jednom
mieste, (možnosť vyhľadávania informácií v databáze ARCANUM).
Aj v budúcnosti sa budeme jednoznačne orientovať na používateľa, plánujeme
modernizovať a prehodnocovať služby, viac využívať nové informačné technológie
a elektronické informačné zdroje a tým poskytovať čo najlepšie príležitosti na
celoživotné vzdelávanie. Cieľom je vytvoriť v knižnici čo najpríjemnejšie prostredie,
aby tu návštevníci, predovšetkým mladí ľudia a dôchodcovia, trávili čo najviac času.
Veľkú pozornosť sme venovali spokojnosti našich používateľov s poskytovanými
službami. K skvalitneniu služieb prispela aj neustála obmena fondu študovne kníh
a InfoUSA. Osvedčilo sa skrátenie výpožičnej lehoty najžiadanejších titulov, ako
dvojtýždenné výpožičky a víkendové zo študovne kníh. Používatelia mohli sledovať
nové tituly v on-line katalógu podľa obalov a obsahov dokumentov. Uvedené zmeny
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sa prejavili zvýšením počtu kladne vybavených objednávok na výpožičky a skrátením
čakacej lehoty na rezervovaný dokument. Zaviedla sa predregistrácia čitateľov, čo
znamená zjednodušenie prístupu k on-line katalógu prostredníctvom centralizovanej
autorizačnej služby podľa prihlasovacieho čísla a nickov. K ľahšiemu prístupu
k fondom prispieva aj pracovisko Bibliotheca Cassoviensis zriadené počas EHMK
KOŠICE 2013, zamerané na regionálne dokumenty z oblasti histórie, kultúry
a miestopisu.
Kvalitné služby môže knižnica poskytovať len v príjemnom prostredí s moderným
technickým vybavením (najmä PC a tlačiarní, samoobslužných automatov
a skenerov), preto je nevyhnutná pravidelná obmena týchto zariadení. Vzhľadom na
uvedené výsledky je potrebné zvýšiť úroveň propagácie knižnice a knižnica sa musí
viac orientovať na moderné informačné technológie, elektronické knihy,
digitalizované dokumenty a ich väčšiu publicitu. V snahe prilákať nových
návštevníkov a udržať si starých chceme využívať relaxačno-vzdelávacie zóny,
uľahčiť prístup k nedostatkovej literatúre,
Knižnica kládla veľký dôraz na kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb
v rámci KIS Aleph21. V roku 2017 bolo v ŠVK registrovaných 5 427 používateľov,
z toho 2 468 nových členstiev. Okrem toho sme evidovali 120 partnerov pre
medziknižničné výpožičné služby. Špecifikom vedeckej knižnice je, že polovicu
používateľov knižnice tvoria noví čitatelia, práca s ktorými si vyžaduje viac
pozornosti. Viac sme sa orientovali na potenciálnych používateľov z radov
stredoškolskej mládeže, výsledkom bol vyšší podiel nových čitateľov. V roku
2017 predstavovali noví čitatelia 45,5%, kým v roku 2016: 42,6% , v roku 2015:
39,7%. Poslucháči VŠ tvorili v roku 2017: 41.2 %, v roku 2016: 47 %, v roku 2015:
49.3% Podľa oficiálnych štatistických ukazovateľov nastal úbytok vysokoškolských
študentov na Slovensku, vrátane Košíc, a to vo veľkej miere ovplyvnilo pokles
používateľov knižnice.
V návštevnosti knižnice sme dosiahli 2 460 830 návštevníkov (plán 1 199 800),
teda 205 % z plánovaného ukazovateľa. Počet fyzických návštev v knižnici však
poklesol oproti r. 2016 o 100% , čo však bolo spôsobené hlavne zmenenou
metodikou zberu dát o návštevnosti. Táto skutočnosť sa zohľadní aj v budúcoročnom
pláne návštevnosti. Počet virtuálnych návštevníkov knižnice rástol s rozvojom
informačných technológií, rozšírením internetu medzi obyvateľmi a ponukou on-line
služieb knižnice.
V oblasti výpožičiek sme zaznamenali pokles v plnení plánu o 50 %, pričom pri
prezenčných výpožičkách sme ho splnili na 40 % a pri absenčných na 77 %. Na
základe rozdielu medzi skutočnosťou a plánom na rok 2017 sme aj tu prehodnotili
jeho budovanie a túto skutočnosť premietneme pri jeho zostavovaní v roku 2018.
Tieto čísla ilustrujú, že klesá počet návštev priamo v knižnici a následne aj počet
prezenčných a absenčných výpožičiek, no naopak rastie počet nových druhov
výpožičiek (digitálnych). Zároveň, frekvencia návštev jednotlivých používateľov, ktorí
trávia viac času v študovniach a viac využívajú internet najmä na hľadanie informácií
a posielanie elektronickej pošty sa zvyšuje. Pozitívom v sledovanom vývoji dopytu po
knižnično-informačných službách je rast počtu používateľov využívajúcich služby
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s pridanou hodnotou, ako sú rešerše, databázy, elektronické informačné zdroje (EIZ)
ktorí oceňujú najmä vzdialený prístup k týmto zdrojom.
Hlavné skupiny používateľov výstupov
Štátna vedecká knižnica v Košiciach je univerzálnou verejnou vedeckou knižnicou
a jej pôsobnosť je zameraná nielen na Košice a na územie východného Slovenska,
ale prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby slúži používateľom celého
Slovenska, ba aj zo zahraničia. Používateľské zázemie je veľmi rozmanité,
používatelia knižničných služieb pochádzajú zo všetkých košických univerzít,
stredných a iných škôl, zo štátnej správy, z vedeckých a výskumných ústavov,
z rôznych významných ekonomických i podnikateľských subjektov. Tvoria ho vedeckí
pracovníci, pedagógovia a študenti všetkých typov škôl, ekonómovia, právnici, štátni
zamestnanci, pracovníci firiem, podnikatelia a iná odborná verejnosť. Knižnica
získala 45,5 % nových používateľov. V roku 2017 ju navštívilo osobne 111 151
návštevníkov, z toho bolo 10 600 návštevníkov podujatí. Okrem toho sa zvýšil počet
online návštevníkov (2 349 679). Najviac používateľov je z radov poslucháčov
vysokých škôl. Títo tvoria aj najväčšiu časť prechodných návštevníkov využívajúcich
služby knižnice len na obmedzenú dobu. Demografická skladba obyvateľstva
a pokles VŠ študentov ovplyvnili počty používateľov knižnice a prispeli k ich poklesu.
Pozitívne je, že sa zvýšil podiel stredoškolskej mládeže. V databáze používateľov
bolo ku koncu roka 2017 evidovaných spolu 17 035 používateľov, z ktorých
v priebehu roka 2017 aktívne využilo služby knižnice 5 427. Z toho bolo 2 468
nových.
Graf č. 6. Skladba používateľov podľa veku
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Používatelia vo veku 20-25 r. tvorili v roku 2015: 47%, v roku 2016: 46% a v roku
2017: 37,36%. O 4% vzrástol počet používateľov vo veku 26-35 r. (r. 2015: 21%, r.
2016: 20% a r. 2017: 24,07%). Používatelia v veku 36-45 r. predstavovali v r. 2015:
12%, v r. 2016: 13% a v r. 2017: 12,76%. Počet dôchodcov vzrástol na 5,33%.
Používatelia vo veku 15-19 r. tvorili 8,87% a ich počet vzrástol o 22% (466 členov
knižnice, rok predtým 381 členov a v r. 2015: 343 členov).
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Graf č. 7. Skladba používateľov podľa kategórie a platnosti

[]: []
[]: []

[]: []
[]: []:

[]: []
[]: []
[]: []

[]: []
[]: []

[]: []
[]: []
používatelia podľa kategórie a platnosti

V roku 2017 v porovnaní s r. 2016 podľa kategórie čitateľov poklesli slovenskí
poslucháči VŠ o 3,72% , rok predtým o 2%. Používatelia s 1-dňovým preukazom
tvorili v r. 2015: 9%, v roku 2016: 8% a v minulom roku už len 3,71%. Ku
krátkodobým používateľom pribudli tí, s 30-denným členstvom: 1,0%. Služby knižnice
v minulom roku najviac využívali čitatelia v kategóriách poslucháč a absolvent
vysokých škôl – spolu 65,46%.
Úspechom v roku 2017 bolo prilákanie
stredoškolskej mládeže. Prostredníctvom informačnej výchovy sa títo študenti stali
našimi členmi - 6,49% z celkového počtu aktívnych používateľov.
Najintenzívnejšiu spoluprácu mala knižnica s vysokými a strednými školami, v rámci
ktorej pre poslucháčov a študentov pravidelne zabezpečovala informatickú výchovu,
exkurzie a poskytovala základné informácie o knižnici a jej fonde, čím si vychováva
svojich potenciálnych používateľov. Pre nových členov sme realizovali vstupné
inštruktáže s možnosťou bezplatného zápisu za člena knižnice.
Návštevnosť knižnice bude závisieť od jej napredovania a od spokojnosti
používateľov. Riešením bude stále zlepšovanie technického a interiérového
vybavenia, zvýšenie počtu žiadaných titulov dokumentov, rozšírenie kolekcie e-kníh
a ďalších digitalizovaných dokumentov. Veľkým problémom je zastarané technické
vybavenie, najmä PC a nedostatok samoobslužnej techniky.
Štátna vedecká knižnica v Košiciach je rozpočtovou organizáciou, ktorej činnosť je
financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Aj v roku 2017 plnila úlohy
vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a plánu hlavných činností na daný rok. Knižnica
patrí medzi najväčšie a najnavštevovanejšie inštitúcie v regióne, je prístupná širokej
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verejnosti. Rozsahom svojich služieb a fondov jej patrí 3. miesto medzi knižnicami na
Slovensku.
Pozitívne môžeme hodnotiť činnosť knižnice vo vzťahu k používateľovi. V priebehu
roka sa realizovali viaceré úlohy zamerané na skvalitnenie služieb používateľom:
 Multifunkčné kultúrno-vzdelávacie centrum – po ukončení rekonštrukcie
objektu na Pribinovej ul. sa skvalitnili služby knižnice vytvorením nového
pracoviska Bibliotheca Cassoviensis, zlepšili sa podmienky na prezentáciu
knižnice a uskladnenie knižničného fondu. Vytvoril sa voľný prístup k
regionálnym dokumentom a ich sústredenie na jednom mieste a zakúpil sa
skener.
 Smerovanie knižnice k moderným službám (elektronické informačné zdroje
a vzdialený prístup k nim, plné texty dokumentov, ponuka e-books, rešerše,
prístup k internetu). Činnosť informačno-vedeckého centra v priestoroch
strediska vedecko-technických informácií a zavedenie vzdialeného prístupu k
EIZ je zameraná na odborníkov z rôznych oblastí a podnikateľov, narastá
počet prihlásených používateľov a počet zrealizovaných rešerší.
 Modernizácia knižničných služieb – spokojnosť používateľov (modernizácia
technického zariadenia knižnice ako samoobslužný skener, nové PC),
 Prístup wifi napojenia na internet na všetkých pracoviskách prístupných
verejnosti (okrem študovne starých tlačí).
 Obsahová previerka študovní a neustála aktualizácia ich fondov, čím
používatelia získali možnosť okamžitého prístupu k nedostatkovým
dokumentom a možnosť krátkodobej výpožičky zo študovne kníh.
 Pokračovanie digitalizácie a sprístupnenie na internete v online katalógu –
obaly a obsahy kníh, on-line katalóg gramofónových platní s hudobnou
ukážkou (aj pre používateľov Slovenskej knižnice pre nevidiacich), historické
periodiká s plnými textami, medzivojnové regionálne noviny.
 Kultúrno-vzdelávacia činnosť – knižnica predstavovala významné miesto
v oblasti kultúry a vzdelanosti v regióne. Dosvedčuje to aj počet
zrealizovaných podujatí. Priestory kultúrno-vzdelávacieho centra našej
knižnice sa stali miestom kultúrneho vyžitia nielen pre našich čitateľov, ale aj
pre širokú verejnosť.
 „Prines a daruj - Zober a čítaj“ – používatelia pozitívne prijali a podieľali sa na
akcii výmeny vlastných kníh.
Kvalitu knižnično-informačných služieb v roku 2017 potvrdzuje:
 zvyšujúci sa počet virtuálnych návštevníkov,
 vyšší počet podaných odborných informácií našimi pracovníkmi,
 využívanie vzdialeného prístupu do digitálneho katalógu knižnice, do
elektronických informačných zdrojov (vyšší počet rešerší, využívanie plných
textov cez on-line katalóg a elektronických kníh),
 záujem o knižničné služby, najmä o študovňu kníh a informácie o košickom
regióne z radov zahraničných návštevníkov,
 veľký záujem používateľov o internet v knižnici,
 kvalitné podujatia a ich návštevnosť.
Realizácia projektu Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých,
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie nám poukázala
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na skutočnosť, že naše aktivity
smerujúce k zabezpečeniu dostupnosti
a koncentrácie informácií potrebných pre podnikateľov, vedeckých a odborných
pracovníkov a v neposlednom rade aj pre študentov v regióne, boli najväčšmi
využívané práve poslednou skupinou užívateľov – študentmi. To je dôvodom nášho
plánu, v IVC naďalej poskytovať vzdialený prístup do EIZ a ďalších databáz
a podporovať predovšetkým vzdelávanie študentov, ale aj rozvoj podnikateľských
aktivít podnikateľov východného Slovenska. Odbornej verejnosti sprístupňujeme fond
slovenských technických noriem, firemnej literatúry a prostredníctvom PATLIB siete
informácie a prístup do databáz z oblasti priemyselného vlastníctva. V roku 2017
sme nadviazali spoluprácu s neziskovou organizáciou CEREHIS, s ktorou sme
pripravili pre verejnosť, aj odbornú, viacero zaujímavých podujatí (prednášky,
konferencia) z oblasti religionistiky a histórie.
Činnosť Nemeckej knižnice GI smerujeme v súlade so zmluvou s GI Bratislava
a podľa požiadaviek našich používateľov, okrem klasických knižničných služieb,
spolupracujeme s Katedrou germanistiky UPJŠ v Košiciach, s Metodickopedagogickým centrom v Košiciach, organizujeme kultúrno-vzdelávacie podujatia.
Špeciálne uznanie poroty ITAPA 2017 získali Slovenská knižnica pre nevidiacich
Mateja Hrebendu v Levoči (SKN Levoča) a Štátna vedecká knižnica v Košiciach
(ŠVK Košice) za projekt Digitálna fonotéka pre nevidiacich. Ľuďom so zdravotným
znevýhodnením pomáha samostatne vyhľadávať a počúvať digitalizované nahrávky,
ktoré boli pôvodne na gramofónových platniach vo fonde ŠVK v Košiciach
Na oddelení špeciálnych fondov a služieb je potrebné realizovať tieto návrhy na
zmeny:




zmodernizovať a zabezpečiť skladovacie priestory pre patentovú literatúru,
naďalej zabezpečovať využívanie elektronických informačných zdrojov v oboch
študovniach sprístupňovaním relevantných databáz,
rozšíriť priestory nemeckej knižnice GI (potrebné finančné náklady na stavebné
práce – spracovaný prioritný projekt na rok 2016).

Najdôležitejšie výsledky, zamerané na zvýšenie úrovne poskytovaných knižničnoinformačných služieb používateľom:






pokračovanie projektu: sprístupňovanie EIZ v IVC pre používateľov
z podnikateľskej, výskumnej a výrobnej oblasti a pre študentov,
aplikácia nových postupov pri elektronickom spracovaní všetkých získaných
dokumentov vo vyššej verzii knižnično-informačného systému ALEPH,
sprístupnenie ich on-line katalógov,
kooperácia s inštitúciami a organizáciami pri príprave podujatí pre verejnosť,
spolupráca Nemeckej knižnice a GI v Bratislave pri organizácii činnosti a pri
ďalšom vzdelávaní odborných pracovníčok.

Kultúrno-vzdelávacia činnosť
Knižnica organizovala odborné a kultúrno-vzdelávacie podujatia, realizovala
tematické výstavy. Dosiahnuté výsledky v tejto oblasti (zrealizovaných 297 podujatí
a 10 600 návštevníkov) stále viac dokazujú, že knižnica je multikultúrnym centrom.
Počet podujatí sa neustále zvyšuje.. Okrem podujatí v rámci Týždňa slovenských
55

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

knižníc, tradičných výstav, informatickej prípravy, exkurzií, rôznych vyučovacích
hodín v knižnici, literárnych klubov a iných podujatí. Úspešné bolo aj stretnutie
študentov s predstaviteľmi Americkej obchodnej komory venované študijným
pobytom a pracovných možnostiam. Toto podujatie sa stretlo s veľkým záujmom
verejnosti (60 účastníkov).
Tab. č. 17. Plnenie hlavných úloh za roky 2015 - 2017

Ukazovateľ
Registrovaní používatelia
Návštevnosť
z toho - www stránky
- osobná návšteva
Výpožičky spolu:
z toho – absenčné
- prezenčné
MVS, MMVS
Informácie
Užívatelia internetu
Rešerše
Celkový knižničný fond
Ročný prírastok spolu:
z toho - povinný výtlačok
- nákup
- výmena
- dary
- náhrady
- bezodplatný prevod
Prírastok kníh
Prírastok periodík
Prírastok špeciálnych dokumentov
Úbytok KF
Revízia KF
Vydavateľská činnosť
Kultúrno-vzdelávacie podujatia

mern. j.
osoby
osoby

kn. j.

kn. j.
jedn.
osoby
jedn.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
kn. j.
tituly
jedn.

2015
6 343
1 359 685
1 130 459
229 041
725 978
204 369
521 609
3 364
76 756
19 171
2 699
2 235 454
12 829
6 794
4 190
109
1 649
77
87
8 537
1 462
2 830
2 679
46 944
0
468

2016
6 200
1 780 164
1 554 194
225 970
663 011
204 011
459 000
3 421
81 703
18 082
615
2 239 890
12 677
6 796
3 955
85
1 726
146
115
8 443
1 448
2 995
8 241
73 702
1
468

2017
5 427
2 460 830
2 349 679
111 151
327 031
146 213
180 818
3 297
102 680
19 532
875
2 241 692
12 732
6 767
4 126
139
1 488
125
87
8 555
1 428
2 749
10 930
105 819
1
297

Bibliografická a výskumná činnosť
Na základe udeleného Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať vedu a výskum knižnica
pokračovala vo vedeckovýskumnej činnosti v rámci celoslovenských projektov Dejiny
knižnej kultúry, Plán slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie a SNB.
Vynaložené dlhoročné úsilie bolo zhodnotené v edičnom biografickom výstupe
Dejatelia východného Slovenska. I. diel A-K. Bibliografické spracovanie historického
fondu a článkovej retrospektívnej bibliografie je základným krokom pri výskume
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nielen dejín knižnej kultúry. Už samotné kvalitné spracovanie záznamu si vyžaduje
náročné vyhľadávanie odborných informácií a tiež vedomosti pracovníka.
V sledovanom roku boli realizované tiež parciálne výskumy v pamäťových
inštitúciách na Slovensku. Svoje výsledky pracovníci prezentovali v publikačnej,
prednáškovej a edičnej činnosti. V roku 2017 boli zrealizované tiež výstavy,
uskutočnili sa vedecké konferencie, rôzna prednášková činnosť a i. Všetky aktivity
výskumnej činnosti sú bližšie uvedené v jednotlivých kapitolách a prílohách tohto
dokumentu. V budúcom období budeme pokračovať v rozpracovaných projektoch
knižnice.
Medzinárodná spolupráca
Knižnica aj v roku 2017 rozvíjala spoluprácu so zahraničnými partnermi z USA
a Nemecka v rámci InfoUSA a Nemeckej knižnice GI a plnila tak funkciu
informačných stredísk pre dané krajiny na východnom Slovensku. Nemecká knižnica
GI a InfoUSA sú dôležitým spojivom medzi kooperujúcimi krajinami v oblasti kultúry.
Dosvedčuje to aj bohatý program kultúrnych a vzdelávacích podujatí na pôde týchto
centier. Aktívna je spolupráca s českými knihovníkmi v rámci výmeny skúseností
a účasti na Národnej komisii pre služby, ktorá sa uskutočnila v Slovenskej
poľnohospodárskej knižnici pri SPU v Nitre. Knižnica už niekoľko rokov aktívne
spolupracuje s Veľvyslanectvom ČR a Českým spolkom na Slovensku a pripravuje
spoločné podujatia.
Naša knižnica zabezpečovala medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (ďalej
MMVS) podľa požiadaviek zahraničných partnerov i našich používateľov.
Medzinárodná spolupráca sa realizovala aj prostredníctvom medzinárodnej výmeny
kníh a periodík. Touto formou sme získali 123 dokumentov. Najviac kníh sme v roku
2017 získali od Library of Congress v USA, ďalej najmä od knižníc v Českej
republike, Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Ukrajine.
Aj v oblasti bibliografie sme rozvíjali vzájomné vzťahy medzi bibliografickým
pracoviskami knižníc Českej republiky, ale aj s ďalšími zahraničnými vedeckými
inštitúciami, napr. Národným archívom Maďarska, Maďarskou akadémiou vied,
Maďarskou národnou galériou v Budapešti, Petőfiho literárnym múzeum (Petőfi
Irodalmi Múzeum) v Budapešti, Spoločnosťou Ferenca Kazinczyho (Kazinczy Ferenc
Társaság) v Sátoraljaújhelyi, Katedrou maďarskej literatúry Univerzity Loránda
Eötvösa v Budapešti (Eötvös Loránd Tudományegyetem) či súkromnými osobami.
Výstavou Divadlo a divadelné spoločnosti v Košiciach v rokoch 1900 – 1926 na
stránkach umeleckého týždenníka Kassai Szinházi Ujság sme jej prezentovaním
v zahraničí nadviazali užšiu spoluprácu
s kultúrnymi inštitúciami v Rumunsku
a Maďarsku. Naši pracovníci sa zúčastnili medzinárodného školenia k digitalizácii
dokumentov v Národnom archíve v Budapešti. Predmetom medzinárodnej
spolupráce je aj výskum: 1. sv. vojny či významné osobnosti, ako sú Sándor Márai, a
Leopold Horovitz V roku 2017 sa pracovníčka knižnice podieľala na príprave
sprievodných textov do katalógu ku výstave VSM v Košiciach Leopold Horovitz:
Stratený – Nájdený, Lost – Found, 1838 – 1917. Cieľom medzinárodných podujatí i
osobných stretnutí bolo predstaviť vedeckovýskumnú činnosť Štátnej vedeckej
knižnice v Košiciach v súvislosti s činnosťou rodákov zo spoločných regiónov
a nadviazať vzájomnú spoluprácu pri výskume spoločných dejín.
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Cieľom knižnice je naďalej pokračovať v skvalitňovaní knižnično-informačných
služieb. Na základe stratégie a koncepcie rozvoja knižnice sme rozpracovali projekty
na skvalitnenie propagácie a označenia knižnice, voľný prístup k regionálnym
dokumentom a ich sústredenie na jednom mieste, na vytvorenie príjemných
vzdelávacích a relaxačných zón pre návštevníkov knižnice. Budeme systematicky
dopĺňať knižničný fond a tiež pokračovať vo vzdelávacích aktivitách pracovníkov aj
používateľov. Veľkú pozornosť budeme venovať vedeckovýskumným úlohám,
historickým fondom a naďalej klásť dôraz na ochranu knižničného fondu.
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Príloha č. 1 Organizačná schéma ŠVKK platná od 1.10.2018

Príloha č. 2
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Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia v roku 2017

Výstavy
1. Zimná turistika a lyžovanie v Košiciach. Výstava o začiatkoch zimných športov
v Košiciach a zimných zrazoch turistov Košíc a okolia. Výstavu pripravila ŠVK
v Košiciach z fotografií a dokumentov členov klubov turistov mesta Košice a archívu
Dr. Jána Gašpara (január – február, ŠVKK, Hlavná 10).
2. Domov v zámorí. Slováci z východného Slovenska v Amerike. Výstava
z dokumentov z knižného a časopiseckého fondu Štátnej vedeckej knižnice
v Košiciach, vydaných na Slovensku i v USA. Obsahuje aj biografické heslá
z databázy Regionálne osobnosti východného Slovenska (REOS) (február – ŠVKK,
Pribinova 1).
3. Najlepšie knihy Slovenska. Výber kníh z rokov 2010-2015 ocenených rôznymi
slovenskými cenami (január – september, ŠVKK, Pribinova 1).
4. Literatúra, ktorú nepoznáme. Výstava z tvorby slovenských exilových
spisovateľov vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (marec – apríl, ŠVKK,
Hlavná 10).
5. Nazretie do kultúry východného Slovenska do roku 1945. V ý s t a v a pri
príležitosti konania vedeckej konferencie v roku 70. výročia vzniku ŠVK v Košiciach
(marec – máj, ŠVKK, Pribinova 1).
6. Plagáty Echoes - 100 rokov fínskeho dizajnu a architektúry. Výstava pri
príležitosti otvorenia honorárneho konzulátu v Košiciach a 100. výročia nezávislosti
Fínska. Echoes popri vyberanej a obľúbenej klasike prezentuje menej tradičné
klenoty a svieže diela, čím vzniká fascinujúci dialóg a príbeh určený
medzinárodnému publiku (apríl – máj, ŠVKK, Pribinova 1).
7. 70 rokov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Knižnica včera a dnes.
Výstava zachytáva vznik a vývoj jubilujúcej knižnice odrážajúci spoločenské, politické
a hospodárske zmeny, ktorými prechádzalo východné Slovensko a zvlášť Košice za
posledných sedemdesiat rokov (máj – august, ŠVKK, Hlavná 10, Pribinova 1)
8. Roky bojov, obetí a nádejí 1914-1920. Výstava k 100. výročiu prvej svetovej
vojny, 100. výročiu vzniku čs. légií, 100. výročiu vzniku ČSR a 100. výročiu
tragického skonu M. R. Štefánika. V spolupráci s Ústavom politických vied SAV
a Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave (jún, ŠVKK, Hlavná 10).
9. Českí umelci a Slovensko. Kontakty českej a slovenskej kultúry v minulosti
v dokumentoch ŠVK Košice. V spolupráci s Českým spolkom v Košiciach a Českým
centrom v Bratislave. Výstava doplnená o jeden panel s názvom „Miniobrazotéka“
českých a slovenských umelcov. Úsmev a dobrá nálada. Súbor portrétov
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z renomovaného medzinárodného projektu nazvaného „ART TRIBUTE - výtvarná
pocta osobnostiam“ (september – november, ŠVKK, Hlavná 10).
10. Osobnosti vedy a techniky späté s Košicami. Výstava z knižných
a časopiseckých fondov ŠVK Košice a kópií dobových portrétov a pohľadníc (október
– december, ŠVKK, Pribinova 1).
11. Kalendáre nie sú iba dni a čísla. Výber knižných kalendárov z fondu ŠVK
v Košiciach od najstarších do konca 20. storočia (október – december 2017, ŠVKK,
výstavná miestnosť v západnom krídle budovy na Pribinovej 1).
12. Vedecké hračky v knižnici. Interaktívna výstava vedeckých hračiek,
zapožičaných z Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, realizovaná
pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku (november, ŠVKK, Stredisko
VTI, Pribinova 1).
13. Architekti Zbuškovci - Ferdinand Zbuško st. (1918 – 1995), Ferdinand Ivan
Zbuško (1944 – 1996). Výstava v spolupráci s Fakultou umení Technickej univerzity
v Košiciach a rodinou Zbuškovcov. Vernisáž výstavy spojená s predstavením
rovnomennej monografie. Projekt bol realizovaný s podporou grantu Ministerstva
školstva SR KEGA 010TUKE – 4/2016 (december 2017 – január 2018, ŠVKK,
Pribinova 1).
Výstavy zapožičané iným inštitúciám
14. V januári zapožičaná výstava Kolorit slovenského ornamentu Mestskej knižnici
vo Svite, v marci dve výstavy, Vynález kníhtlače – nová epocha komunikácie a
Umenie kníhviazačov v minulosti a súčasnosti Obchodnému centru Madaras
v Spišskej Novej Vsi.

Ďalšie podujatia, besedy, prezentácie kníh a i.
Týždeň slovenských knižníc
13.3. - 19.3.2017
Deň otvorených dverí v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Verejnosti
sme predstavili študovne a sklady na Hlavnej 10, študovňu Bibliotheca
Cassoviensis na Pribinovej 1 s regionálnym fondom o Košiciach a východnom
Slovensku, zachovanú celu, vlastné on-line bibl. databázy a najnovšiu edičnú
činnosť (13. marca, Hlavná 10, Pribinova 1).
Deň otvorených dverí v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach Pri Miklušovej
väznici 1. Predstavili sme zaujímavosti historického fondu knižnice i prácu
bibliografov a reštaurátorov (16. marec, ŠVKK, Oddelenie historických fondov,
Pri Miklušovej väznici 1).
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Slávnostná prezentácia dvoch kníh vydavateľstva JES v Košiciach - Ivan
Gerát - Alexander Jiroušek: Oltár sv. Alžbety v Košiciach a Alexander
Jiroušek: Košický kraj (14. marec, ŠVKK, Pribinova 1).
Vansovej Lomnička – festival poézie, v spolupráci s ˇUniou žien Slovenska (22.
marca, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1)
Vývoj kultúry východného Slovenska. V e d e c k á k o n f e r e n c i a pri príležitosti
70. výročia vzniku ŠVK v Košiciach. Autori 24 odborných prednášok prezentovali
aktuálne výskumy a poznatky na danú tému s časovým vymedzením do roku 1945
(28. a 29. marca, ŠVKK, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1).
Verejná prezentácia bakalárskych prác študentov amerických štúdií na
Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. V spolupráci s InfoUSA ŠVK v Košiciach
(3. apríla, ŠVKK, Pribinova 1).
Slávnostná p r e z e n t á c i a diela Dejatelia východného Slovenska, I. diel A-K
z produkcie ŠVK v Košiciach (20. apríl, ŠVKK, Pribinova 1).
Divadelné letopisy 1557-2015 v súvislostiach dejín mesta Košice.
P r e z e n t á c i a rovnomennej knihy Tibora Ferka v spolupráci s vydavateľstvom
Equilibria. Úvodné slovo Mgr. Peter Himič, PhD., divadelný historik, riaditeľ Štátneho
divadla v Košiciach (10. mája, ŠVKK, Pribinova 1).
Kolorit slovenského ornamentu 2017. ŠVK v Košiciach bola opäť
spoluorganizátorom tejto už tradičnej súťaže, ktorej hlavným organizátorom je
súkromné múzeum HUMNO a MS v Košiciach. Na Hlavnej 10 sa sústreďovali práce
z celého mesta, dokonca i zo zahraničia, ŠVKK malo svoju zástupkyňu aj v porote
súťaže.
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule bývalým pracovníkom ŠVK v Košiciach
JUDr. Michalovi Potemrovi, CSc. a PhDr. Márii Mihókovej, ktorí položili základy
Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie a svojou prácou zdokumentovali
vývoj východného Slovenska a mesta Košice ako významnej súčasti celonárodného
diania (23. júna, ŠVKK, Zvonárska 19).
Scénické čítanie pre mládež a dospelých „Ernest Hemingvay: Mít a nemít“
v podaní súboru Listování z Českej republiky. Podujatie v spolupráci s Českým
spolkom v Košiciach a Českým centrom v Bratislave počas Dní českej kultúry 2017
(5. októbra, ŠVKK, Hlavná 10).
Štátna vedecká knižnica v Košiciach pripravila pri príležitosti Európskeho dňa
jazykov 26. septembra 2017 pre verejnosť Deň otvorených dverí v nemeckej
knižnici GI od 8:00 do 16:00 hod. Pre skupiny žiakov a študentov boli pripravené:
filmy o Nemecku, výklad o činnosti knižnice, spoločenské hry na podporu rozvoja
jazykových znalostí a aplikácie na iPad-e (jazykové).

62

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

Prezentácia knihy „Husák v odboji a SNP 1938-1945“ autorov Tomáša Černáka
a Martina Mocku. Podujatie v spolupráci so Štátnym archívom v Košiciach, Katedrou
histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a vydavateľstvom Marenčin PT. Knihu
uviedol PhDr. Richard Pavlovič, PhD., riaditeľ Štátneho archívu v Košiciach
(27. septembra, ŠVKK, Pribinova 1).
Zlaté pero, zlatá podkova, zlatý vlas – regionálne kolo súťaže v prednese
slovenských rozprávok pre žiakov, v spolupráci so ZŠ a MŠ M.R. Štefánika
v budimíre (29. septembra, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1)
Prezentácia publikácie „Biografický lexikón Slovenska, VI. zv. M-N“ v spolupráci
s Národným biografickým ústavom Slovenskej národnej knižnice v Martine
(7. novembra, ŠVKK, Pribinova 1).
Prezentácia publikácie „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny
na Slovensku“ autora Eduarda Nižňanského (Univerzita Komenského v Bratislave)
v spolupráci s Katedrou histórie FF UPJŠ v Košiciach (8. Novembra, ŠVKK,
Pribinova 1).
Výberové kolo XXIV. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany
v spolupráci s Občianskym združením Beniakove Chynorany, Tríbečským osvetovým
strediskom v Topoľčanoch, ZUŠ Bernolákova 26, Košice a MO MS Košice III
(10. novembra, ŠVKK, Pribinova 1).
Prezentácia knihy „Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave“
v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave a Katedrou germanistiky FF UPJŠ
v Košiciach. Knihu predstavuje autor, germanista Jozef Tancer v rozhovore a Ingrid
Puchalovou (23. Novembra, ŠVKK, Pribinova 1).
Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia „Žena na tróne a ženy
bez trónu“ pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie. Konferencia
pripravená v spolupráci s Centrom pre religionistiku a historické štúdiá, n. o.,
(29. novembra, ŠVKK, Pribinova 1).
Cyklus prednášok Náboženstvo pod lupou a Košická egyptologická jeseň
Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. (CEREHIS), v spolupráci so
Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach organizovali cyklus prednášok
NÁBOŽENSTVÁ POD LUPOU:
Svet Mayov - odkrývanie tajomstiev stratenej civilizácie. Prednášateľka
Mgr. Lenka Horáková (Univerzita Komenského, Bratislava) (18. januára, ŠVKK,
Pribinova 1).
Staroegyptské náboženství. Prednášateľka Mgr. Marie Peterková Hlouchová
(Univerzita Karlova, Praha) (15. februára, ŠVKK, Pribinova 1).
Islam, islamizmus, islamofóbia : mýty a fakty. Prednášateľ Doc. Attila
Kovács, Ph. D. (Univerzita Komenského, Bratislava) (13. marca, ŠVKK,
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Pribinova 1).
Tradice jako soubor zdrojů pro sociální mobilizaci aneb jak o náboženství
mluvit smysluplně. Prednášateľ Mgr. Milan Fujda, Ph. D. (Masarykova
univerzita, Brno) (17. mája, ŠVKK, Pribinova 1).
Košické náboženské obce ako inštitúcie nacionalizácie mesta v 1. polovici
20. storočia. Prednášateľ
Mgr. Ondrej Ficeri (Centrum spoločenských
a psychologických vied, Slovenská akadémia vied, Košice) (21. júna, ŠVKK,
Pribinova 1).

Foto č. 6: Otvorenie podujatia Náboženstvá pod lupou

Cyklus prednášok KOŠICKÁ EGYPTOLOGICKÁ JESEŇ
Staroegyptské mýty o stvorení sveta a ľudstva. Prednášateľka Mgr. Silvia
Štubňová (Brown University, Rhode Island, USA) (25. októbra, ŠVKK, Pribinova 1).
Staroveký Egypt a Rimania. Prednášateľka Tatiana Votroubeková (Karlova
univerzita v Prahe) (22. novembra, ŠVKK, Pribinova 1).
Kto postavil Egyptské pyramídy? Prednášateľ Martin Odler (Karlova univerzita
v Prahe) (20. decembra, ŠVKK, Pribinova 1).
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Príloha č. 3

Účasť zamestnancov na vzdelávacích a odborných podujatiach v SR
Dátum

Pracovník

Miesto
konania

Podujatie

17.1.2017

Ing. Krištof Ján

Bratislava MK SR Pracovné stretnutie informatikov

20.1.2017

Mgr. Ötvös Anna

Kráľovský Chlm.

Prednáška „Sándor Máray v KE“

14.2.2017

Mgr. Szeghy Andras

Prešov - archív

Príprava príspevku na 70. výročie ŠVKK

3.-4.4.2017

Ing. Krištof Ján

Jasná pod Chop. Konferencia „Digitálna knižnica“

10.3.2017

JUDr. Gašpar Ján

Bratislava MK SR Pracovné rokovanie k Zákonu o povinn. výtl.

10.3.2017

PaedDr. Timková G.

Bratislava MK SR Pracovné rokovanie k Zákonu o povinn. výtl.

10.3.2017

Mgr. Ötvös Anna

Prešov PU

4.4.2017

Ing. Nagyová Viera

B.Bystrica ŠVK

4.4.2017

PaedDr. Timková G.

B.Bystrica ŠVK

4.4.2017

Mgr. Repíková Beáta B.Bystrica

25.4.2017

JUDr. Ján Gašpar

Konferencia „Dni Bélu Hamvasa“
Seminár : Medzinár. spolupráca - impulz na
rozvoj knižníc
Seminár: Medzinár. spolupráca - impulz na
rozvoj knižníc
Konzultácie ohľadom skladových priestorov
knižnice

26.4.2017

Bratislava MK SR Podujatie : Odovzdávanie cien ministra kult.
INFOS 2017 – 39.medzinárodné informačné
Ing. Krištof Ján
Stará Lesná
sympózium
INFOS 2017 – 39.medzinárodné informačné
Mgr. Fabrici Jozef
Stará Lesná
sympózium
INFOS 2017 – 39.medzinárodné informačné
Mgr. Repíková Beáta Stará Lesná
sympózium

3.5.2017

PaedDr. Timková G.

Martin SNK

Deň regionálnej bibliografie 2017

3.5.2017

Mgr. Bihariová Lucia

Martin SNK

Deň regionálnej bibliografie 2017

3.5.2017

Uhrinová Monika

Martin SNK

Deň regionálnej bibliografie 2017

10.-12.5.2017

Mgr. Art. Bobčák L.

Martin SNK

Medzinárod. konferencia : „Remeslo a kniha“

17.5.2017

JUDr. Gašpar Ján

Bratislava MK SR Školenie IKT elektronický podpis

17.5.2017

Ing. Šiška Vladimír

Bratislava MK SR Školenie IKT elektronický podpis

24.5.2017

Ing. Nagyová Viera

Nitra Agrokomplex Akvizícia firemných letákov a literatúry

24.5.2017

Szaboová Eva

Nitra Agrokomplex Akvizícia firemných letákov a literatúry

31.5.2017

Mgr. Poklembová Ľ.

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA I. : seminár

31.5.2017

Mgr. Farah Valéria

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA I. : seminár

31.5.2017

Mgr. Szabó Viktor

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA I. : seminár

31.5.2017

Ing. Kandrová Jana

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA I. : seminár

6.-8.6.2017

Mgr. Fabrici Jozef

Nitra

Zasadnutie Národnej komisie pre služby

7.6.2017

Mgr. Poklembová Ľ.

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA II. : seminár

7.6.2017

PhDr. Mičietová Eva

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA II. : seminár

7.6.2017

Mgr. Szabó Viktor

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA II. : seminár

7.6.2017

Ing. Kandrová Jana

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA II. : seminár

7.6.2017

PaedDr. Timková G.

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA II. : seminár

26.4.2017
26.4.2017
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7.6.2017

PhDr. Šándorová M.

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA II. : seminár

7.6.2017

Mgr. Bihariová Lucia

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA II. : seminár

7.6.2017

JUDr. Gašpar Ján

Bratislava MK SR Pracovné stretnutie štatutárov organizácií

14.6.2017

PaedDr. Timková G.

Bratislava

Infoparty SUWECO 2017

14.6.2017

Mgr. Popovičová A.

Bratislava

Infoparty SUWECO 2017

14.6.2017

Doláková Ľubica

Bratislava

26.6.2017

Ing. Nagyová Viera

Martin SNK

Infoparty SUWECO 2017
„Sebavedomie, rebélia a zodpovednosť“ –
pódiová diskusia

29.6.2017

Mgr. Fabrici Jozef

Bratislava

12.-13.9.2017

Mgr. Blašková E.

Bratislava UK

13.9.2017

Mgr. Szabó Viktor

Bratislava UK

Stretnutie na Veľvyslanectve USA
Vedecká konferencia „Periodiká v minulosti
a súčasnosti“
Vedecká konferencia „Periodiká v minulosti
a súčasnosti“

19.9.2017

Mgr. Kurucová A.

Prešov ŠVK

Pozvánka : 65. výročie knižnice v Prešove

19.9.2017

Biathová Jana

Prešov ŠVK

Pozvánka : 65. výročie knižnice v Prešove

19.9.2017

Mgr. Blašková E.

Prešov ŠVK

Pozvánka : 65. výročie knižnice v Prešove

6.10.2017

Ing. Nagyová Viera

17.-18.10.2017 JUDr. Gašpar Ján

Bratislava
Recepcia na Veľvyslanectve SRN
Liptovský Mikuláš Vedecká konferencia : „Príroda a jej ochrana
– múzeum
v priereze času“

9.11.2017

Ing. Krištof Ján

Bratislava UK

Budovanie LTP archívov

13.11.2017

Mgr. Fabrici Jozef

Prešov ŠVK

Konzultácie v ŠVK

13.11.2017

Ing. Nagyová Viera

Prešov ŠVK

Konzultácie v ŠVK

13.11.2017

Mgr. Repíková Beáta Prešov ŠVK

Konzultácie v ŠVK

13.11.2017

Čomorová Jarmila

Konzultácie v ŠVK

20.-21.11.2017 Ing. Krištof Ján

Prešov ŠVK
Jasná pod
Chopkom

24.11.2017

PaedDr. Timková G.

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA III.

24.11.2017

Mgr. Popovičová A.

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA III.

24.11.2017

Doláková Ľubica

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA III.

24.11.2017

PhDr. Mičietová Eva

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA III.

24.11.2017

Mgr. Farah Valéria

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA III.

24.11.2017

Ing. Vargová Viktória

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA III.

24.11.2017

Ing. Kandrová Jana

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA III.

24.11.2017

Mgr. Bihariová Lucia

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA III.

24.11.2017

PhDr. Šándorová M.

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA III.

24.11.2017

Uhrinová Monika

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA III.

24.11.2017

Mgr. Blašková E

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA III.

24.11.2017

Mgr. Szabó Viktor

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA III.

24.11.2017

Szeghy Veronika,PhD. Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA III.

24.11.2017

Mgr. Kurucová A.

Prešov UK

Katalogizačné pravidlá RDA III.

30.10.2017

Ing. Nagyová Viera

B.Bystrica

Dovoz výstavy „Vedecké hračky“

Seminár : Bibliosféry 2017
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5.12.2017

Ing. Krištof Ján

Bratislava MK SR Stretnutie informatikov rezortu kultúry

5.12.2017

PaedDr. Timková G.

Trnava UCaM

Prevzatie odbornej literatúry

6.12.2017

Mgr. Kurucová A.

Martin SNK

Zasadnutie koordinačnej rady

6.12.2017

Mgr. Farah Valéria

Martin SNK

Zasadnutie koordinačnej rady

6.12.2017

PaedDr. Timková G.

Martin SNK

Zasadnutie koordinačnej rady
Stretnutie na Ambasáde USA a Fulbrightová
komisia
Stretnutie na Ambasáde USA a Fulbrightová
komisia

12.-14.12.2017 Mgr. Fabrici Jozef

Bratislava

12.-14.12.2017 Mgr. Jesenská Martina Bratislava

Účasť zamestnancov na vzdelávacích a odborných podujatiach v zahraničí
Dátum

Pracovník

5.-11.3.2017

Mgr. Fabrici Jozef

Rakúsko/Viedeň

Wokrshop pracovníkov InfoUSA

3.3.2017

Mgr. Blašková E.

Maďarsko/Encs

Konferencia k výr. úmrtia gener.Csoma J.

2.-5.5.2017

Ing. Nagyová Viera

Nemecko/Mníchov

Medzinárodná konferencia PATLIB

11.-14.5.2017

Mgr. Blašková E.

Rumunsko/Koložvár Prezentácia výstavy „Kassai szinházi ujság“

29.7.2017

Mgr. Blašková E.

Rumunsko/Sibiu

17.-19.10.2017 Mgr. Szabó Viktor

Miesto konania

Podujatie

Prezentácia výstavy „Kassai szinházi ujság“

Maďarsko/Budapešť Odborné podujatie „Máme jednu minulosť“
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Príloha č. 4

Publikačná činnosť zamestnancov ŠVK v Košiciach
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Divadelné spoločnosti Jánosa Komjáthyho a Ödöna Faragóa
na stránkach týždenníka (Kassai) Színházi Újság v rokoch 1911-1923. In 48.
Kazinczy Napok : Kassa, 2016. november 3-5. Kassa : A Csemadok városi
választmánya, 2016. S. 44-53.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Sonda do činnosti tlačiarne Sv. Alžbety v rokoch 1907-1945
a života rodiny Katonovcov. In Vývoj Kultúry východného Slovenska : zborník
z konferencie. Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2017. S. 71-83.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Zenei reminiszcenciák vagy Mi köti össze Vitéz Antal és Vitéz
Sándor kassai könyvkereskedőket Bárdossy Ilona és Basilides Mária budapesti
primadonnákkal? [Hudobné reminiscencie alebo Čo spája košických kníhkupcov
Antona a Alexandra Vitézovcov s budapeštianskymi primadonami Ilonou Bárdossy
a Máriou Basilides]. In Széphalom 27 : A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve.
Sátoraljaújhely : Kazinczy Ferenc Társaság, 2017. S. 452-470. ISSN 0237-6237.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Z potuliek po rimavskosobotskom cintoríne : (fragmenty zo
života rodiny Kolomana Kemenczkého a Michala Szabóa). In Gemer-Malohont :
zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Rimavská Sobota :
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, 2016. S. 171-190.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. KURUCOVÁ, Angela. Vybrané otázky retrospektívnej
bibliografie na Slovensku po roku 1989. In Mezníky bibliografie : u příležitosti konání
20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů. Brno : Moravská
zemská knihovna, 2017. S. 137-166.
ISBN 978-80-7051-228-9.
FENIKOVÁ ČARNOGURSKÁ, Martina. Spracovávanie tlačí 17. storočia v Štátnej
vedeckej knižnici v Košiciach zavŕšené. In Vývoj kultúry východného Slovenska :
zborník z konferencie. Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2017.
S. 325-335. ISBN 978-80-85328-68-4.
KURUCOVÁ, Angela. Štátna vedecká knižnica v Košiciach – sedemdesiatročná
dáma prispôsobujúca sa modernej dobe. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc.
Roč. 25, č. 2 (2017), s. 16-20.
ISSN 1335-7905.
KURUCOVÁ, Angela. CSÁJIOVÁ, Alžbeta. Košický katolícky tovarišský spolok /
Kassai Katolikus Legényegylet. In Vývoj kultúry východného Slovenska : zborník
z konferencie. Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2017. S. 240-254.
ISBN 978-80-85328-68-4.
ÖTVÖS, Anna. Samuel Matzner, majiteľ a vydavateľ košického denníka
Felsőmagyarország. In Vývoj kultúry východného Slovenska : zborník z konferencie.
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Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2017. S. 84-94. ISBN 978-80-8532868-4.
SZEGHY, András. Edície Biblie v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. In Liber
verbum monumentumque : (duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách). Prešov :
ŠVK Prešov, 2017. S. 102-107. ISBN 978-80-89614-38-7.
SZEGHY, András. Evanjelický kazateľ Elias Knogler a jeho roztratená knižnica.
In Vývoj kultúry východného Slovenska : zborník z konferencie. Košice : Štátna
vedecká knižnica v Košiciach, 2017. S. 5-23. ISBN 978-80-85328-68-4.
Príspevky zatiaľ nevydané tlačou
ÖTVÖS, Anna. A Felsőmagyarország című kassai napilap története. Štúdia bude
uverejnená v zborníku Maďarskej akadémie vied v Budapešti.
PRIATKOVÁ, Adriana. BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Tanečné školy v medzivojnových
Košiciach - Tanečná škola Alžbety Kemenczkej-Konečnej. Pripravené pre časopis
Pamiatky a múzeá.
Prezentácie, prednášky
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Objavená múza : neznámy košický umelecký časopis Uránia
zo začiatku 20. storočia pre zborník Kazinczyho spoločnosti v Sátoraljaújhelyi
„Széphalom 28“ (v maďarčine).
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Sonda do činnosti tlačiarne Sv. Alžbety v rokoch 1907-1945
a života rodiny Katonovcov v jej vedení. Prednáška a prezentácia na vedeckej
konferencii Vývoj kultúry východného Slovenska, ktorá sa konala v dňoch 28.29.3.2017 v priestoroch ŠVK v Košiciach.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. V premenách doby : viac ako polstoročie košickej
retrospektívnej bibliografie na konferencii Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra
v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Prednáška a prezentácia na vedeckej
konferencii v ŠVK Prešov, 20.-21.9.2017.
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. V znamení Uránie : torzo košického umeleckého týždenníka
zo začiatku 20. storočia pre zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou
účasťou „Periodiká v minulosti a súčasnosti“, ktorá sa konala v dňoch 12.-13.9.2017
v UK v Bratislave.
FENIKOVÁ ČARNOGURSKÁ, Martina. Spracovávanie tlačí 17. storočia v Štátnej
vedeckej knižnici v Košiciach zavŕšené. Prednáška a prezentácia na vedeckej
konferencii Vývoj kultúry východného Slovenska, ktorá sa konala v dňoch 28.-29.3.
2017 v priestoroch ŠVK v Košiciach.
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KURUCOVÁ, Angela. Od inkunábul po 20. storočie : 70 rokov Štátnej vedeckej
knižnice v Košiciach a jej historický fond. Prednáška a prezentácia na vedeckej
konferencii v ŠVK Prešov, 20.-21.9.2017.
KURUCOVÁ, Angela. CSÁJIOVÁ, Alžbeta. Košický katolícky tovarišský spolok /
Kassai Katolikus Legényegylet. Prednáška a prezentácia na vedeckej konferencii
Vývoj kultúry východného Slovenska, ktorá sa konala v dňoch 28.-29.3.2017
v priestoroch ŠVK v Košiciach.
ÖTVÖS, Anna. Samuel Matzner, majiteľ a vydavateľ košického denníka
Felsőmagyarország. Prednáška a prezentácia na vedeckej konferencii Vývoj kultúry
východného Slovenska, ktorá sa konala v dňoch 28.-29.3.2017 v priestoroch ŠVK
v Košiciach.
ÖTVÖS, Anna. Sándor Márai a Košice. Prednáška na Dni maďarskej kultúry
v Kráľovskom Chlmci, 20.1.2017.
SZABÓ, Viktor. Aage Madelung – Môj vojnový denník. (V Karpatoch) : výňatok
z diela. Prednáška a prezentácia na medzinárodnej konferencii Slovensko a Prvá
svetová vojna (Slovakia and World War 1), dňa 12.10.2017 v ŠVK Košice.
SZABÓ, Viktor. Význam periodík Zemplína a Spiša pre výskum regionálnych dejín
v období 1. svetovej vojny pre zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou
účasťou „Periodiká v minulosti a súčasnosti“, ktorá sa konala v dňoch 12.-13.9.2017
v UK v Bratislave.
SZEGHY, András. Evanjelický kazateľ Elias Knogler a jeho roztratená knižnica.
Prednáška a prezentácia na vedeckej konferencii Vývoj kultúry východného
Slovenska, ktorá sa konala v dňoch 28.-29.3.2017 v priestoroch ŠVK v Košiciach.
SZEGHY, Veronika. Pamätníky Veľkej vojny v Šariši, 1918-1938. Prednáška
a prezentácia na medzinárodnej konferencii Slovensko a Prvá svetová vojna
(Slovakia and World War 1),
dňa 12.10.2017 v ŠVK Košice.
Edičná činnosť
BLAŠKOVÁ, Eleonóra. A kassai bohém társaság a (Kassai) Szinházi Ujság
hasábjain / Košická bohéma na stránkach časopisu (Kassai) Szinházi Ujság. Košice :
Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2017. 7 s.
KOŠICKÁ bohéma na stránkach časopisu (Kassai) Szinházi Ujság / A kassai bohém
társaság a (Kassai) Szinházi Ujság hasábjain / Bohemian of Kosice at the pages of
the magazine : the theatre magazine of Kosice (org. Kassai Szinházi Ujság) :
sprievodca výstavou : kiállítási katalógus : exhibition quide. Košice : Štátna vedecká
knižnica v Košiciach, 2017. 20 s.

70

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

Fotografia č. 7: Publikácia k 70. výročiu založenia ŠVK v Košiciach
KURUCOVÁ, Angela. Feniková Čarnogurská, Martina. Vývoj
kultúry východného Slovenska : zborník z konferencie. Košice:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2017. 350 s.
ISBN 978-80-85328-68-4.
METAMORFÓZY desaťročia 2006-2016 : Štátna vedecká
knižnica v Košiciach oslavuje svoju sedemdesiatku. Košice :
Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2017. 24 s.

Citácie
-

Lexikón Košičanov 1848-1938 : I. diel A-I. / Ján Gašpar, Eleonóra
Blašková, Mária Mihóková. Košice : Equilibria, 2014. 484 s.

-

PRIATKOVÁ, Adriana. Zdravotnícke stavby v Košiciach v prvej polovici 20.
storočia. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo. Roč. 66, č. 2
(2017), s. 19-26.
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-

ÖTVÖS, Anna. Lola könyve : Kassától Márai Sándorig. Budapest: Helikon,
2017.

-

SZEGHY-GAYER, Veronika. Felvidékből Szlovenszkó : magyar értelmiségi
útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború
között. Dunaszerdahely, Pozsony : Kalligram Polgári Társaság, Kalligram
Könyv- és Lapkiadó Kft., S. 28, 89, 99, 104, 244.

-

BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Košickí taneční majstri a ich školy v období rokov
1848-1938 na stránkach dobovej tlače. In Košické historické zošity 25.
Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2015. S. 30-39.

-

ÖTVÖS, Anna. Lola könyve : Kassától Márai Sándorig. Budapest : Helikon,
2017. 209 s.

-

SZEGHY-GAYER, Veronika. Felvidékből Szlovenszkó : magyar értelmiségi
útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború
között. Dunaszerdahely, Pozsony : Kalligram Polgári Társaság, Kalligram
Könyv- és Lapkiadó Kft., S. 28, 89, 99, 104, 244.

-

BLAŠKOVÁ, Eleonóra. Táncmesterek és tánciskolák a kassai polgári
társadalomban 1848-1938. In Széphalom 25. Sátoraljaújhely : Kazinczy
Ferenc Társaság, 2018. S. 475-489.

-

ÖTVÖS, Anna. Lola könyve : Kassától Márai Sándorig. Budapest : Helikon,
2017. 209 s.

Informácie o ŠVK v Košiciach publikované v tlači a iných médiách
Tlač
Kerekes, Edit. Ünnepi Könyvhét – rendezvények a Minerva-házban. In Szabadság :
erdélyi közéleti napilap. Roč.29, č. 109 (13.5.2017), s. 1,2.
(FER). Bojovali a umierali aj pri Košiciach. In Košice : Dnes. Roč. 4, č. 66 (4.4.2017),
s. 3.
Fedorová, Janka. Emigranti z Košíc prerazili vo svete vedy aj medicíny. In Košice :
Dnes. Roč. 4, č. 32 (15.2.2017), s. 6-7.
Ferko, Ľubo. Hitlerova ulica v Košiciach – aj také boli dejiny mesta. In Košice : Dnes.
Roč. 4, č. 62 (29.3.2017), s. 2-3.
Hakl, Robo. Prežil komunistický režim, aj vojny : včera padol. In Košice : Dnes. Roč. 4,
č. 62 (29.3.2017), s. 6.
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Hotel Čierny orol poctil návštevou aj cisár Jozef II. In Košice : Dnes. Roč. 4, č. 85
(4.5.2017), s. 10-11.

(len). Bankov ožije históriou, aktivisti pripravujú informačné panely. In Korzár. Roč.
20, č. 69 (23.3.2017), s. 4.
Palenčárné Csáji, Ildikó. Ünnepi könyvhéten Kolozsváron. In Kassai Figyelő. Roč.
15, č. 6 (2017), s. 20.
(RED). Jediné štátne múzeum na Slovensku bolo v Košiciach. In Košice : Dnes. Roč.
4, č. 58 (23.3.2017), s. 10-11.
Redakcia. Štátna vedecká knižnica oslavuje sedemdesiatku. In Zajtrajšie noviny.
Roč. 6, č. 12 (2017), s. 7.
Rimaj, Števo. Po stopách východniarov v Amerike. In Pravda. Roč. 27, č. 36
(13.2.2017), s. 6-7.
(SEN). V „Starej radnici“ bola škola notárov i vojenský lazaret. In Košice : Dnes. Roč. 4,
č. 104 (1.6.2017), s. 10-11.
(SEN). Zrod a premeny parku pri Immaculate. In Košice : Dnes. Roč. 4, č. 64
(30.3.2017), s. 10-11.
(sita). Vysokoškoláci sa stretnú s manažérmi firiem. In Korzár. Roč. 20, č. 69
(23.3.2017), s. 5.
Slávnostné odhalenie tabule. In Korzár. Roč. 20, č. 145 (23.6.2017), s. 4.
Snitková, Tatiana. Do digitálnej podoby prevádzajú staré a vzácne tlače aj
gramoplatne : okrem ochrany… In Košický večer. Roč. 50, č. 10 (17.3.2017), s. 11.
Šulc, Matej. Legendárny Bankov znovu vstáva z mŕtvych : nová náučná trasa by
mala. In Košice : Dnes. Roč. 4, č. 91 (15.5.2017), s. 2-3.
Rozhlas
Rádio Devín
20.4.2017 Prezentácia diela Dejatelia východného Slovenska. I. diel
s Mgr. Ľ. Poklembovou v živom vysielaní. (14:30)
Rádio Košice
16.3.2017 Týždeň slovenských knižníc - Deň otvorených dverí OHF – študovňa
starých tlačí – rozhovor s PhDr. A. Szeghym. Dostupné na internete:
http://www.radiokosice.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=42620&Ite
mid=10
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28.3.2017 Pozvánka na vedeckú konferenciu „Vývoj kultúry východného Slovenska“,
ktorá sa konala 28.-29.3.2017. (9:30 a 12:30)
Rádio Lumen
27.2.2017 Pozdravujeme vás, krajania: výstava „Domov v zámorí“. Rozhovor
s Mgr. Ľ. Poklembovou o výstave a východoslovenských osobnostiach v USA. (8:30)
5.3.2017 Relácia Vyznania : výstava Domov v zámorí. Rozhovor
s Mgr. Ľ. Poklembovou o výstave a východoslovenských osobnostiach v USA.
(11:00)
Rádio Regina
9.2.2017 Domov v zámorí : Slováci v USA. Rozhovor s Mgr. Ľ. Poklembovou
o osobnostiach z východného Slovenska v USA. (6:45)
15.2.2017 Hosť Rádia Regina – Rozhovor s Mgr. V. Szabóom o prvej svetovej vojne
a Slovensku a o možnostiach výskumu danej problematiky v knižniciach, archívoch
a pod. (10:10-11:00)
15.3.2017 Rozhovor s Dr. J. Gašparom pri príležitosti „Dňa otvorených dverí“
v ŠVK Košice. (10:00)
28.3.2017 Ranný hosť – rozhovor s Mgr. A. Kurucovou o vedeckej konferencii
„Vývoj kultúry východného Slovenska“. (8:20)
30.3.2017 Knihy v ŠVK K – rozhovor s Mgr. A. Kurucovou o zaujímavostiach
historického fondu knižnice. (9:09)
1.4.2017 Rozhovor s PhDr. E. Blaškovou o práci a podujatiach úseku retrospektívnej
bibliografie OB v ŠVK K. (6:15)
18.4.2017 Rozhovor s Dr. J. Gašparom o histórii budovy rozhlasu, na ktorej bola
odhalená pamätná tabuľa.
21.4.2017 Medailón Dr. Jána Gašpara – bádateľská práca.
2.5.2017 Rozhovor s PhDr. E. Blaškovou pri príležitosti 70. výročia ŠVK K.
(8:00-8:30)
7.5.2017 Rozhovor s Dr. J. Gašparom o českých architektoch a staviteľoch
v Košiciach v medzivojnovom období. (19:00)
22.5.2017 Dr. Ján Gašpar rozpráva o Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach pri
príležitostí 70. výročia knižnice.
26.6.2017 Rádiobudík – rozhovor s PhDr. E. Blaškovou o inštalovaní pamätnej
tabule bývalým pracovníkom ŠVK K. (6:45)
21.7.2017 Rozhovor s PhDr. E. Blaškovou o putovnej dvojjazyčnej výstave
o umeleckom časopise Kassai Szinházi Ujság v Rumunsku (9:45)
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29.11.2017 Rozhovor s PhDr. E. Blaškovou o obsahu interdisciplinárnej konferencie
s medzinárodnou účasťou „Žena na tróne a ženy bez trónu“. (6:35)
Rádio Patria
2.12.2017 Rozhovor s Veronikou Szeghy, PhD., o štátnych prevratoch na
východnom Slovensku v rokoch 1918-1919. (6:30)
Rádio Slovensko
13.2.2017 Domov v zámorí : Slováci z USA. Rozhovor s Mgr. Ľ. Poklembovou
o osobnostiach z východného Slovenska v USA.
26.10.2017 Rozhovor s Ing. V. Nagyovou, vedúcou oddelenia špeciálnych fondov
a služieb, a Ing. N. Véghom (Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
v Levoči) o projekte „Digitálna fonotéka pre nevidiacich“. Dostupné na internete:
http://slovensko.rtvs.sk/relacie/serial-tyzdna/146416/cena-radia-slovensko-na-itapa- 2017digitalna-fonoteka-pre-nevidiacich.
Rádio Szabadság – Cluj (Rumunsko)
29.5.2017 Kultúrát hordó kassai bőrönd / Košický kufor prinášajúci kultúru.
Rozhovor s PhDr. E. Blaškovou. Dostupné na internete:
http://kolozsvariradio.ro/2017/05/29/kulturat-hordozo-kassai-borond/.
Televízia
RTV:
8.2.2017 Správy - Domov v zámorí : Slováci v USA. Rozhovor s Mgr. Ľubicou
Poklembovou o východoslovenských osobnostiach v USA. (19:00)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/117479#2567
RTV:2
21.2.2017 Rusínsky národnostný magazín – Domov v zámorí : Slováci v USA.
Rozhovor s Mgr. Ľ. Poklembovou o východoslovenských osobnostiach v USA.
(15:30, repríza 22.2.2017)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11762/118875
9.3.2017 TeleRegina – Rozhovor s reštaurátorom ŠVK K Mgr. art. L. Bobčákom predstavenie práce referátu reštaurovania a konzervovania v knižnici. Dostupné na
internete:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11812/120391#106
18.6.2017 Riaditeľ ŠVK K Dr. J. Gašpar hovoril o Hornom Bankove. (18:00)
TV Košice
17.3.2017 V rámci Týždňa slovenských knižníc - Deň otvorených dverí OHF –
predstavenie študovne starých tlačí a historického fondu a ukážky reštaurovania
starých tlačí – rozhovor s PhDr. A. Szeghym a Mgr. art. L. Bobčákom. Dostupné na
internete:
https://www.tvkosice.sk/video/58cb7f544526ca7b6fc2010d
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TV Košice : Dnes (TV Naša)
29.3.2017 Aktuality – rozhovor s Dr. J. Gašparom o histórii premenovávania
košických ulíc. (18:30)
19.4.2017 Prezentácia diela Dejatelia východného Slovenska. I. diel. Rozhovor
s Mgr. Ľ. Poklembovou o výstave a východoslovenských osobnostiach v USA
v živom vysielaní. (18:40)
22.5.2017 Informácia o 70. výročí ŠVK K - priamy vstup riaditeľa knižnice
Dr. J. Gašpara počas oslavy.
http://kosicednes.sk/tv/relacie/aktuality-2252017/
23.5.2017 Reportáž o oslavách 70. výročia ŠVK v Košiciach s riaditeľom knižnice
Dr. J. Gašparom.
31.10.2017 a 1.11.2017 Aktuality – rozhovor s Dr. J. Gašparom o známych košických
osobnostiach pri príležitosti sviatku Pamiatka zosnulých.
TV R Spišská Nová Ves
marec 2017 Reportáž o výstave ŠVK K „Vznik kníhtlače“ v OC Madaras v Spišskej
Novej Vsi.
Internet
KEREKES, Edit. Ünnepi Könyvhét – rendezvények a Minerva-házban. In Szabadság
: erdélyi közéleti napilap. Roč.29, č. 109 (13. 5. 2017), s. 1,2. Dostupné na internete:
http://szabadsag.ro/-/unnepi-konyvhet-a-minerva-hazban.
http://szabadsag.ro/-/a-kassai-bohem-tarsasag-a-kassai-szinhazi-ujsagban.
METEŇKO, Anton. Slávnostné podujatie pri príležitosti 90.výročia vydania prvej Slov.
ornamentiky Štefana Leonarda Kostelníčka. [cit. 25.2.2017]. Dostupné na internete:
http://matica.sk/slavnostne-podujatie-pri-prilezitosti-90-vyrocia-vydania-prvej-slovornamentiky-stefana-leonarda-kostelnicka/.
SNITKOVÁ, Tatiana. Do digitálnej podoby prevádzajú staré a vzácne tlače aj
gramoplatne : zhruba šesťstostranovú knihu stihne pracovníčka knižnice oskenovať
za 2-3 hodiny. [cit. 19.3.2017]. Dostupné na internete:
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20485182/do-digitalnej-podoby-prevadzaju-stare-avzacne-tlace-aj-gramoplatne.html.
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