K bodu č. 12
Správa o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Starej Vsi
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 knižničnoinformačné 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 11648
knižničných jednotiek. Súčasťou fondu je aj periodická tlač, ktorá je umiestnená v čitárni.
Služby knižnice využíva v priemere 300 čitateľov. Tvoria ich dospelí čitatelia, 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
Hanušoviciach. V r. 2017 sme vypožičali cez Medziknižnú výpožičnú službu /MVS/ 54
titulov kníh z odbornej literatúry na základe žiadaniek našich čitateľov.
Nákup knižného fondu sme v roku 2017 realizovali samostatnými nákupmi prihliadajúc
na schválený rozpočet.
Stav k 31.12.
Knižničné jednotky (celkový počet
kníh) v knižnici spolu

2017
11648

Ročný prírastok nových kúpených
kníh

354

Finančné prostriedky na nákup
kníh z rozpočtu mesta+ grant
Registrovaní používatelia čitatelia

202,18
3000,293

Výpožičky spolu

11030

V roku 2017 sme vyradili 18 titulov kníh. V roku 2015 prebehla v Mestskej knižnici
revízia knižného fondu, ktorá vyplýva zo zákona o knižniciach a je povinná 1x za 5rokov,
vyradilo sa 1594 knižných jednotiek, do konca roka sa všetky knižné jednotky zapísali do
programu Mask a od 1.12016 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 lete roku 2018 sme robili malú revíziu fondu, kde sme vyradili 720 knižných
jednotiek : Beletrie 300ks, Detskej literatúry 353 ks, Detskej náčnej litaratúry 5ks, Náučnej
literatúry pre dospelých 62 ks z dôvodu zastaralej literatúry, opotrebovania a strát. Boli sme
úspešní pri žiadosti o projekt na akvizíciu-nákup literatúry z Fondu na podporu umenia,
získali sme 3000 €ur. Mesto spolufinancuje projekt vo výške 5%.
Vypracovali sme dva projekty FPU: Akvizícia knižníc-úspešný
Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra – neúspešný.
Program KIS Mask je v dnešnej dobe zastaralý a nahradil ho nový program Tritius, preto
je potrebné uvažovať o zakúpení tohto programu do Mestskej knižnice, aby práca v knižnici
spĺňala dnešné trendy a medzinárodné štandardy bez ktorých dnešné knižnice nemôžu
fungovať.
Mestská knižnica sa 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
-kolektívne formy práce
Čitatelia:
Reg. čitatelia -aktívni
z toho : do l5 rokov
Návštevníci knižnice

rok 2017
293
83
9904

Výpožičky:
rok 2017
Výpožičky celkom :
11030
z toho:
náuč. liter. pre dosp.
1733
krásna literatúra
3400
- " - detská
2732
náučná liter. detská
1020
Výpožičky periodických publikácií: 2145

Spracovala : Mária Dlhá, knihovníčka MsK

z toho : 1658 návštevníkov internetu.

