
Správa o  činnosti Mestskej knižnice v  Spišskej Starej Vsi  za rok 2022 
 

     Mestská knižnica v Spišskej Starej Vsi je verejnou regionálnou knižnicou, ktorá v súlade so 

zákonom o knižniciach č. 126/2015 vytvára, dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, 

ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, 

napomáha uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich 

celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj bez ohľadu na ich politickú, 

národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť. Jej zriaďovateľom je Mesto Spišská Stará Ves. 

Knižnica má v súčasnosti vo svojom fonde 14 517 knižničných jednotiek. Súčasťou fondu je aj 

periodická tlač, ktorá je umiestnená v čitárni. Knižnica eviduje 562 zapísaných čitateľov. Tvoria ich 

dospelí čitatelia, deti, žiaci a študenti škôl, čitatelia v produktívnom veku ale aj dôchodcovia. 

     Dôležitou súčasťou knižničnej práce je informačná činnosť podľa požiadaviek čitateľov. 

Spolupracujeme so školami v meste , obecnými knižnicami v regióne, ale aj so Zariadením sociálnych 

služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi a Zariadením sociálnych služieb v Spišských Hanušovciach. V r. 

2022 sme vypožičali cez Medziknižničnú výpožičnú službu /MVS/ 40 titulov kníh z odbornej 

literatúry na základe žiadaniek našich čitateľov. Služba MVS je dôležitou súčasťou práce knižnice. 

   Nákup knižného fondu sme v roku 2022 realizovali samostatnými nákupmi prihliadajúc na 

schválený rozpočet z verejných zdrojov podporených fondom na podporu umenia – projekt č. 21-

514-03952 „Budem si čítať“, č. 22-514-03872 „Akvizícia kníh“. 

  

 

 
 

      

 

 

 

 

 



 

 

V roku 2022 som vyradila 36 titulov kníh, beletrie 9 kusov, detskej 21 kusov, detskej náučnej 5 kusov 

a odbornej literatúry 1 kus z dôvodu opotrebovania. Mestská knižnica pracuje  v programe KIS Mask . 

Základom aplikácie tohto systému je nekomerčný databázový a rešeršný systém UNESCO CDS/ISIS 

a nadstavbový program už spomenutej firmy CEIT. Bol vyvinutý s cieľom umožnenia knižniciam 

budovanie a využívanie elektronického katalógu v knižnici (katalogizácia), vyhľadávanie, 

vypožičiavanie a tvorba štatistík, umožniť každej knižnici spoluúčasť na budovaní a využívaní 

súborného katalógu SNK a perspektívne smerovanie interných katalógov na internet. Systém je 

určený knižniciam, ktoré majú zbierky do 30 000 dokumentov, pracuje na báze WINISISu, v 

jednopoužívateľskej verzii ako aj v sieťovej verzii, zohľadňuje medzinárodne prijaté štandardy 

( MARC21, ISBD…). 

V súčasnosti nemáme prístup k on-line katalógu z dôvodu technického vybavenia v knižnici. 

      

 

 

 

Vypracovala som tri projekty FPU: 

 

Program: 5.1.4 Akvizícia knižníc 

Názov projektu: Akvizícia kníh 

Program: 5.1.4 Akvizícia knižníc 

Názov projektu: Akvizícia kníh , č.22-514-03872 

Začiatok realizácie 01.07.2022 

Koniec realizácie 30.06.2023 

Miesto 

realizácie/lokalita 
Mestská knižnica Spišská Stará Ves 

Účel 

- akvizícia knižničného fondu 

Zhrnutie projektu 

Zámerom projektu je zakúpenie do knižného fondu čo najväčší možný počet kvalitnej literatúry, 

najmä krásnej literatúry pre deti a mládež, krásnu literatúru všetkých žánrov pre dospelého čitateľa. 

Zároveň chceme nakúpiť novú, aktuálnu literatúru do náučného oddelenia pre dospelých i 

náučného oddelenia pre deti. Doplním literatúru pre študentov stredných i vysokých škôl, literatúru 

povinného čítania, nakoľko sa tieto knižky rýchlo opotrebúvajú a mnohé už nespĺňajú parametre 

dnešnej doby. 

Cieľovou skupinou sú čitatelia a návštevníci knižnice nielen z nášho mesta, ale celého regiónu 

Zamagurie, ktoré je vzdialené od najbližšieho mesta a tým aj najbližšej mestskej knižnice cca 40 

km. Svoje služby- požičiavanie kníh, študovňu, kopírovanie, internet, spoločenské hry, noviny a 

časopisy, sledovanie TV a iné poskytujeme návštevníkom knižnice každý pracovný deň. 

Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou 3.200€. 

Povinné spolufinancovanie mesta na tomto projekte je vo výške 500€. 

 

 

Program: 5.1.4 Akvizícia knižníc 

Názov projektu: Budem si čítať 

Začiatok realizácie 01.07.2021 Koniec realizácie 30.06.2022 

Miesto realizácie/lokalita Mestská knižnica Spišská Stará Ves 

Účel - akvizícia knižničného fondu 

Zhrnutie projektu: Zámerom projektu je získať do knižničného fondu čo najväčší možný počet 

kvalitných titulov kníh, najmä krásnej literatúry pre deti a mládež, ale zároveň aj literatúru pre 



dospelých. Zároveň chceme obnoviť odbornú literatúru pre študentov stredných a vysokých škôl, 

lebo tej máme nedostatok. Potrebujeme doplniť aj literatúru povinného čítania pre deti základných 

škôl. Cieľovou skupinou sú obyvatelia nielen nášho mesta Spišská Stará Ves, ale celého regiónu 

Zamagurie, ktoré je vzdialené od najbližšieho mesta cca 40km. Svoje služby poskytujeme každý 

pracovný deň. 

Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou: 1000€. 

Povinné spolufinancovanie mesta na tomto projekte je vo výške 200€. 

 

 

Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra 
 

 

Program: 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc 

Názov projektu: Modernizácia knižnice , č. 22-512-01456 

Začiatok realizácie 01.01.2022 

Koniec realizácie 31.12.2022 

Miesto 

realizácie/lokalita 
Mestská knižnica 

Účel 

- realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc 

Zhrnutie projektu 

Zámerom a cieľom projektu je vytvoriť pre čitateľov miesto, na ktoré by sa radi vracali, miesto, 

ktoré by slúžilo ako miesto odpočinku a príjemne strávených kníh v spoločnosti kníh. Mestská 

knižnica v Spišskej Starej Vsi má už viac ako päťdesiatročnú tradíciu, čitatelia sa do nej radi 

vracajú a trávia tu príjemné chvíle. Knižnica by sa mala stať bezpečným miestom, v ktorom je 

príjemné prostredie, pekný , bezpečný nábytok - regály. A k tomu je nevyhnutne potrebné nové 

zariadenie - regály. Bude to pre našich čitateľov nové osvieženie. 

Celkový rozpočet: 2200€  

Povinné s 

polufinancovanie: 
550€ 20,000 % 

Žiadaná podpora na rok 2022: 2750 €  

 

Zámerom projektu bola modernizácia interiérového vybavenia Mestskej knižnice, zvýšenie komfortu 

používateľov knižnice všetkých vekových kategórií. Zámerom bola výmena zastaraných 50 ročných 

a kapacitne nepostačujúcich regálov v knižnici,  výmena starých taburetiek pre deti a mládež za nové 

sedacie vaky. Efektívne som využila dotáciu na zabezpečenie kvalitného, moderného interiérového 

vybavenia spĺňajúceho špecifické podmienky využitia pre knižnicu, zoradenie a dočasné uskladnenie 

knižničného fondu, demontáž starých regálov. Pre deti som vytvorila komfortnú plochu so sedacími 

vakmi, na stenu som nalepila tapetu s detskými motívmi, detské oddelenie je  oddelené od oddelenia 

pre dospelých, je farebné, príťažlivé pre detského čitateľa. Výmenou súčasného zastaraného 

interiérového vybavenia Mestskej knižnice, používaného viac ako 50 rokov, sa zvýšil užívateľský 

komfort používateľov knižnice a zároveň vznikol atraktívny dôstojný, moderný a bezpečný priestor 

pre čitateľov a prácu samotného knihovníka. Z projektu je vymenených 15 regálov v detskom 

oddelení, pribudli 4 sedacie vaky pre deti a mládež. 

Časť ešte funkčných regálov som použila na rozšírenie oddelenia pre dospelých, ktoré už bolo  

nedostačujúce pre odborné uloženie knižného fondu. 



 

      

     Mestská knižnica sa každoročne podieľa na projekte Benchmarking knižníc – prezentácia 

odborných analýz na odborných knihovníckych podujatiach, v odborných knihovníckych periodikách 

a na webe Slovenskej národnej knižnice. 

    Mestská knižnica má svoju fb stránku-Mestská knižnica Spišská Stará Ves. 

     Odkaz na Online katalóg nájdete na stránke mesta. 

Služby používateľom sú základnou funkciou knižnice zameranou na uspokojovanie potrieb 

používateľov. 

 Počas roka boli služby zamerané na tieto úlohy: 

- poskytovanie literatúry 

- poskytovanie informácií 

- sprostredkovanie literatúry prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby 

- vypracovanie rešerší 

- kolektívne formy práce 

 

 

  

Spracovala : Mária Dlhá, knihovníčka MsK 

 


