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ÚVOD

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove (ďalej len OKDG) v zmysle
Zriaďovacej

listiny

2002/000153/16

vydanej

Prešovským

samosprávnym

krajom

KUL

–

zo dňa 1. apríla 2002 plní funkciu regionálnej, kultúrnej,

informačnej a vzdelávacej inštitúcie v oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúrnovzdelávacej a vydavateľskej činnosti. Zároveň funkciu mestskej knižnice.

2. HLAVNÉ ÚLOHY

Zameranie odbornej činnosti knižnice bude vychádzať zo základných
a strategických dokumentov knižnice (Zriaďovacia listina, Organizačný poriadok,
Knižničný a výpožičný poriadok) i zo všeobecných dokumentov pre činnosť knižníc
a to, zo zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, Ústavy SR čl. 26,
Metodického pokynu MK SR č. MK – 166/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu
štandardov pre verejné knižnice, Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky
2015-2020, Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2014-2020 a Manifestu UNESCO
o verejných knižniciach.

3. RIADENIE KNIŽNICE

 Riadiaca, organizačná, personálna a kontrolná práca bude sústredená na
vytváranie

materiálnych,

finančných,

priestorových

a personálnych

podmienok tak, aby knižnica mohla kvalitne a na vysokej odbornej úrovni
plniť funkciu regionálnej knižnice pre Prešovský samosprávny kraj a obecné
knižnice v okrese.
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 Dvojstupňové riadenie sa bude realizovať prostredníctvom pravidelných
a operatívnych porád vedenia knižnice s vedúcimi pracovníkmi, na nich
nadväzujúcich operatívnych porád pracovníkov oddelení a celoknižničných
porád.
 Oblasť personálnej práce sa bude v OKDG sústreďovať na udržanie počtu
zamestnancov, vytváranie podmienok na skvalitňovanie ich kvalifikačnej
úrovne a počítačovej gramotnosti.
 Kontrolnú činnosť, ako súčasť riadiacej práce, bude OKDG realizovať
v zmysle platných predpisov, Systému vnútornej kontroly, Plánu kontrolnej
činnosti na rok 2020, prostredníctvom vnútornoknižničnej kontrolnej komisie
menovanej riaditeľkou OKDG.
 Pri riešení pracovných otázok bude vedenie knižnice spolupracovať
s odborovou organizáciou v zmysle Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa a Kolektívnej zmluvy OKDG.
 OKDG v Bardejove bude naďalej zabezpečovať úlohy v oblasti BOZP, OPP
a CO.

3.1 STRATEGICKÉ ÚLOHY

 Sprístupňovať univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov
regionálneho významu.
 Poskytovať

knižnično-informačné

služby

v súlade

so

zameraním

na špecializáciu knižnice. (Verejná knižnica)
 Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia a vzdelávacie aktivity.
 Metodicky a poradensky usmerňovať obecné knižnice v okrese.
 Zrealizovať prechod z KIS VIRTUA do iného KIS.
 Synchronizovať

prevádzku

nového

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

3

KIS

s inými

knižnicami

 Prostredníctvom grantových systémov FPU, Mesta Bardejov, operačných
programov a iných, získavať mimorozpočtové finančné prostriedky na svoju
činnosť.
 Usilovať sa o dosiahnutie odporúčaných štandardov MK SR pre verejné
knižnice vo všetkých oblastiach knižničných činností.
 Podieľať sa na realizácii aktuálnych celospoločenských programov na rok
2020.
 Realizovať Týždeň slovenských knižníc v dňoch 02. 03. 2020 – 08. 03. 2020.
 Realizovať rekonštrukciu kotolne.
 Realizovať rekonštrukčné práce nových sociálnych zariadení vrátane
výpožičných oddelení.

4. PLÁN PODĽA HLAVNÝCH UKAZOVATEĽOV ČINNOSTI

Ukazovateľ

Mer. jed.

Plán 2020

Knižničný fond

k. j.

77 000

Výpožičky

k. j.

190 400

Registrovaní používatelia

osoba

4 600

Návštevníci:

osoba

243 400

osoba

200 400

podujatie

350

z toho virtuálni
Vzdelávacie a kultúrne podujatia
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4.1 KNIŽNIČNÉ FONDY

V oblasti doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov bude
činnosť knižnice zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z funkcií
univerzálnej regionálnej knižnice.
2.1.1 Doplňovanie knižničných fondov
Pri doplňovaní knižničného fondu bude OKDG vychádzať zo zásad
doplňovania, zohľadňovať požiadavky používateľov a ponuku na knižnom trhu.
Rozsah doplňovania je podmienený výškou finančného príspevku na nákup fondov.
Naďalej bude knižnica hľadať alternatívne možnosti získavania financií na
doplňovanie

knižničných

fondov.

Nákup

literatúry sa

bude

realizovať

prostredníctvom predajní kníh, distribučných agentúr a knižných veľkoskladov, ktoré
knižnici poskytujú najvýhodnejší rabat.
V zmysle Metodického pokynu MK SR č. MK – 1669/2010-7472 z 1. júna
2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice by mala OKDG získať kúpou
prírastok 4 864 k. j. a odoberať 100 - 150 titulov periodík.
2.1.2 Spracovanie knižných fondov
Všetky nadobudnuté dokumenty bude knižnica nateraz spracovávať
automatizovane v KIS VIRTUA .
Oddelenie akvizície OKDG bude naďalej dbať na odborné spracovanie
knižničných

dokumentov

s následným

budovaním

elektronickej

databázy

knižničného fondu a elektronického katalógu.
2.1.3 Organizácia a ochrana knižničných fondov
V rámci trvalej aktualizácie fondov sa naďalej budú vyraďovať dokumenty
z celého fondu pre opotrebovanie, zastaranosť a multiplicitu.
Ochrana knižničného fondu vo všeobecnosti je zabezpečovaná elektronickým
rádiofrekvenčným zabezpečovacím zariadením.
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4.2 KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY

V súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach budú knižničnoinformačné služby súčasťou zabezpečovania

práva na informácie a službou vo

verejnom záujme. Knižnica bude knižnično-informačné služby poskytovať v súlade
so svojim zameraním, špecializáciou a rovnakým prístupom pre všetkých
používateľov.
Bezplatné

knižnično-informačné

služby predstavujú

najmä

absenčné

a prezenčné výpožičky vlastného univerzálneho knižničného fondu a špecifických
dokumentov

regionálneho

charakteru,

a webovému sídlu knižnice, ústne

prístup

k elektronickému

katalógu

a elektronické bibliografické, faktografické

a referenčné informácie, prístup k elektronickým zdrojom, informačné prípravy
žiakov, študentov, kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia knižnice.
Knižnica bude aj naďalej poskytovať medziknižničnú výpožičnú službu,
vypracovávanie rešerší, prístup k internetu, čo bude spoplatnené podľa aktuálneho
cenníka OKDG.
Knižnica bude predstavovať otvorený komunitný priestor pre kultúrnovzdelávacie aktivity kultúrnych zariadení, občianskych a záujmových združení, škôl
a pod.
Pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva bude knižnica naďalej požičiavať
zvukové knihy a periodiká v Braillovom písme.

Plánované ukazovatele základných knižnično-informačných činností obsahuje
Príloha č. 1
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2.2.1 Ťažiskové kultúrno-vzdelávacie podujatia v roku 2020
 pre verejnosť

Mesiac
Január

Február

Podujatia

Spolupráca

Beseda s Hankou Servickou
Výstava: Fotoklub NOVA 2019 a vernisáž

BARDFA

Šalianky Maťko

Matica slovenská

Večer s turistikou

Klub turistov

Vansovej Lomnička

Únia žien

Národný týždeň manželstva
Večer s turistikou

Klub turistov

Hovoria o nich pramene: úvodná beseda
o histórii mesta Bardejov
Výstava: Výstava starých počítačov
Marec

Beseda s Jarmilou Zacher Pajpachovou
Beseda s akad. sochárom Martinom Kutným
Večer s turistikou

Klub turistov

Hovoria o nich pramene: „Zem nikoho“?
Noc s Andersenom
Výstava: p. Gajová
Apríl

Večer s turistikou

Klub turistov

Hovoria o nich pramene: „/Ne/Známi
v Bardejove...“
Výstava: Maľované obrazy p. Jasenová
Máj

Večer s turistikou

Klub turistov

Hovoria o nich pramen: „Dobrý kráľ Matej“
Festival pre deti: Zaži s Gutgeselom, že
kniha je skvelým priateľom
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Jún

Maturita v knižnici

Únia žien

Večer s turistikou

Klub turistov

Hovoria o nich pramene: „Kníhtlač
v Bardejove - Dávid Gutgesel“
Čitateľský maratón
Júl- August

Hovoria o nich pramene:
„/Ne/Známi v Bardejove II.“
Hovoria o nich pramene:
„Hudba v Bardejove“
Čítame celé leto
Podujatia pre deti z tábora Inkluzáčik
Chráň svoje dieťa: prednáška pre mamičky
s MUDr. Paulou Jackaninovou

September

Večer s turistikou

Klub turistov

Hovoria o nich pramene: „Remeslá
v Bardejove“
Bezplatný zápis prvákov
Október

Večer s turistikou

Klub turistov

Hovoria o nich pramene:
„/Ne/známe miesta nášho mesta“
November

Večer s turistikou

Klub turistov

Hovoria o nich pramene:
„Bardejovská Porciunkula“
December

Večer s turistikou

Klub turistov

Adventné čítanie

 pre knižničných pracovníkov
˗

pracovné porady vedenia a všetkých zamestnancov,
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4.3

˗

porady pre knihovníkov obecných knižníc,

˗

vzdelávacie podujatia pre zamestnancov.

BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ
ČINNOSŤ

Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť bude zameraná na:
 Koncipovanie a realizáciu úloh vyplývajúcich z Národného bibliografického
systému SR.
 Excerpciu regionálnych periodík a napĺňanie regionálnej databázy.
 Získavanie, spracovávanie, sprístupňovanie a archivovanie primárnych
regionálnych dokumentov.
 Poskytovanie rešeršných služieb.
 Poskytovanie regionálnych informácií.
 Zostavovanie kalendárov výročí osobností Bardejova.
 Poskytovanie adresných informácií pre samosprávu a štátnu správu.
 Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb.

Informačné služby budú poskytované vo všetkých pracoviskách knižnice
v súlade s ich zameraním.

4.4

EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Edícia Bibliografia
 Zoznam periodík dochádzajúcich do OKDG v Bardejove v roku 2020.
 Bardejovský okres v tlači (elektronická regionálna článková bibliografická
databáza).
 príležitostné bibliografické letáky.
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Edícia Dokumentácia
 Plán činnosti OKDG na rok 2020.
 Vyhodnotenie činnosti OKDG za rok 2019.
 Správa o činnosti a hospodárení OKDG za rok 2019.
 Správa o činnosti a hospodárení OKDG na I. polrok 2020.
Edícia Metodika
 Bardejovský knihovník. Knižničný spravodajca pre obecné knižnice
okresu Bardejov.

4.5 METODICKÁ ČINNOSŤ
Obsahom metodickej činnosti OKDG bude poskytovanie metodických
a poradenských
zachovania,

služieb

obecným

knižniciam

fungovania

a rozvoja

regionálneho

v okrese

Bardejov

knižničného

v záujme

systému

ako

neoddeliteľnej súčasti celoslovenského knižničného systému.
Metodická činnosť bude vychádzať zo zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
a Zriaďovacej listiny OKDG.

Zameranie metodickej činnosti

4.5.1


v regionálnej pôsobnosti
-

poskytovať

metodickú

pomoc

a poradenské

služby

knižniciam

bardejovského regiónu a ich zriaďovateľom, realizovať pravidelné
metodické návštevy obecných knižníc,
-

plniť

úlohy

spojené

s koordináciou

bibliografickej

činnosti

v bardejovskom regióne,
-

organizovať porady profesionálnych i neprofesionálnych knihovníkov
regiónu,
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-

venovať pozornosť elektronizácií knižničných procesov v obecných
knižniciach regiónu,

-

zabezpečiť

na

základe

záujmu

základné

odborné

zaškolenie

novonastúpených profesionálnych i neprofesionálnych knihovníkov.



v rámci knižnice
-

zhromažďovať a spracovávať štatistické ukazovatele za OKDG za rok
2019 v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach,

-

uchovávať novonadobudnutú knihovnícku literatúru a odborné periodiká,

-

aktualizovať informácie na internetovej stránke knižnice v sekcii
z oblasti knihovníctva,

-

pripraviť a uskutočniť komplexný rozbor činnosti OKDG za rok 2019.

ELEKTRONIZÁCIA KNIŽNIČNÝCH PROCESOV

5.

Knižnica bude pracovať v knižnično-informačnom systéme VIRTUA.
Zároveň, plánuje realizovať prechod na iný knižnično-informačný systém.
V rámci elektronizácie knižničných procesov knižnica bude:

-

priebežne zabezpečovať chod informačnej techniky so zreteľom na špecifické
potreby jednotlivých pracovísk,

-

podľa možností realizuje prechod zo systému VIRTUA do iného KIS,

-

zabezpečovať zálohovanie interných súborov a adresátov prostredníctvom
pamäťových zariadení,

-

podieľať sa na zvyšovaní počítačovej gramotnosti pracovníkov OKDG

-

pravidelne aktualizovať web stránku knižnice,

-

zintenzívňovať

využívanie

elektronickej

komunikácie

s čitateľmi

pri

niektorých formách KIS a na vybudovanie a propagáciu pozitívneho imidžu
knižnice,
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spolupracovať pri poskytovaní informácií slúžiacich na propagáciu podujatí

-

a činnosti knižnice v miestnych printových a elektronických mediach a na
web stránke PSK.

Plán 2020

PC

Počet PC

16

Počet PC s pripojením na internet

16

Počet PC s internetom pre verejnosť

2

Počet PC pre návštevníkov na vyhľadávanie v online katalógu

2

6.

HOSPODÁRENIE KNIŽNICE
Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 348/2019 zo dňa 09. 12. 2019 bol pre

OKDG na rok 2020, schválený bežný rozpočet vo výške 277 198, 00 EUR.

Príjmy

ZF

Suma v €

223 001 vlastné príjmy

46

23 110

312 008 bežné transfery z rozpočtu PSK

41

277 198

SPOLU

300 308
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Výdavky

ZF

Suma v €

610 mzdy a platy

41

172 853

620 poistné do poisťovni

41

62 912

631 cestovné náhrady

41

1 000

632 energie, voda, komunikácie

41

21 500

633 materiál

41,46

11 000

634 dopravné

46

1 400

635 rutinná a štandardná údržba

46

1 000

636 nájomné

46

1

637 služby
640 bežné transfery

41,46

26 312

41

2 330

6xx bežné výdavky - spolu

300 308

SPOLU

300 308

13

PRÍLOHA
Plán hlavných ukazovateľov činnosti OKDG na rok 2020

Ukazovateľ

Mer. jed.

Plán 2020

Knižničný fond

k. j.

77 000

Odoberané tituly periodík

titul

69

Výpožičky spolu

k. j.

190 400

Výpožičky periodík

k. j.

18 500

Výpožičky na 1 obyvateľa

osoba

5,9

Výpožičky na 1 registr. používateľa

osoba

41,4

Registrovaní používatelia

osoba

4 600

osoba

1 900

% používateľov z počtu obyvateľov

osoba

16,66

Návštevníci knižnice (aj virtuálni)

osoba

43 000

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia

podujatie

350

Počet dislokovaných pracovísk

pobočka

1

Z toho:

deti do 15 rokov
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