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VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE

Mestská knižnica Skalica ( ďalej len knižnica ) je od 9. 10. 2009 rozpočtovou
organizáciou Mesta Skalica. Ako samostatný právny subjekt vystupuje v právnych
vzťahoch vo svojom mene, nadobúda práva a povinnosti a má majetkovo- právnu a
pracovno- právnu zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane
knižničných dokumentov regionálneho významu, poskytuje knižnično- informačné
služby. Svojou činnosťou vytvára podmienky pre podporu celoživotného
vzdelávania a duchovného rozvoja obyvateľstva.
Knižnica je verejnou knižnicou mesta Skalica. Svoje široké knižničnoinformačné služby ponúka obyvateľom mesta Skalica i širokého okolia. Knižnica
zabezpečuje rovný prístup k informáciám pre všetkých ľudí bez rozdielu. Je to
neutrálne, príjemné miesto pre stretávanie a komunikáciu ľudí rôznych záujmových
i vekových skupín.

Vo svojej činnosti , hlavne pri usporiadaní podujatí pre verejnosť, knižnica
spolupracuje aj s inými organizáciami mesta, napr. s Mestom Skalica, odd.
kultúry, so Záhorským múzeom, Štátnym archívom ai.
Knižničný fond tvoria:
-knihy
-regionálna tlač
-periodiká
-hudobniny: noty a partitúry
-zvukové dokumenty
Knižnica má svoj fond rozdelený v oddeleniach:
- oddelenie odbornej literatúry
- internetová študovňa a oddelenie umeleckovednej literatúry
- oddelenie pre deti a mládež do 15 rokov
- oddelenie beletrie
Knižnica poskytuje:

základné služby ( zdarma )
-

absenčné výpožičné služby ( mimo priestorov budovy )
prezenčné výpožičné služby ( v knižnici)
prolongáciu výpožičnej lehoty
revíziu dokumentov
pomoc pri vyhľadávaní a výbere literatúry
služby internet- prístup na internet v internetovej študovni

špeciálne služby ( spoplatnené podľa cenníka)
-

medziknižničnú výpožičnú službu s knižnicami každého typu z celého Slovenska
sprostredkovanie medzinárodnej medziknižničnej služby
rezervovanie požadovaných dokumentov
reprografické služby

ďalšie služby
- kultúrno- výchovné a informačno- vzdelávacie aktivity

Od novembra r. 2011 je knižnica správcom bývalého Jezuitského kostola sv.
Františka Xaverského v Skalici.
Cieľové skupiny:
Svojou činnosťou oslovuje knižnica cieľové skupiny:
- deti a mládež
- zdravotne postihnutí ( najmä spolupráca so Zeleným domom, Špeciálnou základnou
školou )
- seniori
- nezamestnaní
- ostatní

Doplňovanie, spracovanie a ochrana knižného fondu
Fond knižnice tvoria

knihy, periodiká a špeciálne dokumenty ( CD nosiče )

hlavne
v slovenskom a českom jazyku. V každom oddelení sú aj knižničné jednotky v iných
jazykochv anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom,talianskom ai.
Knižničné jednotky sa získavajú kúpou z kníhkupectiev, cez internet, alebo cez
ponuky obchodníkov, ktorí knižnicu priamo navštívia. Knihy sa vyberajú podľa
dostupnosti na trhu (prednosť majú knihy novo vydané), podľa požiadaviek
čitateľov a tiež podľa ich ceny. Fond sa obohacuje i o dary od obyvateľov, kedy
uprednostňujeme knihy novšie, nakoľko si nemôžme dovoliť nakúpiť všetko, čo naši
čitatelia žiadajú.
Na základe Metodického pokynu Ministerstva kultúry SR č. MK-1669/2010-10/7472 z
1. júna 2010 k určeniu celoslovenských štandardov pre verejné knižnice, by mala
ročne naša knižnica kúpou nadobudnúť 1526 knižničných jednotiek s priemernou
sumou na jednu knižničnú jednotku 9,- €. Spolu to je 13 734,- € .
Ročný prírastok knižničných jednotiek za rok 2016 bol 848, z čoho zakúpených
bolo 289. Darom bolo získaných 528 ks. , náhradou za stratený dokument bolo 31
kníh.
K 31.12.20146 bol počet knižničných jednotiek 33 052. Odbornej literatúry pre
dospelých bolo 10 884, krásnej literatúry pre dospelých 14 092, odbornej
literatúry pre deti 1 698 a krásnej literatúry pre deti k 31. 12. 2016 bolo 5
378.
Z dôvodu straty knihy, zastarania alebo poškodenia bolo ku koncu roku
vyradených 287 kníh.
Počet dostupných periodík v Mestskej knižnici je 25, z toho zahraničné sú 1.
Počet periodík sme museli z dôvodu šetrenia financií znížiť z pôvodných 36 na
súčasných 25 ks.
Spracovanie knižničného fondu
Celý knižničný fond- knihy, periodiká i audiovizuálne dokumenty sú spracované
automatizovane cez systém Dawinci. Každá knižničná jednotka ( okrem
audiovizuálnych dokumentov ) je po spracovaní zaradená do fondu do voľného
výberu jednotlivých oddelení. Fond je prístupný k nahliadnutiu aj cez on- line
katalóg na adrese http://www.kniznica.skalica.sk. Záujemcovia si môžu pozrieť
dostupnosť literatúry, môžu si ju rezervovať, prípadne ak je voľná objednať k
výpožičke. Takisto si môžu pozrieť i stav svojho konta na čitateľskej karte.
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Používatelia

V roku 2016 navštívilo knižnicu a jej podujatia 52 303 ľudí.
Aktívnych používateľov bolo 1 755 z toho detí do 15 rokov 436.

Aktívni používatelia
z toho používatelia do 15 rokov
Počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice
Návštevníci knižnice spolu
z toho počet návštevníkov podujatí
Návštevníci online služieb
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Výpožičné služby
V r. 2016 bolo spolu absenčných i prezenčných výpožičiek 30 368. Z toho si
čitatelia absenčne vypožičali 8 115 knižničných jednotiek z odbornej literatúry
pre dospelých, 14 729 krásnej literatúry pre dospelých, 1 892 odbornej
literatúry pre deti a 5 153 krásnej literatúry pre deti. Periodík bolo
požičaných 469 a prezenčných výpožičiek bolo 369.
Čtatelia využívajú možnosť medziknižničnej výpožičnej služby. V minulom roku
bolo
z iných knižníc vyžiadaných 32 titulov a Mestská knižnica Skalica poskytla na
výpožičku knižniciam 15 knižničných jednotiek.
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Kultúrno- spoločenské podujatia a informačná výchova
Mestská knižnica organizovala počas celého r. 2016 kultúrno- spoločenské
podujatia pre verejnosť,
deti MŠ, ŽS a Špeciálnej školy v Skalici, ale i školy okolitých obcí.
Každoročne sa zapája do podajatia Týždeň slovenských knižníc, kedy sa organizuje
napr. Deň otvorených dverí, Hand-made trhy, oceňovanie najlepších detských
čitateľov, besedy, exkurzie ai
Akciami ako Prázdniny v knižnici, Hravá história, Môj knižný hrdina a inými s a
snažia pracovníci priblížiť knihy a knižnicu všetkým záujemcom od malých detí až
po seniorov. Každoročne sa robia tiež prednášky v zariadení Jesénia v Skalici.
Na akcie sa využívajú priestory oddelení, prípadne pracovníci idú priamo do
jednotlivých škôl či organizácií.
Niektoré z podujatí sa konajú už pravidelne, ako napr. besedy o ochrane prírody,
oceňovanie najlepšieho detského čitateľa, Dielničky, výstavy prác detí či
výstavy fotografií ai.
V roku 2016 sme začali spolupracovať s knižnicou Jevišovíc. Zorganizovali sme
návštevu ich detí
v našej knižnici,v Súkromnej ZŠ Slniečko a prehliadku mesta Skalica.
Mestskú knižnicu využívajú školy- základné i stredné aj na výučbu cudzích
jazykov, nakoľko knižnica disponuje odbornou i krásnou cudzojazyčnou literatúrou
.

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
pre verejnosť
z toho informačná výchova

98
31

V Októbri 2016 uplynulo 30 rokov od slávnostného otvorenia Mestskej knižnice
Skalica
v priestoroch Gvadányiho kúrie. K tejto udalosti bola nainšalovaná výstava
fotografií a dokumentov týkajúcich sa budovy pred rekonštrukciou, slávnostného
otvorenia i práce knižnice počas uplynulých rokov.
Za 30 rokov sa knižnica dostala do povedomia ľudí ako inštitúcia s bohatou
činnosťou, dobrým fondom a ústretovými pracovníkmi. Bohužiaľ sa za 30 rokov nič
nezmenilo na budove. Tá sa dostáva do povedomia ľudí ako objekt, ktorý by
potreboval rekonštrukciu či už zatekajúcej strechy, zničenej fasády, okien,
ktoré sa nedajú poriadne zatvoriť, 30- ročných sociálnych zariadení, studeného

prostredia, kedy v zime je o oddeleniach priemerná teplota 17 stupňov atď.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mestskej knižnice Skalica
Čerpanie výdavkov
Zdroj

Plnenie

Mzdy

33 504,80

Odvody

12 895,62

Poistné

0

Energie

9 977,70

Vodné, stočné

356,41

Poštové a telekomunikačné služby

976,01

Interiérové vybavenie

0,00

Všeobecný materiál

1 307,68

Knihy, periodiká

4 078,88

Reprezentačné

20,82

Nákup softvéru

0,00

Nájomné softvéru

1 313,08

Všeobecné služby

2 242,31

Poplatky a odvody

503,07

Stravovanie
Prídel do sociálneho fondu
Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru

1 453,52
388,52
5 449,15

Školenie

28,88

Na nemocenské dávky

57,45

Spolu

74 553,90

JEZUITSKÝ KOSTOL
Názov

Plnenie

Energie

5 603,09

Vodné a stočné

56,21

Poštové a telekomunikačné služby
Všeobecný materiál

0
0,00

Údržba

0

Všeobecné služby

5 058,62

Spolu

10 717,92

Hospodárenie- príjmy

Zdroj

Príjmy

Príjmy spolu

85 271,82

Z toho- príjmy z rozpočtu mesta

69 987,66

- prijmy za služby v jezuitskom

5 372,80

- prijmy za služby v knižnici

8 911.36

kostole

-mimorozpočtové dary a sponzorské

1 000

príspevky

Výdavky celkom:
Príjmy celkom:

85 271,82
85 271,82

Mestská knižnica Skalica spolupracuje aj so strednými a vysokými školami mesta.
Akademická knižnica Stredoeurópskej vysokej školy je umiestnená v priestoroch
Mestskej knižnice Skalica. Študenti SEVŠ navštevujú svoju knižnicu počas
otváracích hodín mestskej knižnice a v sobotu. Okrem fondu Akademickej knižnice
SEVŠ využívajú aj fond knižnice mestskej.
Jezuitský kostol sv. F. Xaverského
Bývalý jezuitský kostol bol počas r. 2016 využívaný najmä na koncerty, promócie
vysokých škôl
v Skalici, civilné sobáše a sprievodcovskú činnosť. Kostol sa stále teší veľkému
záujmu zo strany verejnosti.

K už pravidelným podujatiam patrili koncerty v rámci cyklov Musica sacra a
Divergencie, koncerty poriadané v rámci ART leta, či adventného obdobia. K
zaujímavým patrila aj výstava Cyrilometodějský Velehrad, ktorú usporiadala
knižnica v spolupráci so Slováckym múzeom mesta Uherské Hradiště.

