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1. Základné údaje 

 
1.1. Názov organizácie:  Záhorská knižnica Senica 

 

1.2. Personálna vybavenosť:  

 

Evidenčný stav zamestnancov   20,1 

Prepočítaný stav zamestnancov   17,1 

 

 

 

Organizačná štruktúra schválená v Organizačnom poriadku Záhorskej knižnice                  

v Senici za rok 2016 

 

Útvar                    fyzické prepočítaný 

           osoby       stav         

Riaditeľ             1           1  

Útvar ekonomicko-technickej činnosti         5           3,45 

 z toho: úsek účtovnej agendy    1 

  úsek personálnej a mzdovej agendy  1 

  úsek technickej činnosti   3 

Útvar metodiky, automatizácie a dopravy         3           2,8 

 z toho: úsek metodiky     1 

  úsek automatizácie    1 

  úsek dopravy     1 

Útvar knižnično-informačných fondov         2           2 

 z toho: úsek spracovania a ochrany fondov  1 

  úsek akvizície     1 

Útvar knižnično-informačných služieb       11         10,34 

 z toho: oddelenie odbornej literatúry, 

  študovne a internetovej študovne  3 

  oddelenie beletrie, tlače a periodík  4 

   z toho: pobočka Čáčov  1 

  oddelenie pre deti a mládež, 

  videotéka, fonotéka    2 

  oddelenie regionálno-bibliografické  2 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

celkový počet zamestnancov        22         19,59  

 

 

Knižničné služby sú pre verejnosť prístupné v pondelok – sobotu (50 hod. týždenne) okrem 

letných mesiacov, kedy dochádza k úprave výpožičného času z dôvodu čerpania dovoleniek 

zamestnancov. 

Pracovný čas zamestnancov bol 37,5 hod. týždenne, u zamestnancov poskytujúcich 

knižnično-informačne služby bol okrem mesiacov júl a august vzhľadom na dvojzmennú 

prevádzku 36,25 hod. týždenne. Dovolenka bola podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 

a podnikovej Kolektívnej zmluvy predĺžená o 1 týždeň. 

V organizácii je zavedený pružný pracovný čas s uplatnením pružného pracovného dňa. 
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Kvalifikačná štruktúra zamestnancov: 

 

 učňovské vzdelanie       4 

 úplné stredné vzdelanie               12 

  z toho: s knihovníckym vzdelaním    9 

  vysokoškolské 1. stupeň     1 

  vysokoškolské 2. stupeň     3  

 

 

Veková štruktúra zamestnancov: 

 

       ženy  muži 

 do 30 rokov        1 

 od 31 - 40 rokov       1 

 od 41 - 50 rokov       5 

 od 51 - 60 rokov       9     1     

 nad 60 rokov        4       

 

 

 

 

1.3. Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky:             308 683,00 € 

pôvodný rozpočet               296 000,00 € 

úprava rozpočtu č. 3/2016                12 000,00 € 

kofinancovanie                      683,00 € 

 

 

 

Záhorská knižnica v Senici v roku 2016  vypracovala: 

 

1. Sponzorské zmluvy a dohody, knižné dary 

       (vydavateľstvá ohľadom rabatov)                                                   10  

2. Projekty do Fondu na podporu  umenia           2 

3. Projekty PRO Senica             2  

                          

 

 

 Príspevok ostatných subjektov pri realizácii projektov: 

 

 COOP Jednota Senica, s. d. - sponzorský dar na nákup ocenení a občerstvenia 

 pre deti na podujatia v rámci Dní detskej knihy      100,00 € 

 

 

     

 Rabaty pri všetkých nákupoch  knižničného fondu (10 %, 20 % a 25 %) 

                   3 423,54 €   

  

 Knižné dary                                                                                          234   k.j. 

                                       

 Cena predsedu TTSK víťazovi Literárnej Senice Ladislava 



 4 

 Novomeského              100,00 €   

 

 FOND NA PODPORU UMENIA 

- Nákup knižničného fondu      7 500,00 € 

- Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 

- XXX. ročník                2 000,00 € 

 

 PRO Senica  

- Dni detskej knihy          300,00 € 

- Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016                       1 300,00 € 

            (prostriedky fondu poskytnuté spoluorganizátorovi 

            projektu Spoločnosti Ladislava Novomeského   

            Bratislava) 

- Sociálna prevencia v knižnici       250,00 € 

    

      

1.4. Kofinancovanie: 

 

 Fond na podporu umenia 

- Nákup knižničných fondov (dotácia z TTSK)     500,00 € 

- Literárna Senica Ladislava Novomeského (dotácia TTSK)   183,00 € 

   

 

1.5. Tržby a vlastné výnosy:                                      6 925,68 € 

 

       z toho: 

 za služby používateľom knižnice                6 745,35 € 

 ostatné výnosy - kopírovanie       148,56 € 

 ostatné výnosy – náhrada kníh         31,77 € 

 

 

 

1.6. Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky: 

 

Kapitálové výdavky neboli v roku 2016 rozpočtované.  

 

 

1.7. Z vlastných zdrojov:  

 

Knižnica nerealizovala obstarávanie z kapitálových prostriedkov.  

 

 

2. Metodická činnosť  
 

      V metodickej pôsobnosti Záhorskej knižnice v Senici je celkom 50 knižníc, z toho 29 

knižníc v okrese Senica a 21 knižníc v okrese Skalica. Z celkového počtu knižníc je                           

1 knižnica regionálna, 4 mestské (Šaštín - Stráže, Gbely, Skalica, Holíč), 8 obecných knižníc 

s profesionálnymi zamestnancami (úväzok nad 0,5) a 37 obecných knižníc 

s neprofesionálnymi zamestnancami. Metodické inštruktáže, prípadne konzultácie 
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poskytujeme tiež školským (40) a špeciálnym knižniciam (5), ako aj knižniciam domovov 

sociálnych služieb.  

 

Oddelenie metodiky a koordinácie v organizačnej štruktúre Záhorskej knižnice priamo 

riadi riaditeľ organizácie. Zamestnáva jedného odborného zamestnanca. Okrem metodicko-

koordinačnej činnosti, výkazníctva a doškoľovania sa metodik podieľa na organizačnej 

príprave niektorých kultúrno-spoločenských podujatí. 

 

 

Úlohy metodiky boli v roku 2016  zamerané na: 

 

Štatistická činnosť: 

 

 spracovanie štatistických výkazov verejných knižníc v okresoch Senica a Skalica          

za rok 2015 v elektronickej podobe pre MK SR; 

 spracovanie sumárnych výkazov za jednotlivé typy knižníc a vypracovanie 

komentárov a rozbor formou grafov. 

 

Rozborová činnosť: 

 

 vypracovanie rozborov sledovaných ukazovateľov za jednotlivé knižnice i okresy 

Senica a Skalica v roku 2015 a ich publikovanie v Metodickom liste č. 1/2016; 

 vypracovanie plnenia štandardov verejných knižníc v okresoch Senica a Skalica 

a následné rozbory na porade profesionálnych knihovníkov. 

 

Prieskumová činnosť: 

 

 zapojenie sa do projektu benchmarkingu – zisťovanie, spracovanie dát, účasť                 

na  seminároch o výsledkoch benchmarkingu; 

 prieskum čitateľských potrieb v knižniciach regiónu; 

 ankety o hodnotení služieb Záhorskej knižnice určená používateľom knižnice a ich 

požiadavkám na knižnicu na facebooku Záhorskej knižnice a webstránke Záhorskej 

knižnice. 

 

Koordinačná a metodická činnosť: 

 

 uskutočnilo sa 135 metodických konzultácií a 10 metodických návštev                           

pre knihovníkov profesionálnych i neprofesionálnych knižníc ohľadom vypĺňania 

štatistických výkazov, zabezpečenia tlačív a pod.; 

 uskutočnili sa 2 porady pre knihovníkov profesionálnych knižníc v Záhorskej knižnici 

v Senici. 

Publikačná činnosť: 

 

 boli vydané 2 Metodické listy č. 1, 2 na pomoc knižniciam okresov Senica a Skalica; 

 Bulletin víťazných prác XXX. ročníka Literárnej Senice L.  Novomeského 2016; 

 príspevky do Knižničného spravodajcu knižníc TTSK. 
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Edičná činnosť: 

 

 Metodický list č. 1, 32 strán; 

 Metodický list č. 2, 28 strán; 

 Bulletin víťazných prác XXX. ročníka autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava 

Novomeského 2016, 111 strán. 

 

Podujatia: 

 

 Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 – celoslovenská autorská súťaž; 

 Dni detskej knihy - Celé Slovensko číta deťom 

 

Ďalšie činnosti: 

 

 pravidelné výpožičné služby v oddelení beletrie; 

 pomoc pri vypracúvaní projektov; 

 spravovanie facebooku Záhorskej knižnice, komunikácia s používateľmi knižnice, 

informovanie o novinkách; 

 zverejňovanie metodických materiálov na webovej stránke Záhorskej knižnice. 

 

 

 
3. Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť 
 

      Dlhodobým zámerom Záhorskej knižnice je stať sa nielen strediskom knižnično-

informačných služieb okresov Senica Skalica, ale aj dobre fungujúcim centrom regionálnych 

informácií. 

Pri poskytovaní všeobecných knižnično-informačných služieb, referenčných a regionálnych 

informačných služieb sme využívali vlastné knižničné databázy a knižničné fondy ako aj  

voľne prístupné informačné zdroje. 

 

 

Akvizícia 

 

 

1. Knižničné fondy 

 

 

    Knižničný fond v Záhorskej knižnici v Senici dopĺňame v súlade s plánom práce, 

rešpektujúc dlhodobú akvizičnú koncepciu založenú na premyslenom výbere umeleckej aj 

odbornej literatúry s akceptovaním požiadaviek používateľov. Naďalej pretrváva nedostatok 

študijnej literatúry, čoho dôkazom je zvýšený  počet žiadostí o medziknižničnú výpožičnú 

službu. 

V roku 2016 sme knižničný fond rozšírili predovšetkým z príspevku Trnavského 

samosprávneho kraja, z projektu Fondu na podporu umenia a z vlastných zdrojov získaných 

zo zápisného, upomienok, strát a darov. Knihy sme nakupovali predovšetkým v kníhkupectve 

Aloha v Senici,  ale aj vo VYBYS Holíči, v kníhkupectve Ivan Lazík, v špecializovaných 

predajniach v Bratislave (Osveta, VEDA, Mladé letá, Academia, Artfórum, Perfekt,)                   

a v internetovom kníhkupectve Martinus. Tradične využívame výhodné nákupy kníh                                 
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na knižnom veľtrhu Bibliotéka (Portál, Osveta, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Académia 

a iné).  

Ročný prírastok knižničného fondu Záhorskej knižnice v Senici za rok 2016 predstavuje                                   

2 371 knižničných jednotiek (rast oproti roku 2015 o 256 knižničných jednotiek). V rámci 

profilácie akvizície najvyšší podiel tvorí krásna literatúra pre dospelých v počte 973 k. j. 

(41,04 %), odbornú literatúru pre dospelých zastupuje 897 k. j. (37,83 %), knihy pre deti sú 

v počte 501 k. j. (21,13 %). Prevahu má slovenská produkcia, ale dopĺňali sme fond aj 

literatúrou v českom, anglickom a nemeckom jazyku. Kúpou sme získali 2 124 k. j. (z toho 

727 k. j. bolo vyfinancovaných z Fondu na podporu umenia), darom 234 kníh , 11 knižných 

náhrad a 2 povinné výtlačky. 

  

Vo finančnom vyjadrení dosahuje celkom nákup knižničného fondu v roku 2016: 23 866,46 €  

(nárast oproti roku 2015 o 3 338,03 €, t.j. o 16,26 %), z toho 20 368,91 € predstavuje nákup 

kníh a 3 497,55 € nákup časopisov. Úspora na základe získaných rabatov v jednotlivých 

vydavateľstvách  dosiahla výšku  3 423,54 €. Priemerná cena knihy získaná kúpou bola 

v uplynulom roku v našej knižnici hodnotu  9,59 €.      

 

 

 

 Zloženie prírastku knižničného fondu za rok 2016 

 

 skutočnosť rok 

2015 

skutočnosť rok 

2016 

plán rok 2016 

knihy 2 115 2 371 1 980 

ostatné 

dokumenty 

0 0 20 

spolu 2 115 2 371 2 000 

 

 

 

 

periodiká rok 2015 rok 2016 

denníky 4 4 

týždenníky 16 13 

ostatné 61 69 

spolu 81 86 

 

 

 Spôsob nadobudnutia prírastku za rok 2016 

 

kúpa 2124 

( z toho grant 727) 

dar 234 

náhrada      11 

povinný výtlačok 2 

spolu 2 371 
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  Percentuálne zloženie prírastku za rok 2016 

 

literatúra počet % 

odborná pre dospelých 897                37,83 

krásna pre dospelých 973              41,04 

odborná pre deti 55 2,32               

krásna pre deti 446            18,81 

ostatné dokumenty 0             0,00 

spolu 2 371 100,00 

 

 

 

  Percentuálne zloženie úbytku vyradením za rok 2016  

 

literatúra počet % 

odborná pre dospelých 389 29,88 

krásna pre dospelých 767 58,91 

odborná pre deti                     13 1,00 

krásna pre deti 133 10,21 

ostatné dokumenty 0 0,00 

spolu 1 302 100,00 

 

 

 

 Zloženie knižničného fondu Záhorskej knižnice k 31. 12. 2016 

 

literatúra počet % 

odborná pre dospelých 26 858 32,02 

krásna pre dospelých 40 990 48,87 

odborná pre deti 3 971 4,74 

krásna pre deti 11 617 13,85 

ostatné dokumenty 439 0,52 

spolu 83 875 100,00 

 

 

 

Evidencia a katalogizácia                                                                                                                                 

 

 

     V roku 2016 sme zaevidovali 2 371 k. j. Knižničný fond sme spracovávali v knižnično-

informačnom systéme VIRTUA. Knihy katalogizujeme vo formáte MARC21 dodržiavajúc 

pokyny a predpisy pre zápis jednotlivých údajov do polí a podpolí, rešpektujúc katalogizačné 

pravidlá AACR2.  

 

Súbežne sme v oddelení zabezpečovali nasledovné práce: 

 

 katalogizácia brožúr s regionálnou tematikou (katalógy výstav Záhorskej galérie, 

jubilejné publikácie obcí)  
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 výber beletristickej literatúry v sklade na vyradenie 

 výber literatúry pre deti a mládež v oddelení na vyradenie 

 výber odbornej literatúry v sklade a v oddelení na vyradenie 

 vyradenie opotrebovanej, stratenej a zastaranej literatúry v počte 1 302 k. j.  

 vypracovanie zoznamov vyradených kníh spolu s písomnou dokumentáciou                          

o vyradení 

 priebežný zápis vyradených kníh do prírastkových zoznamov 

 kontrola a tlač prírastkových a úbytkových zoznamov 

 určovanie finančných náhrad za stratené knihy, resp. výber kníh s podobnou 

tematikou 

 kontrola údajov o exemplári  a tlač jednotlivých faktúr 

 zastupovanie vo výpožičnom procese oddelenia pre deti a mládež, zastupovanie                           

vo výpožičných službách podľa potrieb jednotlivých oddelení 

 spracovanie bibliografických záznamov o knižných novinkách a ich zverejnenie                       

na webovej stránke Záhorskej knižnice 

 výber kníh a zostavenie bibliografie do čitateľskej ankety „Kniha Záhoria 2015“ 

 telefonické poskytovanie BIS 

 

                    

Revízia a ochrana fondov  

 

 

     Ochranu knižničného fondu zabezpečovali knihovníci osobným dohľadom, sledovaním 

kamerového systému, dodržiavaním knižničného poriadku. 

V roku 2016 sme vyradili 1 302 k. j., z toho bolo nahradených 10 k. j., 1 292 k. j. bolo 

opotrebovaných. Vyradené knižničné jednotky boli v zmysle smernice o evidencii, revízii 

a vyraďovaní knižničného fondu zlikvidované – odvezené firmou na spracovanie druhotných 

surovín. 

 

 

Výpožičné služby 

 

 

     Kvalifikované výpožičné, konzultačné  a referenčné služby  predstavujú  základ odborných 

činností Záhorskej knižnice.                    

Dosiahnuté ukazovatele roku 2016 dokumentujú  stabilizovaný stav v počtoch používateľov 

knižničných služieb, výraznejší pokles sme zaznamenali vo výpožičkách časopisov 

a odbornej literatúry (-3 909). Na základe analýzy pokles spôsobil nedostatočný počet 

exemplárov odborných časopisov i knižných titulov. Naopak v  detskom oddelení evidujeme 

mierny nárast detských používateľov (+33), napriek poklesu počtu detí v rámci obyvateľstva 

v meste. Od júna v oddelení pre deti pracuje nová knihovníčka, ktorá zvýšila počty 

kolektívnych podujatí pre deti, zlepšila sa i individuálna práca s používateľom.    

     Pri individuálnej práci s používateľom sme sa zameriavali na edukáciu a zvyšovanie 

informatickej gramotnosti. Používateľov sme navigovali na využívanie prístupových údajov                    

pri sledovaní konta výpožičiek, prolongáciu výpožičnej lehoty a vyhľadávanie v ON-line 

katalógu Záhorskej knižnice i súborného katalógu Slovenská knižnica. Táto forma služieb 

vyhovuje skôr  mladším používateľom a študentom, starší používatelia elektronické služby 

viac-menej odmietajú. Uprednostňujú osobnú návštevu, čo im umožňuje širšie možnosti 

výberu, konzultácie s knihovníkom i ďalšími používateľmi. Preferujú výber literatúry priamo 
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z knižných fondov pred záznamami v katalógu. Študenti pravidelne vyžadujú konkrétnu 

literatúru k štúdiu a k vypracovaniu kvalifikačných prác. Dokumenty, ktoré nemáme v našom 

fonde, sme im zabezpečovali objednávaním z iných knižníc prostredníctvom medziknižničnej 

výpožičnej služby. V roku 2016 sme celkom zabezpečili 413 požiadaviek MVS, z toho 80 

žiadaniek na kópie článkov z periodík a zo zborníkov. Záujem o zapožičanie  dokumentov 

z iných knižníc je pomerne vysoký, nie všetky dokumenty sa však dajú zapožičať absenčne 

Zverejnením ON-line katalógu cez súborný katalóg Slovenská knižnica /kis3g/ a webovú 

stránku sa zvýšil aj záujem iných knižníc o naše dokumenty. Knižniciam bolo poskytnutých 

95 dokumentov. 
 

Prevádzka informačných systémov a služieb naviazaných na Slovenskú národnú knižnicu   

(IS Virtua) bola bez významnejších problémov. V auguste sa uskutočnilo neverejné testovanie 

novej verzie on-line katalógu Chamo kis3g. Po jeho spustení sme riešili drobné nedostatky. 

 

Poskytovanie verejného internetu pokračovalo, avšak zdarma bol návštevníkom prístupný len 

½ hodiny v rámci dňa. Ďalší čas pripojenia na internet si používatelia hradili, a to za každú 

minútu pripojenia 0,01 €. Počet terminálov z dôvodu poruchy a ukončenia podpory projektu 

Verejný internet bol zredukovaný o dve stanice. Riešenie ďalšej prevádzky služby je 

naplánované na rok 2017.  

 

Webová stránka bola z dôvodu zastaralosti CMS a s ňou spätými incidentami kompletne 

vynovená. Nainštalovaná bola najnovšia podporovaná verzia CMS (Joomla), zlepšili sme 

i grafickú vizualizáciu stránky. Za sledované obdobie roku 2016 navštívilo webovú stránku 

Záhorskej knižnice 23 217 unikátnych návštevníkov. 

 

Koncom roka bol schválený bezpečnostný projekt organizácie. V následne sme začali  

harmonizáciu odporúčaných úloh s projektom, ktorá bude ukončená začiatkom roka 2017. 

 

Z prostriedkov zriaďovateľa bola na konci roka zakúpená výpočtová technika - počítače, 

softvérové licencie a tlačiarne. Účelom nákupu bola potreba nahradenia v rámci 

bezpečnostného projektu nevyhovujúcich zariadení, ako aj celková modernizácia vybavenia, 

zvýšenie zabezpečenia a užívateľského komfortu. Obmena bude dokončená začiatkom roka 

2017. 

 

 

Celkový stav výpožičiek k 31. 12. 2016             175 306 

 

 

používatelia literatúra počet 

dospelí 
náučná 57 601  

krásna 63 219  

deti do 15 rokov 
náučná 6 788 

krásna 20 036  

 periodiká 27 662 

spolu  175 306 
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Rezervačné služby 

 

     Rezervačnými službami sa snažíme používateľom sprístupniť dokumenty, ktoré sú práve 

požičané. Cieľom je zabezpečiť požadovanú literatúru čo najväčšiemu počtu používateľov.  

Používatelia prejavili spokojnosť s automatizovanými odkazmi o prístupnosti dokumentu, 

ktoré dostávajú na e-mailové adresy. Knihy rezervujeme 7 dní, potom sa žiadanka 

automaticky vymaže. 

 

Celkom bolo rezervovaných 1 940 dokumentov. 

 

Upomienky 

 

      Prostredníctvom knižnično-informačného systému  Virtua sa automaticky sčítajú poplatky          

za nedodržanie výpožičnej lehoty. Hoci máme najnižší poplatok z knižníc v systéme Virtua 

(0,01 € za knihu a deň), stretávame sa aj s odmietavým postojom zo strany používateľov. 

Pripomienky o ukončení výpožičnej lehoty, ako aj prvé upomienky, posielame na mailové 

adresy používateľov. Písomne sme posielali riaditeľské upomienky a opätovne sme vymáhali 

vypožičané dokumenty od používateľov, ktorí nereagovali na bežné upomienky. Nie všetci 

používatelia sú ústretoví, riešili sme aj negatívne reakcie. Klientela používateľov našich 

služieb je rôznorodá a nedá sa porovnávať s akademickými knižnicami. Aj keď v mnohých 

prípadoch suplujeme ich služby, Záhorská knižnica Senica je predovšetkým  verejná knižnica. 

Vybraté ukazovatele (20 074 obyvateľov, 1 881 školopovinných detí)   

 

 

             

Počet výpožičiek    na 1 používateľa          56,53   

                 na 1 obyvateľa    8,73                

 

Počet zväzkov     na 1 používateľa  27,05 

      na 1 obyvateľa    4,18 

 

Nákup literatúry    na 1 používateľa    0,76       

      na 1 obyvateľa    0,12 

 

Obrat knižničného fondu         2,09                          

 

 

 

 

Používatelia 

 

 

Počet používateľov, ktorí vykonali transakcie v Kis3g   2 907 

z toho  detských používateľov         739 
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Celkový stav používateľov  v roku 2016     3 101                         

 

používatelia počet 

dospelí                   2 168 

deti 739 

Pobočka Čáčov  55 

jednorazoví používatelia 26 

organizácie - knižnice 113 

spolu 3 101 

 

(pobočka Čáčov a jednorazoví používatelia sú evidovaní mimo KIS) 

 

 

Knižnicu v roku 2016 navštívilo 50 875 používateľov, z toho na kolektívnych podujatiach 

takmer 3 000 návštevníkov z radov detí a mládeže. Na podujatiach organizovaných                               

pre verejnosť mimo knižnice sme zaznamenali účasť približne 2 000 občanov. Verejný 

internet  využilo 1 266 abonentov  (437 detí a 829 dospelých). 

 

 

Vybraté ukazovatele 

  

% používateľov z počtu obyvateľov                    15,45% 

 

% používateľov do 15 rokov zo školopovinnej mládeže    39,82 % 

Výpožičné služby v študovniach 

 

     V roku 2016 sme poskytovali prezenčné výpožičné služby z fondov študovne odbornej 

literatúry, regionálneho fondu, študovne oddelenia pre deti a mládež a z fondu periodík                                    

v čitárni. Z celkového počtu 92 072 prezenčných výpožičiek bolo požičaných prezenčne       

19 511 periodík. 

 

 

Referenčné služby 

 

     Poskytli sme 5 010 bibliografických, faktografických a regionálnych informácií                                     

a konzultácií. Pre vekovo staršie a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva sme väčšinou 

poskytovali dokumenty a informácie z občiansko-právnej a sociálnej sféry a informácie 

o zákonoch. 

Vypracovali sme 239 rešerší z nášho katalógu, zo súborného katalógu i katalógov ďalších 

špecializovaných knižníc. Rešeršné a informačné služby sme poskytovali podľa požiadaviek 

aj elektronickou formou.  

V oblasti zvyšovania informačnej gramotnosti obyvateľstva sme realizovali exkurzie a hodiny 

informačnej výchovy, na ktorých sa zúčastnilo 1 203 žiakov ZŠ a študentov SŠ. Študentov 

sme informovali aj o možnostiach využitia ON-line katalógu a súborných katalógov. Niektoré 

hodiny boli zamerané len na rešeršovanie a využitie rešerší v praxi.  

Formou medziknižničnej výpožičnej služby sme pre našich používateľov vybavili 413 

požiadaviek cez databázu Slovenská knižnica z fondov SNK, ŠVK a špecializovaných 

knižníc. Z toho bolo objednaných 238 kníh a 80 článkov z odborných periodík, iným 

knižniciam sme z nášho fondu poskytli 95 dokumentov. 
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Verejný internet v knižnici bol prístupný prostredníctvom 4 pracovných staníc v oddelení 

odbornej literatúry a 2 v oddelení  pre deti a mládež. Bezplatný bol polhodinový prístup. 

Návštevníci mohli využívať ponuky internetu, kancelársky balík a tlačiareň. Služby verejného 

internetu využilo 1 266 návštevníkov. Počet návštevníkov klesol, nakoľko sme po ukončení 

projektu zaviedli poplatok za internet (po polhodine zdarma) a z technických dôvodov sme 

zrušili možnosť využitia internetu v oddelení pre deti a mládež. 

Pravidelne sme odpovedali na otázky posielané cez službu Spýtajte sa knižnice a otázky 

posielané mailovou poštou. Každodenné otázky boli zamerané najmä na problematiku 

poskytovania našich služieb, otváracie hodiny, výpožičné lehoty, prolongácie, rezervačné 

služby, poskytovanie MVS a vypracovanie rešerší. Mnohí používatelia si zvykli posielať nám 

zoznam požičanej literatúry (ktorý sme im poslali e-mailovou poštou ako pripomienku, že sa 

blíži koniec výpožičnej lehoty), aby sme im výpožičky predĺžili. Pôvodný zámer bol, aby si 

oni sami prolongáciu uskutočnili vo svojom konte výpožičiek, ale tento spôsob je pre nich 

zrejme jednoduchší. 

 

 

Zamestnanci jednotlivých oddelení ďalej zabezpečovali: 
 

 v mesiaci júl sme zrealizovali čistenie knižničného fondu. Zároveň sme vyradili 

opotrebované a obsahovo zastarané knihy; 

 pravidelne počas celého roka sa venujeme ochrane knižného fondu, obaľujeme nové 

knihy, opotrebované knihy lepíme, zničené obaly nahrádzame novými, dôležité knihy 

s porušenou väzbou dávame znovu viazať; 

 označujeme knihy lokačnými štítkami (v beletrii meno autora a prírastkové číslo, 

v OOL MDT a meno autora, v oddelení pre deti a mládež meno autora) s cieľom 

zjednodušiť manipulačný proces s knihou a zároveň viesť používateľov k ukladaniu 

kníh na pôvodné miesto. Nové knihy označujeme prv, než ich sprístupníme 

používateľovi; 

 knihy, ktoré sme nemali vo svojom fonde, sme zabezpečovali cez databázu  

Slovenská knižnica prostredníctvom MVS z fondov SNK, štátnych vedeckých 

knižníc a špecializovaných knižníc. O MVS je stále pomerne veľký záujem, ale 

požiadavky používateľov často nemožno vybaviť, lebo knižnice si novú literatúru 

držia v študovniach, alebo sú knihy rozpožičané. V súčasnosti máme možnosť 

priamo vstupovať okrem súborného katalógu i do katalógov jednotlivých knižníc 

a sledovať žiadanky na konkrétne tituly, ako aj prolongovať výpožičné lehoty kníh 

a vyhnúť sa tak nedodržaniu podmienok, stanovených konkrétnymi knižnicami. 

Navýšil sa aj počet žiadaniek na články z odborných periodík a zborníkov. Tieto sme 

zabezpečovali najmä cez súborný katalóg periodík z UK Bratislava. Zverejnením 

nášho katalógu cez súborný katalóg Kis3g sa zvýšil záujem aj o naše dokumenty                  

zo strany iných knižníc; 

 sledujeme objednávky a vykonávame dennú evidenciu periodík, opotrebované 

periodiká vyraďujeme; 

 spracúvame údaje pre Súborný katalóg periodík SR. Tento následne využívame pri 

zabezpečovaní fotokópií odborných článkov z periodík (ktoré nevlastníme)                 

pre používateľov našich služieb; 

 v čitárni  sledujeme a odkladáme odborné prílohy v periodikách, s cieľom následného 

využitia v oddelení odbornej literatúry a  skvalitnenia  informačnej  činnosti knižnice; 

 poskytujeme telefonické informácie o literatúre, výpožičkách, prolongáciách 

výpožičiek, rezerváciách dokumentov, konkrétnych požiadavkách MVS a pod.; 

 v študovni poskytujeme internetové i  kopírovacie služby,  
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 neustále pracujeme s knižným fondom, a podľa potreby a záujmu používateľov, ako 

aj počtu exemplárov presúvame knihy do príručného skladu, alebo do depozitu; 

 vyradili sme opotrebovanú literatúru a časť kníh sme preradili do skladov, aby 

vznikol voľný priestor pre novo zakúpené knihy; 

 príručný sklad kníh v oddelení odbornej literatúry sa nám osvedčil. Ukladáme tu 

najmä duplikáty študijnej literatúry a presúvame knihy jednotlivých tried podľa 

potreby; 

 pravidelne mesačne sme obmieňali súbory kníh pre pobočku Čáčov. 

 

 

Regionálno-bibliografické služby 

 

 

     Oddelenie regionálno-bibliografické sa usiluje už niekoľko rokov o status dobre 

fungujúceho regionálneho a miestneho informačného strediska. Získavaním, 

zhromažďovaním a uchovávaním knižničných i neknižničných dokumentov, ktoré sú 

následne spracovávané i sekundárne, vytvára celkom rôznorodú a dosť obsiahlu regionálnu 

databázu. Priebežne budujeme súbor autorít regionálneho významu. Súbežnú regionálnu 

bibliografiu spracovávame iba v elektronickej podobe (na požiadanie tlačíme príslušné 

výstupy) . 

V roku 2016 sme evidovali 573 návštevníkov regionálneho fondu knižnice, ktorí si vypožičali  

celkom 2 280  knižničných jednotiek. Spracovali sme 655 bibliografických záznamov. 

 

 

Činnosť  regionálnej bibliografie bola v roku 2016 zameraná na: 
 

 získavanie a budovanie knižničného fondu (databáza regionálnych dokumentov bola 

doplnená o 53 knižničných jednotiek);  

 budovanie databázy článkov pre výberovú regionálnu bibliografiu v knižnično-

informačnom systéme VIRTUA vo formáte MARC 21; 

 zabezpečovanie prezenčných a absenčných výpožičných služieb; 

 spracovanie a archivovanie výstrižkov; 

 poskytovanie výstrižkov z novín a časopisov; 

 vypracovanie rešerší s regionálnou tematikou;  

 budovanie súboru autorít regionálneho významu; 

 vyplnenie štatistického formulára za účelom získavania informácií o vydaných 

neperiodických publikáciách v SR (pre MK SR); 

 vypracovanie Evidenčného súpisu plánovanej bibliografickej činnosti na rok 2016; 

 významné regionálne osobnosti, udalosti a inštitúcie v roku 2017 (podklady                          

pre vydanie Kultúrno- historického kalendára osobností, udalostí a inštitúcií TSK); 

Pamätná medaila TTSK sv. Cyrila a Metoda k  1150. výročiu príchodu vierozvestcov 

odovzdaná za presadzovanie národných a kresťanských tradícií (spracovanie 

záznamov o významných ocenených osobnostiach); 

 Pamätná medaila TTSK za roky 2008-2016 (spracovanie záznamov o významných 

ocenených osobnostiach); 

 Identita a naše korene - kultúrne telesá na území TTSK (spracovanie záznamov                                                      

o regionálnych a mestských médiách v okresoch Senica, Skalica); 

 účasť na krajských  koordinačných  poradách bibliografov, na workshope bibliografov 

TTSK, metodickom seminári Bratislavský bibliografický deň ; 

 dopĺňanie textov do webovej stránky Záhorskej knižnice časť Regionálne informácie; 
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 inventarizácia hmotného majetku v regionálno-bibliografickom oddelení a v sklade; 

 označovanie knižného fondu štítkami - lokačnými znakmi MDT; 

 výpožičná služba v oddelení pre deti a mládež každý tretí týždeň od 16.00 do 18.00 

hod.; 

 výpožičná služba v oddelení beletrie a v oddelení odbornej literatúry v akútnych 

prípadoch. 

 

 

4. Edičná činnosť:  
 

 

a. periodické publikácie: 

 

 Súbežná regionálna článková bibliografia 
 

      priebežne 

       

 Metodický list č. 1 

     marec 

     32 strán 

 

 

 Metodický list č. 2 

     november 

38 strán 

 

 

b. neperiodické publikácie:  

 

 Kalendárium regionálnych osobností 

Jubilanti roku 2017 
 

218 záznamov 

 

 Významné regionálne osobnosti, udalosti a inštitúcie v roku 2017 
                                                                                

50 záznamov 

                         

 Bulletin víťazných prác XXX. ročníka  autorskej súťaže 

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016             
 

111 strán 

 

 Kultúrno-historický kalendár Trnavského samosprávneho kraja 

(v spolupráci s regionálnymi knižnicami TTSK) 

 

  

c. metodické, propagačné a inštruktážne publikácie: 

 

 pozvánky a plagáty k jednotlivým podujatiam 
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d. mimo edičného plánu: 

 

 príspevky do Knižničného spravodaja knižníc TTSK 

vydavateľ Knižnica J. Fándlyho Trnava 

 

 príspevky do Župného spravodaja TTSK 

 

 články v regionálnej tlači, mestskom spravodaji Naša Senica, TV SEN 

 

 

 

5.  Podujatia  
 

 

 6. december 2015 - 15. január 2016 

  

 Vianoce v knižnici 
 Záhorská knižnica Senica, oddelenie pre deti a mládež 

 
 

      Zábavno-vzdelávacie súťaže, hry, dramatizované čítanie, pomocou ktorých si deti 

preverovali znalosti o vianočných zvykoch, o knižnici a knihách. Tematicky boli 

zamerané na celé adventné a vianočné obdobie. Deti odpovedali na otázky                                  

na pripravených súťažných hárkoch. Najmladšie deti napísali alebo nakreslili list 

Ježiškovi. Vyhodnotenie vianočnej súťaže sa uskutočnilo 15. januára za účasti 38 

čitateľov. Súťaž organizujeme od roku 1997 a každoročne sa stretáva s čoraz väčším 

záujmom detských čitateľov. Súťaží sa v troch vekových kategóriách                              

a na vyvrcholenie v januári sa najviac tešia najmenší, ktorí zároveň pripravujú i malý 

kultúrny program.  
 

Účasť: 254 detí 

 

 
 január - december 2016 

 

Poďme spolu do knižnice 
Záhorská knižnica Senica, oddelenie pre deti a mládež 

 

Cyklické stretnutia pre najmenších čitateľov zamerané na prehĺbenie vzťahu detí                   

ku knihám a ku knižnici, na čitateľskú gramotnosť, estetiku a etiku. Organizuje 

jedenkrát v mesiaci v spolupráci s Centrom voľného času, Spojenou školou, MŠ a ZŠ 

v meste Senica. 

 

13. január  2016 

Maľujeme si rozprávky 
 

Deti z materských škôl sa zúčastnili akcie pod názvom „Maľujeme si rozprávky“. 

Exkurzia detského oddelenia spojená s dramatizovaným čítaním rozprávky 

a následnou tvorivou dielňou bola pre škôlkarov príjemným zážitkom. 
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10. február, 11. február 2016 

Spojená škola v knižnici 
 

Žiaci špeciálnej materskej a spojenej školy sa zúčastnili exkurzie v Záhorskej knižnici,  

oboznámili sa s knižničným poriadkom a fondom knižnice. Na záver exkurzie boli 

pripravené tvorivé dielne pre deti. 

 

22. február - 26. február  2016 (5x) 

Prázdniny v knižnici 
 

Centrum voľného času organizovalo v rámci denných prázdninových táborov                                      

pre svojich klientov pravidelné návštevy knižnice. Detské oddelenia pre nich 

pripravovalo stretnutia s knihou, dramatizované čítanie a  tvorivé dielne. 

 

7. marec - 12. apríl 2016 (17x) 

Čo je nové v knižnici  
 

Žiaci základných a materských škôl sa priebežne zúčastňovali na exkurzii detského 

oddelenia, oboznamovali sa s výpožičným poriadkom knižnice a knižným fondom. 

Následne boli pripravené tvorivé výtvarné dielne, hlasné čítanie, prípadne si žiaci 

mohli individuálne čítať knihy v pohodlí detskej čitárne.  

 

3. máj 2016 

Návšteva detí z Cerovej 
 

Žiaci základnej školy z Cerovej sa zúčastnili exkurzie detského oddelenia Záhorskej 

knižnice. Oboznámili sa s výpožičným čitateľským poriadkom a knižným fondom. 

Následne si deti mohli individuálne čítať knihy v pohodlí detskej čitárne. 

 

16. september 2016 

Návšteva detí zo Smrdák a Gbelov 
 

Exkurzia detského oddelenia Záhorskej knižnice pre žiakov zo základnej školy                      

zo Smrdák a z Gbelov. Oboznámenie žiakov z výpožičným poriadkom a knižným 

fondom. Voľné čítanie a kreslenie rozprávkových bytostí v detskej čitárni. 

 

13. október - 15. november 2016 (6x) 

Pasovanie detí do cechu čitateľského 
 

Prvé mesiace nového školského roku boli v detskom oddelení rozprávkové. Nová 

ponuka Záhorskej knižnice pre žiakov školských klubov „Pasovanie žiakov a ich 

prijímanie do Cechu čitateľského, sa stretlo s veľkou odozvou. Cieľom tohto podujatia 

je motivovať žiakov prvého stupňa základných škôl k čítaniu kníh a nadviazaniu 

priateľstva s knižnicou. Tento rok sa celé podujatie nieslo v rozprávkovom štýle,                                     

a naše detské oddelenie sa premenilo na jedno veľké knižné kráľovstvo. Kráľ                                

a kráľovná si pre deti pripravili zopár úloh, aby zistili či sú pripravení stať sa čitateľmi 

knižnice. Po správnom vyriešení úloh, zodpovedaní otázok pán kráľ deti pasoval                         

za čitateľov knižnice. Odtlačkom svojho prsta spečatili sľub, ktorý dali kráľovi                                 

a kráľovnej, že budú vzornými čitateľmi. Pri tejto príležitosti sme pre zúčastnené deti 

vyhlásili súťaž o princa a princeznú čitateľov, ktorá sa na konci školského roka 

vyhodnotí a najlepší čitatelia budú odmenení. 
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18. november 2016 

Hodina dejepisu v knižnici 
 

Žiaci 3. ročníka IV. základnej školy zo Senice sa zúčastnili exkurzie detského 

oddelenia spojenej s hodinou dejepisu. Spolu s pani učiteľkou si žiaci čítali 

zaujímavosti z histórie a následne vypracovávali projekty zamerané na ochranu 

a záchranu miestnych historických pamiatok. 
 

Celková účasť na projekte: 927 detských používateľov 

 

 január - október 2016 

 

Informatická výchova (53x) 

Záhorská knižnica Senica, oddelenie odbornej literatúry, oddelenie pre deti a mládež 
 

     Celoročný projekt cyklického vzdelávania, vstupných exkurzií a informatickej 

výchovy organizované pre žiakov základných a stredných škôl. Projekt bol podporený 

aj dotačným programom Mesta Senica. 
 

Celková účasť: 1 203 žiakov a študentov 

 

 1. - 6. marec 2016 

 

Týždeň slovenských knižníc 

Záhorská knižnica, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Základná umelecká škola 
 

Záhorská knižnica v Senici sa ako každoročne zapojila do celoslovenských aktivít          

v rámci Týždňa slovenských knižníc 2016. Všetko v snahe  - poklady kníh aj nie 

bežnými každodennými aktivitami knihovníkov v knižniciach priblížiť mladým i skôr 

narodeným čitateľom. Zároveň tým rozvíjať, prehlbovať  a rôznymi i netradičnými 

akciami upevňovať vzťahy medzi autormi kníh, knihovníkmi a čitateľmi. 

Od 1. marca sa konali v Záhorskej knižnici rôzne podujatia a besedy. V detskom 

oddelení sa rozprávalo o hradoch v našom okolí zo žiakmi 2. ročníka základnej školy 

v Senici, besedovalo sa s autorkou kníh pre deti – Alicou Náhlikovou. Konala sa 

každoročná predajná výstava kníh Vydavateľstva pedagogickej literatúry PORTÁL 

v Senici aj Informatická výchova študentov Obchodnej akadémie 

v Senici. Prezentovala sa nová kniha Petra Michaloviča „Ľudová nástrojová hudba                         

na Záhorí,“ ktorú sme uskutočnili spoločne s vydavateľmi knihy zo Záhorského múzea 

v Skalici. Aktivít  však bolo viac ako fotogalérií. Neraz boli spojené s tvorivými 

dielňami detí kreslenie či maľovanie podľa prečítaného príbehu z kníh alebo                               

s recitáciou básničiek z knižiek, o ktorých sa besedovalo. 

      

1. marec 2016 

 

Otvorenie Týždňa slovenských knižníc 
 

Hrady v našom okolí 
Záhorská knižnica, detské oddelenie 
  

Žiaci 4. ročníka ZŠ v Senici sa zúčastnili akcie pod názvom: Hrady v našom okolí – 

spoznávanie hradov v našom okolí. Žiaci spoznávali históriu hradov nielen v našom 

okolí  prostredníctvom pútavých príbehov z kníh a tiež fotografií.  
 

Účasť: 60 detí 
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2. marec, 3. marec 2016 
 

Básničky do školskej taštičky  
Záhorská knižnica, detské oddelenie 
 

Žiaci 2. ročníka sa v rámci „Týždňa slovenských knižníc“ zúčastnili besied                                     

so senickou spisovateľkou Alicou Náhlikovou. Autorka predstavila deťom svoju 

najnovšiu básnickú tvorbu - Básničky do školskej taštičky.  

Spisovateľka Alica Náhliková pracovala na III. ZŠ Senica ako vychovávateľka. 

Takmer pred tromi rokmi sa rozhodla naplno venovať spisovateľskej dráhe. Napísala                                        

a vydala v spolupráci s vydavateľstvom Príroda doposiaľ dve knihy: Básničky                       

do detskej izbičky a Básničky z peračníka. Obe sú dotvorené krásnymi ilustráciami 

ilustrátora Jána Vrabeca. Niekoľkými básňami prispela aj do knihy Moja najmilšia 

knižka (od kolektívu autoriek), v ktorej sú riekanky, hádanky, bájky a rozprávky. 

Deťom prezradila, že chystá novú, tretiu knihu, ktorej názov by mal byť Básničky                          

do prváckej taštičky. Deti zaujímalo, čo inšpirovalo autorku k napísaniu básní,                                      

v ktorých sú rozprávkové bytosti. Odpovedala, že pani redaktorka chcela práve básne                        

s rozprávkovými postavami. Autorka prezradila, že rada číta a najlepšie sa jej píše, 

keď má doma pokoj a „prepadne ju múza“. Jej básne sú inšpirované konkrétnymi 

žiakmi. Rozmýšľa nad tým, že bude písať aj prózu pre deti. Snažila sa odpovedať 

každému, kto bol na niečo zvedavý. 
 

Účasť: 84 detí 

 

3. marec 2016 
 

Muzeológ, etnomuzikológ s empatiou aktívneho muzikanta  
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
 

Hudobným bonbónikom sa 3. marca v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici stala 

živá prezentácia knihy Petra Michaloviča „Ludová nástrojová hudba na Záhorí“. 

Záhorská knižnica v Senici ju pripravila s vydavateľmi knihy zo Záhorského múzea                    

v Skalici za účasti hudobníkov, ktorí rozprávaniu a vizuálnej prezentácii o práci                       

na knihe s  ukážkami z vzácnych zvukových archívov dali vyššiu pridanú hodnotu.  

Riaditeľka Záhorského múzea v Skalici Viera Drahošová predstavila autora - Petra 

Michaloviča i jeho priekopnícku prácu pri mapovaní stredoeurópskej hudobnej kultúry 

na Záhorí. S grafikom Milanom Mikulom vytvorili z výtvarného i dokumentačného 

hľadiska knihu, ktorú môžeme obrazne nazvať malou encyklopédiou úcty k ľudovej 

nástrojovej hudbe rozvíjanej predkami. Aj vďaka fotografiám z rodín hudobníkov, 

vzácnym archívnym rozhlasovým i filmovým nahrávkam a hudobným exponátom 

skalického a iných múzeí vzniklo knižné dielo o regionálnej hudobnej kultúre Záhoria 

zachytené muzeológom, etnomuzikológom, ale najmä s nadhľadom a empatiou 

aktívneho muzikanta Petra Michaloviča, primáša Ľudovej hudby, ktorý už 35 rokov 

hrá vo Folklórnom súbore Skaličan. 

Ukážkami aj rozprávaním, príbehmi spojenými s hudbou a tancom ožívali kapitoly 

knihy. Plasticky z nej vystupovali i živí muzikanti. I hudobné šperky, o ktorých človek 

počul všeobecné heslo, ale v súvislostiach ožíva plnohodnotne vzácny  skvost až 

zanieteným komentovaním odborníka - autora a vizuálnymi dôkazmi v knihe. To je              

i príklad Senického kancionálu z roku 1692, objaveného Jánom Mockom. Hoci ide                        

o odpis z Tranovského Cithary, patriaci ševcovskému cechu v Senici, ľudový maliar 

Adam Strezenický v kreslených a maľovaných iniciálkach v ňom zachoval aj figurálne 

motívy z bežného života, tiež hudobníkov a tanečníkov zo 17. storočia. Tým sa 
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Senický kancionál stal i „jednou z najdôležitejších historických pamiatok ľudovej 

hudby na Slovensku z hľadiska ikonografickom...“ 

Ešte sa nestalo, aby sme prezentáciu novej knihy začínali tak zvesela a v takej dobrej 

nálade, ocenila riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Katarína Soukupová, keď  Peter 

Michalovič s husľami, Pavel Poustka spevom, hrou na gajdy Pavel Duží z Hohenau an 

der March a hrou na violu Ivo Horský obohatili program. Hudobné zázemie Senice  na 

senickom uvedení knihy do života zastupoval i heligonkár a autor kníh o hudbe Pavol 

Grimm  a ako hudobník i  primátor Senice Branislav Grimm. Aj grafik Milan Mikula, 

z hudobníckej rodiny z Radošoviec žijúci v Senici, sa prácou na knihe zaslúžil, že 

čitateľ do rúk dostáva nielen „zosumarizované poznatky z viacerých skúmaných 

etnologických a hudobnovedných tém“ viažuce sa na Záhorie, ale najmä knihu, po 

ktorej je radosť siahnuť. Nuž si s gratulantmi pri prezentácii knihy v Senici spoločne 

zaželajme - nech nám hudba robí len radosť. Aby nástrojová hudba na Záhorí nikdy 

nezahynula. 
 

Účasť: 80 občanov 

 

4. marec 2016 
 

PORTÁL 
Záhorská knižnica  
 

Pravidelnou súčasťou Týždňa slovenských knižníc v Záhorskej knižnici je predajná 

výstava odborného pedagogického vydavateľstva Portál. Stretáva sa s veľkým 

záujmom najmä pedagogickej verejnosti, no i občanov mesta. 
 

Účasť: 136 obyvateľov 

 

2. marca, 3.marca, 4.marca 2016 
 

Tajomstvá rešeršovania 
 

Stretnutia študentov stredných škôl nad tajomstvami rešeršovania v odbornom 

oddelení Záhorskej knižnice, ktoré boli spojené s praktickými ukážkami. 
 

Účasť: 90 študentov 

 

 

 31.  marec 2016 

Spisovateľ Jozef Banáš v Senici 
Mestské kultúrne stredisko 
 

Obľúbený spisovateľ dokáže naplniť dobrou náladou, pohodou, kreativitou                     

a množstvom inšpirácií aj kino-divadelnú sálu Domu kultúry v Senici. Potvrdilo to 

okolo 200 priaznivcov literatúry a literáta Jozefa Banáša, ktorí prišli na besedu s ním 

nielen zo Záhoria. Na spoločnom podujatí Záhorskej knižnice v Senici a Mestského 

kultúrneho strediska v Senici 31. marca 2016 - v posledný deň tohtoročného Mesiaca 

knihy boli totiž čitatelia jeho próz takmer z celého Slovenska. Od Karlovej Vsi, kde 

autor v Bratislave žije, cez celé Záhorie, od Gbelov cez Borský Mikuláš, Senicu, časť 

kopaničiarskeho kraja vôkol Myjavy, ba dokonca - i fanúšik z Popradu si nenechal 

ujsť šancu stretnúť populárnu osobnosť naživo, vymeniť s ním pár slov a dozvedieť sa 

o jeho novej tvorbe. 
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Jozef Banáš je na Slovensku jeden z najplodnejších autorov, vlani mu vyšlo 5 kníh, je 

zároveň najprekladanejším u nás a jeho knihy sa pravidelne stávajú bestsellermi. Čo                  

o svojej tvorbe povedal okrem iného? „Písanie je o slobode a sloboda je 

o zodpovednosti. Slová sú klenoty, ktoré nemôžete len tak hádzať sviniam. Učím sa 

trpezlivosti a zodpovednosti pri narábaní so slovom. Naozaj slobodný spisovateľ je 

poslednou oporou slobody v tomto neslobodnom a závislom svete. Spisovateľ nie je 

ten, kto musí nevyhnutne stáť na čele pokroku, ale nesmie sa motať na jeho konci. 

Naopak, musí sa pohybovať v blízkosti tých, ktorí sprievod vedú a dívať sa im 

poriadne na prsty. Verím, že sa mi to mojím písaním darí.“ 

Zdalo sa, že i Jozef Banáš bol senickou odozvou v hľadisku príjemne prekvapený. 

Podobne diváci, ktorí ho doteraz poznali iba ako prozaika. Na besede si prívlastky                    

k jeho menu doplnili aj vďaka jeho rozprávaniu i spevu aj o také ako – dramatik, 

scenárista, cestovateľ, jazykovo dobre vybavený autor, talkšouman i hudobník. Piesne 

z repertoáru Salvatore Adama a slovenské tango, v ktorom bol k hudbe Gejzu Dusíka 

autorom textu senický rodák Pavol Braxatoris (1909-1980) - vnuk Andreja Sládkoviča 

(1820 - 1872), interpretoval spisovateľ Jozef Banáš v sprievode svojej gitary 

a rozvinuli tak pohodovú atmosféru stretnutia i muzikálne. 

Idioti v politike, Velestúr, Dementi, Zóna nadšenia, Zastavte Dubčeka a ostatné                       

z deviatich vydaných kníh nielenže pritiahli do sály čitateľov, ale mnohí, ako 

napríklad Ján Drinka z Borského Mikuláša alebo Ladislav Tóth zo Senice, si všetky 

Banášove  prečítané knihy z vlastnej knižnice priniesli aj na autogramiádu. Priamo                     

po besede si stovku kníh čitatelia kúpili aj v predsálí a vzápätí ich prizdobili 

autorovým podpisom či širším venovaním, takže Jozef Banáš, bol chvíľami objektom 

skupinových fotografií - spisovateľ ako rodinný priateľ. Neraz si vypočul námety                       

na stvárnenie v jeho budúcich knihách, alebo odporúčania o témach, ktorým by sa 

mohol na podobnej besede v Senici venovať nabudúce. Oficiálne skončená (dve 

hodiny trvajúca) beseda, ktorú moderoval Milan Soukup, s množstvom všakovakých 

zvedavých otázok z publika, pokračovala teda neformálne aj počas ďalšej zhruba 

trištvrtehodiny autogramiády v predsálí. Vyjadrené matematicky - 200 divákov, dve 

hodiny besedy, ďalšie témy pri podpisovaní sa a stovka kníh Jozefa Banáša, predaná 

po besede, to všetko sa stalo prísľubom, že na jeseň do Senice opäť rád zavíta. 

Medzitým ho čitatelia vyspovedajú aj v našom krajskom  meste v Trnave a tiež                     

v Skalici. O termínoch jeho besied sa dá dočítať na jeho webovej stránke. Ako 

prezradil  spisovateľ Jozef Banáš, aj pripravovaná nová kniha Kód 7, pre ktorú 

koncom minulého roka sústreďoval materiál v najšťastnejšej krajine sveta v Bhutáne, 

nám priblíži nielen princípy šťastia tamojšieho človeka, ale aj cesty k šťastiu u nás            

na Slovensku, napríklad aj na šťastnom vrchu vysokom 999 metrov u nás.                          

V pozornosti Jozefa Banáša je aj osobnosť Milana Rastislava Štefánika – takže                                   

na inšpirácie z jeho nových kníh i dramatických útvarov sa môžeme tešiť už dnes.                         

A čo poradil začínajúcim autorom? Že motivácia „nevzdávať sa“ je dobrý základ 

pre  úspech. 
 

Účasť: 200 občanov 

 

 

 apríl, jún, september, október 2016 

 

Sociálna prevencia v knižnici 
pravidelné stretnutia detských čitateľov z I. stupňa ZŠ, MŠ a Spojenej školy, ktoré boli 

venované sociálnej prevencii 

Záhorská knižnica Senica, oddelenie pre deti a mládež, oddelenie odbornej literatúry 
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Projekt Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici sa špecificky zameriava                                  

na problematiku prevencie sociálno-patologických javov a nežiaducich sociálnych 

javov, ako aj na vybrané témy z oblasti deviantného, najmä delikventného 

a kriminálneho správania dospievajúcich detí. Záhorská knižnica v Senici sa usiluje už 

niekoľko rokov zaradiť medzi aktívnych organizátorov podujatí venovaných 

predchádzaniu sociálno-patologickým javom v správaní detí a mládeže v našom 

meste, ako aj aktivitám orientovaným na zvyšovanie ich právneho povedomia. Okrem 

spolupráce na väčších projektoch organizovaných Komisiou pre prevenciu kriminality 

a inej protispoločenskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve v Senici – napr. Na 

prázdniny bezpečne a Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom, organizujeme 

i menšie, knihovníckymi formami práce s čitateľom. Priestorové podmienky knižnice 

nám umožňujú pripravovať podujatia pre malé kolektívy detí, majú však spravidla 

cyklickú formu a sú cielene orientované na konkrétnu vekovú skupinu. Ide o aktivity 

organizované v rámci Týždňa slovenských knižníc, Dní detskej knihy, či cyklu Poďme 

spolu do knižnice. Využívame pri nich ako didaktickú pomôcku najmä atraktívne 

publikácie, čím zároveň napĺňame našu prvoradú úlohu - propagáciu čítania.                  

Na stretnutiach okrem riešenia modelových situácii, motivačných rozborov 

prečítaných príbehov, fabulovania scifi príbehov, práce pri zážitkových tvorivých 

dielňach, venujeme veľký priestor formovaniu názorov detí a vystríhaniu ich pred 

rôznymi nebezpečnými javmi a situáciami. Žiakom II. stupňa sú určené stretnutia 

s odbornými lektormi, využívame spoluprácu s kpt. Janou Dujkovou z ORPZ v Senici. 

V tomto roku sme sa orientovali najmä na právnu a ekologickú výchovu, na jedno                       

zo stretnutí bol prizvaný i tzv. lesný pedagóg Ing. Zdenko Unger zo Štátnych lesov 

v Šaštíne - Strážach, ktorý sa okrem iného venoval aj predchádzaniu nebezpečných 

situácii v lese, resp. zákazom niektorých aktivít v lese. Pre pedagógov bola zaujímavá 

účasť na prezentačnej výstave odborného pedagogického vydavateľstva Portál, 

ktorého väčšia časť produkcie sa venuje práve sociálnej prevencii. Tituly, ktoré 

učiteľov, zástupcov pedagogicko-psychologickej poradne, sociálnych kurátorov 

a vychovávateľov najviac zaujali, zakúpila Záhorská knižnica do svojich knižničných  

fondov. 
 

Účasť: 480 žiakov 

 

 

 20. máj 2016 

 

Stopa J. M. Hurbana a S. H. Vajanského v našej literárnej a politickej 

minulosti 

Záhorská galéria Jána Mudrocha  
 

20. mája 2016 predpoludním Záhorská knižnica v spolupráci so Záhorskou galériou 

Jána Mudrocha v Senici pripravili  multimediálne podujatie pre študentov stredných 

škôl a odbornú verejnosť  nazvané „Osobnosti literárnych dejín regiónu Záhoria,“. 

Riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici PhDr. Štefan Zajíček na ňom                   

v prítomnosti riaditeľky Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Kataríny Soukupovej,                        

za spoluorganizátorov privítal prítomných, no najmä hlavných aktérov – docenta 

PhDr. Ivana Mrvu, CSc.  z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave a Mgr. Art. 

Jozefa Šimonoviča - herca, recitátora a podpredsedu Matice slovenskej z Bratislavy. 

Renomovaný historik docent I. Mrva na stretnutí priblížil osudy dvojice velikánov 

našich dejín a literatúry - otca - Jozefa Miloslava Hurbana (1817 - 1888) - prvého 

predsedu Slovenskej národnej rady z roku 1848 a syna - spisovateľa a politika 
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Svetozára Hurbana Vajanského (1847 - 1916). V Roku Vajanského, ktorý si 

pripomíname, tak plasticky vystúpili z dejín dvaja muži, spojení s naším regiónom -                   

J. M. Hurban, rodák z Beckova, ktorý ťažisko života spojil so službou národu a obcou 

Hlboké, a S. H. Vajanský, ktorý sa 16. januára 1847 narodil v Hlbokom a aj ako 

predstaviteľ Slovenskej národnej strany a redaktor Slovenských národných novín,                            

a najmä jeden z prvých realistických spisovateľov na Slovensku, patril spolu s Pavlom 

Országhom Hviezdoslavom a Martinom Kukučínom k najväčším „hviezdam“ našej 

literatúry a odpočíva na Národnom cintoríne v Martine, kde prežil takmer štyri 

desaťročia. Jozef Šimonovič oživil slovo vysokoškolského pedagóga docenta Mrvu 

ukážkami z diela osobností, z poézie i prózy, i osobnými spomienkami na televízny 

seriál, v ktorom stvárnil Hurbanovho najbližšieho spolupracovníka na poli národnom – 

Ľudovíta Štúra (1815 - 1856). Najmä mladí sa mohli aj v politických, spoločenských                    

i literárnych súvislostiach dozvedieť veľa zaujímavého, čo neponúkajú učebnice                              

a pochopiť konanie oboch osobností v čase ich pôsobenia, a nie teda cez prizmu                   

ich hodnotenia v súčasnosti. Podujatie prispelo vo verejnosti k oživeniu povedomia                                 

o mužoch, ktorí, povedané slovami docenta Ivana Mrvu, „zanechali ohromnú                          

stopu v našej literárnej a politickej minulosti“. 
 

Účasť: 120 poslucháčov 

 

 

 26. máj 2016 

 

Senické zvončeky 
Záhorská knižnica, detské oddelenie 
 

Deti predškolského veku zo všetkých materských škôl v Senici sa zúčastnili recitačnej 

súťaže „Senické zvončeky“, ktorá sa každoročne koná v detskom oddelení Záhorskej 

knižnice. Deti privítala víla (p. učiteľka Andrea Bôriková z V. MŠ Senica), ktorá sa 

postarala aj o priebeh súťaže a každému z detí za krásne prednesenú básničku 

odovzdala diplom a odmenu. Tento rok sa zúčastnilo 18 detí zo senických materských 

škôl. Deti prišli veľmi pekne pripravené, za čo patrí poďakovanie ich pani učiteľkám. 
 

Účasť: 44 detí 

 

 

 1. jún – 3. jún 2016  

 

Dni detskej knihy - Celé Slovensko číta deťom 
Záhorská knižnica Senica - detské oddelenie  
 

Dni detskej knihy v Záhorskej knižnici v Senici sú každoročným tradičným podujatím. 

Hlavným cieľom je tvorivo motivovať deti a mládež k čítaniu kníh. Prostredníctvom 

besied so spisovateľmi, dramatizovaného čítania, či workshopov s ilustrátormi majú 

deti možnosť hlbšie nazrieť do tajomstiev ukrytých v knihách. Metódou hravého 

čítania a podnecovaním zážitkov z čítania  motivujeme deti k poznávaniu sveta 

fantázie, k hľadaniu  tajomstiev prírody, k vzdelávaniu, čím sa u nich vytvárajú 

predpoklady pre pozitívny vzťah ku knihám. Po dobrých skúsenostiach 

z predchádzajúceho roku sme sa v rámci DDK zapojili i do projektu „Celé Slovensko 

číta deťom“. Ide o celoslovenský projekt, ktorého  mottom  je čítať deťom 20 minút 

denne, každý deň. Záštitu nad podujatím prevzal prezident  Slovenskej 

republiky  Andrej Kiska. Čítajúcimi hosťami v Záhorskej knižnici boli  v tomto 
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ročníku najmä spisovatelia, umelci a pedagógovia. Zámerom  projektu je vrátiť                      

ku knihám nielen malých, ale i dospelých. Veríme, že symbióza čítania detí spolu 

s dospelými, či už s rodičmi alebo starými rodičmi podporí a prehĺbi ich  čitateľské 

návyky. 

Dni detskej knihy sa v Záhorskej knižnici začali 1. 6. 2016 besedou s významnou 

slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou. Študenti druhého ročníka senického 

gymnázia prečítali úryvky z jej kníh Miesta v sieti, Freska v dome a Diera do svetra. 

Príbehy z kníh ich zaujali, mali veľa otázok, čo rozprúdilo zaujímavú diskusiu nielen 

o  čítaní literatúry. Dozvedeli sa aj veľa  zaujímavého o jej otcovi - spisovateľovi 

Vincentovi Šikulovi. 

Počas Dní detskej knihy v detskom oddelení v Záhorskej knižnice si každý deň žiaci 

zo základných škôl nielen čítali knižky, ale aj tvorili. Prvý deň to boli  prváci 

školského klubu detí z III. ZŠ, ktorí sa zahrali na malých ilustrátorov. Na základe 

prečítaného príbehu - povesti z blízkeho hradu Branč, kreslili rôzne rozprávkové 

postavy. K nim vytvorili hrad s lietajúcim drakom a pretvorili si príbeh do výtvarnej 

podoby. Detské nadšenie a radosť z tvorby boli ocenené sladkým darčekom                      

pri príležitosti MDD. 

Vo štvrtok 2. 6. 2016 prišli do Záhorskej knižnice žiaci 6. ročníka z II. ZŠ v Senici.                

S lesným pedagógom Zdenkom Ungerom si prečítali krátky príbeh a k nemu následne 

vytvárali prírodné obrazy. Skúšali maľovať prírodnými farbami (rastliny, kvety, hlina) 

a aranžovať prírodniny do obrazov. Spojenie literatúry s netradičnou výtvarnou 

činnosťou sa žiakom veľmi páčilo a malo zároveň edukačný podtón.    

Popoludní sa konalo dramatizované čítanie s režisérom Záhoráckeho divadla Ivanom 

Fodorom. Priniesol divadelný scenár „Ujko Ožgera kráľom“ a divadelné rekvizity.                        

So žiakmi školského klubu detí z I. ZŠ súbežne čítali a tvorili príbeh napodobňovaním 

rozprávkových postáv. Deti boli nadšené a už sa tešia  na ďalšiu dramatickú dielňu.  

V piatok besedovali piataci IV. ZŠ so spisovateľkou Renátou Matúškovou. Autorka 

knižky „Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch“ pútavo rozprávala nielen o písaní. 

Pôsobí ako učiteľka na základnej škole a je autorkou školských učebníc Vlastivedy.  

Podujatia venované deťom a čas tvorivo strávený s knižkami,  motivuje malých 

čitateľov navštevovať knižnicu a vnímať knižky ako prirodzenú súčasť ich detstva.   
 

Účasť: 320 používateľov knižnice 

 

 

 29. – 31. júl 2016 

 

5. letný medzinárodný poetický festival Po stranách Moravy v Hodoníne 
Galéria Hodonín, Kongresová sála kúpeľov Hodonín, zborová sieň Husitskej cirkvi 

v Hodoníne, ZOO Hodonín 
 

Od 29. do 31. júla 2016 sa v Hodoníne uskutočnil už 5. ročník spoločného Letného 

medzinárodného poetického festivalu „Po stranách Moravy (PSM) 2016“, ktorý 

striedavo na českej a slovenskej strane rieky Moravy spolu s občianskym združením 

Po stranách Moravy organizujú literárne kluby z Hodonína a Záhoria, knižnice                           

z Hodonína a Senice, Kúpele Hodonín a obec Smrdáky s tamojšími Prírodnými 

liečebnými kúpeľmi. Účastníci z Čiech, Moravy, Slovenska, Poľska i Bulharska sa 

spolu s organizátormi po trojdňovom programe zhodli, že spoločný festival je osožný 

nielen ako tvorivá inšpirácia literátov, aktivizácia literárnych klubov a podnecovanie       

k tvorbe nových talentov. Ale aj ako spestrenie letného kultúrneho programu                             

v kúpeľných areáloch, galériách výtvarného umenia a na iných i netradičných 
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miestach. Festival je multižánrovým. Čiže popri literatúre sa na ňom prezentujú                     

i hudobníci, speváci či výtvarníci. 

Jedna z viacerých tvorivých dielní na tohtoročnom festivale bola napríklad                                 

i v hodonínskej ZOO. Účastníci na festivale prežívali viaceré autorské čítania či 

besedy s čitateľmi a poslucháčmi tiež v zborovej sieni Náboženskej obce Cirkvi 

československej husitskej v Hodoníne, tiež v Galérii výtvarných umení v Hodoníne a 

v kongresovom centre Kúpeľov Hodonín.  

V sprievodnom programe vystúpila i hudobná skupina NIC VÍC STRÁŽNICE, 

účastníci si mohli vypočuť aj prednášku básnika a literárneho teoretika Michala Žáka - 

„Poetická teória v praxi“. Na koncerte priateľstva Kúpeľov Hodonín vystúpil                          

s recitálom spevák a gitarista Zdeněk Motýlek Patočka z Velkých Bílovic a s veľkým 

záujmom sa stretla i prezentácia alikvótneho spevu ako istého druhu muzikoterapie                 

v podaní rodáka z Prostějova žijúceho v Prahe  - Karla Richarda Marinova.                           

Zo Slovenska sa na festivale napríklad zúčastnili literáti z Holíča, Banskej Štiavnice, 

Trnavy, Banskej Bystrice, Bratislavy i Malaciek. Nechýbali tiež - výstavy kníh 

spojené s predajom literatúry z tvorby účastníkov festivalu, výmeny skúseností, 

komunikácia knihovníkov z Moravy a Záhoria s literátmi - básnikmi i prozaikmi. 

Dominovali autorské čítania priamo za účasti divákov. Podnety z tvorivých dielní sa 

stávajú (pri dostatku financií v rozpočtoch organizátorov) aj obsahom občas knižne 

vydávaných zborníkov Po stranách Moravy. 
 

Účasť: 89 účastníkov a hostí  festivalu 

 

 

 20. august 2016 

Martin Orgoník-Kunovský a Vladimír Jamárik , jubilujúce osobnosti 

Kunova 
            Spoločenský dom v Kunove, miestna časť Senice 
 

Za účasti primátora mesta Branislava Grimma a niekoľkých desiatok občanov 

miestnej časti Kunova sme si pripomenuli na spomienkovej slávnosti 100-té výročie 

úmrtia miestneho ľudového básnika Martina Orgoníka - Kunovského 95. výročie 

nedožitých narodenín  regionálneho historika Vladimíra Jamárika. Slávnosť, ktorá 

súčasťou otvorenia obnovenej kunovskej zvonice a ľadovne, začala položením venca  

na hrob kunovského rodáka Vladimíra Jamárika a na rodný dom v Hornom konci 

ďalšiemu významnému dejateľovi Martinovi Orgoníkovi - Kunovskému. Spomienku 

na oboch kunovských rodákov začala vedúca redaktorka Našej Senice Viera 

Barošková, ktorá pripomenula, že učiteľ Vladimír Jamárik vo zvonici v rokoch                                

1984 - 1996 pripravoval slávne hodové výstavy, a práve preto Kunovčania vnímajú 

zvonicu ako významnú pamiatku a sú ňu právnom hrdí. Na podujatí boli prítomní aj 

príbuzní oboch kunovských rodákov. Básňou Túžba srdca od Martina Orgoníka 

Kunovského v podaní Ľuboslavy Paveskovej bola uvedená prednáška o tomto 

pokrokovo zmýšľajúcom roľníkovi. Znalec miestnej histórie Ján Pukančík, ktorý 

vlastní časť pozostalosti po Martinovi Orgoníkovi Kunovskom, v prednáške predstavil 

život a postoje tohto roľníckeho básnika (1887 - 1916), ktorý sa v básňach venoval 

národným, nábožensko-filozofickým témam, životu roľníka, písal články publikované 

v rôznych časopisoch a publikáciách. V nich hovoril o pomeroch na slovenskej dedine, 

angažoval sa ako národný buditeľ a politický bojovník. Viera Barošková predstavila                 

v medailóne Vladimíra Jamárika (1921 - 2011) ako regionálneho historika, zásluhou 

ktorého má Kunov i Senica podrobne zachytené dejiny obce i mesta od najstarších 
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čias. Mestu Senica i jeho miestnej časti Kunov zanechal najkrajšie darčeky v podobe 

kníh (Literárny Kunov, Neznáma Senica, Kunov 555) a mnohých ďalších zatiaľ 

nevydaných rukopisov. Vo všetkých rukopisoch je vložený kus jeho života, zúročené 

poznatky archeologických nálezov, štúdia kroník, odbornej literatúry i dôverného 

poznania domácich pomerov. Program v Spoločenskom dome sprevádzala Senická 

heligónka, ktorá zahrala piesne z domáceho prostredia Na hody muzika vyhrávala, To 

kunovské pole a poslednou bola upravená pieseň, v ktorej sa spievalo o mestských 

častiach Senice – Kunove, Čáčove, Sotine a Senici. Moderátorka pripomenula 

symboliku piesne, lebo 1. januára 2016 uplynulo 40 rokov odvtedy, čo sa Kunov stal 

mestskou časťou Senice. Podujatie zorganizovali Mesto Senica, Mestské kultúrne 

stredisko Senica, Mestský výbor č. 8 Kunov a Trnavský samosprávny kraj – Záhorská 

knižnica Senica. 
 

Účasť: 150 občanov 

 

 

 6. október 2016 

 

Sme tu pre Vás – sme tu s Vami 
Záhorská knižnica Senica 
 

Aj v rámci tohtoročného Župného dňa sme sa venovali propagácii činnosti troch 

inštitúcií Trnavského samosprávneho kraja – Záhorskej galérii Jána Mudrocha, 

Záhorskej knižnici a Záhorskému osvetovému stredisku. Prispela k tomu mala jednak 

prezentačná  fotodokumentačná výstava, jednak propagačný materiál z jednotlivých 

inštitúcií, o ktorý bol veľký záujem zo strany verejnosti a jednak stretnutie 

zainteresovaných organizácií, na ktorom sa hovorilo o možnostiach a podmienkach 

organizovania kultúry v Senici ako aj plnení záverov Konferencie o kultúre z apríla 

roku 2012.  

            V regionálnom oddelení Záhorskej knižnice sme prezentovali nové  knihy a časopisy 

z nášho regiónu.     
 

Účasť: 220 účastníkov 

 

 27. október 2016 

Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XX 
Mestský úrad Senica 
 

Mesto Senica v spolupráci s Komisiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti a kultúrnospoločenskými inštitúciami vrátame Záhorskej knižnice pripravili 

už XX. ročník odborného seminára pre odbornú verejnosť – Chráňme sa pred 

drogovým nebezpečenstvom. Tematicky bol zameraný na zhodnotenie 20-ročných 

aktivít v oblasti primárnej prevencie v regióne Záhoria. PhDr. Anna Hannikerová 

v druhej časti podujatia upozorňovala na vnímanie minimálnych  signálov sociálno-

patologických javov v spoločnosti vychádzajúc z odborných pozorovaní 

v resocializačnom stredisku v Tomkoch. Prednášku doplnila zaujímavou 

powerpointovou prezentáciou. 
 

Účasť: 75 poslucháčov 
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 28. október 2016 

 

Kniha Záhoria 2015  
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
 

Spolu 65 titulov sa uchádzalo o priazeň priateľov knižnej produkcie v 8. ročníku 

čitateľskej ankety o „KNIHU ZÁHORIA 2015“ z produkcie minulého roka. Anketu 

spoločne vyhlásili Záhorská knižnica v Senici, Záhorská galéria Jána Mudrocha                   

v Senici, Záhorské múzeum v Skalici (inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trnavského samosprávneho kraja) a Mestské centrum kultúry Malacky                            

z Bratislavského samosprávneho kraja. 

O výsledku rozhodli čitatelia hlasmi odovzdanými jednotlivým titulom                           

do 30. septembra 2016 vo verejných knižniciach Záhoria, alebo internetom                             

na webových stránkach vyhlasovateľov. Knihy do ankety navrhli čitatelia, knihovníci, 

autori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori, obce a mestá ako investori či iniciátori 

vydania kníh. Knihy museli mať pridelené medzinárodné číslo ISBN. Nebolo dôležité, 

aký žáner reprezentovali (beletria, poézia, odborno-populárna, vedecká, detská 

literatúra,…), museli však byť vydané v roku 2015 a s regiónom Záhoria späté buď 

tematicky, autorom textovej či obrazovej časti, alebo inak. 

Internetové hlasovanie bolo technicky zabezpečené proti zneužitiu mnohonásobným 

hlasovaním v prospech jedného titulu z jednej elektronickej adresy. Výsledky 

zosumarizovali, odsúhlasili a zápisnicou víťaza potvrdili v Skalici 14. októbra 2016 

zástupcovia vyhlasovateľov - riaditeľky Záhorskej knižnice v Senici Katarína 

Soukupová, Záhorského múzea v Skalici Viera Drahošová a za Záhorskú galériu Jána 

Mudrocha  v Senici  Alžbeta Pulmannová. 

Výsledky čitateľskej ankety o titul „KNIHA ZÁHORIA 2015“ boli oficiálne 

zverejnené v piatok 28. októbra 2016 na podujatí v Záhorskej galérii Jána Mudrocha                

v Senici za účasti autorov, vydavateľov i samospráv obcí a miest Záhoria. Záujem 

verejnosti o hlasovanie i v 8. ročníku potvrdil popularitu ankety, v ktorej o víťazovi 

nerozhodovali odborné poroty, kritici alebo recenzenti, ale iba samotní čitatelia. 

O víťazoch rozhodlo spolu 2416 hlasov, z ktorých 758 pridelili čitatelia internetom                     

a 1658 hlasovaním vo verejných knižniciach Záhoria. Víťazným titulom                        

v internetovom hlasovaní bola so 194 hlasmi kniha Pavla Dinku Skalické búdy 

(celkom dostala 321 hlasov a obsadila v absolútnom poradí 2. miesto). Najviac hlasov 

pridelených vo verejných knižniciach  -  303 získala kniha Petra Brezinu a Jána Petra 

Senica v nostalgii pohľadníc (spolu má 349 hlasov) a stala sa  držiteľkou titulu 

KNIHA ZÁHORIA 2015. Treťou najúspešnejšou v 8. ročníku čitateľskej ankety s 289 

hlasmi (z toho internetom 101 a 188 hlasmi vo verejných knižniciach) je kniha 

Martina Macejku - „Malacky v dejinách“. 
 

Účasť: 80 občanov  

 

 

 9. november 2016 

 

Muž, ktorý stál po Štúrovom boku 
Koncertná sála Základnej umeleckej školy  
  

V rámci voľného cyklu podujatí „Otvárame nové svety“ Záhorská knižnica v Senici 

vo veľkej sále Základnej umeleckej školy v Senici pripravila zaujímavé stretnutie 

stredoškolákov z Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici s novinárom, 

publicistom, spisovateľom a šéfredaktorom magazínu Slovensko - Igorom Válkom. 
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Riaditeľka Záhorskej knižnice Katarína Soukupová privítala literárneho hosťa ako 

autora prezentácie Muž, ktorý stál po Štúrovom boku - o Jozefovi Miloslavovi 

Hurbanovi (1817 - 1888). Hurban, rodák z Beckova, ktorý v neďalekom Hlbokom 

prežil viac ako 4 desaťročia, by sa v marci budúceho roku dožil okrúhlych 200 rokov. 

Aj na základe tohto jubilea je rok 2017 vyhlásený za Rok Jozefa Miloslava Hurbana.     

Prezentácia v Senici o J. M. Hurbanovi priblížila gymnazistom osobnosť národného 

buditeľa - prvého predsedu Slovenskej národnej rady z rokov 1848/1849 ako prvého 

politického orgánu Slovákov, ale aj muža z trojice štúrovských velikánov so zásluhami 

o kodifikáciu spisovného jazyka Slovákov z júla 1843, keď tento proces spoločne 

Ľudovít Štúr a Michal Miloslav Hodža odštartovali práve na evanjelickej fare u Jozefa 

Miloslava Hurbana v Hlbokom pri Senici. A nechali si ho „požehnať“ aj významnou 

osobnosťou národného života z rímsko-katolíckej konfesie – básnikom Jánom Hollým 

(1785 - 1849) na Dobrej Vode. 

V Senici zaznelo množstvo informácií, ktoré bežne v učebniciach študent nenájde,                      

no s prezentáciou Igora Válka na DVD sa perspektívne majú šancu do škôl dostať už 

čoskoro a prispieť tak k zviditeľňovaniu osobnosti nielen v roku 2017. 
 

Účasť: 110 študentov 

 

 

 25. november 2016 

 

POD A NAD 
prezentácia básnickej zbierky Pavla Stanislava Piusa 

Mestské kultúrne stredisko 
 

V piatok 25. novembra 2016 podvečer sme  na spoločnom podujatí Záhorskej 

knižnice, Záhorskej galérie Jána Mudrocha a Mestského kultúrneho strediska v Senici 

v tunajšom dome kultúry uviedli do života novú, už 21. knižku rodáka z Nemčinian                                  

pri Nitre, už 40 rokov v Senici žijúceho básnika Pavla Stanislava (vlastným menom 

Pavla Piusa). 

Medzi hosťami boli - primátor Senice Mgr. Branislav Grimm, zástupca primátora                     

Ing. Ján Hurban, starosta básnikovej rodnej obce Nemčiňany Jozef Keseg, predseda 

tamojšieho Vinohradníckeho spolku Jozef Nízl, otec biskup František Rábek, predseda 

Rady Konferencie biskupov Slovenska pre kultúru, z rodiny básnika manželka                            

JUDr. Mária Piusová a brat – spisovateľ Miroslav Pius. 

Už na obálke novej knihy v grafickej úprave Milana Mikulu, ktorá vyšla                               

vo Vydavateľstve RECO Senica a vytlačili ju v Tlačiarni Durlák Senica, je zašifrovaná 

tajnička, kto sa POD oblohou a NAD Zemou vznáša a Pavlovými básňami odovzdáva 

posolstvá. PÁN. Prostredníctvom prekladu Heleny Gabčovej do latinčiny sa aj 

jazykové mutácie v doteraz vydaných knihách Pavla Stanislava obdivuhodne rozšírili. 

Jeho poéziu už čítajú i cudzinci  po nemecky, francúzsky, macedónsky, po rusky,                     

po taliansky, po anglicky a po španielsky. Náš senicko-nemčiniansky básnik je 

teda fakticky jedným zo slovenských najprekladanejších súčasných poetov. Básne                      

za novej zbierky presvedčivo a pre mnohých i prekvapujúco interpretoval 

naslovovzatý odborník - herec a recitátor Jozef Šimonovič (i chalupár na Záhorí                                 

v Borskom Mikuláši). Hudobným programom stretnutie obohatili v klavírnom 

sprievode Márie Farkašovej operní speváci Marek Pobuda (barytón) a Tomáš Ondriáš 

(tenor). Zazneli skladby Mikuláša Schneidra Trnavského aj cyklus básní zo zbierky 

Pavla Stanislava Túžba po domove, ktoré zhudobnil hudobný skladateľ Bartolomej 

Urbanec. Viacerí hostia vystúpili s príhovormi. Novú knihu do života uviedli vedno                      
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s autorom Pavlom Stanislavom primátor Senice Branislav Grimm a starosta 

Nemčinian Jozef Keseg a zaželali jej šťastnú cestu k čitateľom. Na záver podujatia 

premietli film o  dnes 73-ročnom básnikovi Pavlovi Stanislavovi Piusovi, ktorý 

vytvorili Stanislav Prokeš starší a mladší spoločne s kolegami z TV SEN. Popri 

súčasných a autentických výpovediach básnika a jeho blízkych zakomponovali doňho 

i archívne zábery ďalších filmárov. Diváci v hľadisku senického domu kultúry tak 

spoznali básnika aj z druhej strany ako človeka so záľubami, ale i prekážkami,                        

s ktorými sa na svojej životnej púti boril a ktoré prekonával. 
 

Účasť: 80 občanov 

 

 1. december 2016 

 

Jubilejný XXX. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2016 
Záhorská knižnica, mestský úrad Senica, Záhorská galéria Jána Mudrocha 
 

Celoslovenská súťaž Literárna Senica Ladislava Novomeského oslávila v tomto roku 

XXX. ročné jubileum. V roku 1986 vznikla regionálna súťaž na podporu literárnych 

talentov, od roku 1996 je celoštátnou súťažou. V I. ročníku bolo 23 účastníkov s 97 

poetickými a prozaickými prácami. Za tridsať rokov sa do autorskej súťaže zapojilo 

spolu 8183 súťažiacich s 22 530 prácami. Do autorskej súťaže LSLN 2016 

organizátori zo Záhorskej knižnice v Senici dostali od 160 autorov 375 súťažných prác 

v kategóriách poézia a próza. Posúdila ich odborná porota - básnici, spisovatelia                               

a literárni kritici v zložení – predseda poroty Peter Valček a členovia - Dana Podracká, 

Marián Grupač, Karol Csiba. Odborný garant súťaže bol predseda Spoločnosti 

Ladislava Novomeského spisovateľ Peter Jaroš. 

Organizátorom a porotcom nikdy v súťaži nešlo o počty účastníkov, ale o snahu dať 

šancu nádejným literárnym talentom. Jednak rásť prácou na sebe, ale i odbornými 

radami od renomovaných básnikov, spisovateľov, literárnych kritikov či pomocou 

knihovníkov. Vo štvrtok 1. decembra predpoludním sa uskutočnil rozborový seminár 

ocenených autorov s porotou v Záhorskej knižnici v Senici, kde mohli  diskutovať                       

o miere svojho talentu a možnostiach, ako ho ďalej rozvíjať. Na poludnie sa konal 

zápis osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj tejto úspešnej súťaže, do Pamätnej knihy 

mesta Senica v obradnej sieni Mestského úradu v Senici.  

V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici sa popoludní odovzdávali ceny najlepším 

autorom - spolu 22 cien a 6 čestných uznaní v troch vekových kategóriách detí, 

stredoškolákov a dospelých v poézii a próze. Hlavnú cenu predsedu Trnavského 

samosprávneho kraja Tibora Mikuša za poéziu na počesť básnika Ladislava 

Novomeského (1904 - 1976) si prevzala Kristína Oslejová z Gymnázia Ladislava 

Novomeského v Senici. Cenu Literárneho informačného centra za prózu porota 

rozhodla udeliť Zuzane Martiškovej z Topoľčian. Mimoriadne v 30. ročníku 

celoštátnej autorskej súťaže Literárnej Senice Ladislava Novomeského sa odovzdala aj 

Cena poroty za poéziu najstaršej účastníčke - 87-ročnej Emílii Filipovej zo Svätého 

Petra. 

Podobne, ako vo väčšine predchádzajúcich ročníkov i v jubilejnom roku Záhorská 

knižnica v Senici vydáva Bulletin víťazných prác XXX. ročníka LSLN 2016                      

s fotogalériou, spomienkami ocenených, dlhoročných i súčasných porotcov, 

podporovateľov a garantov súťaže. Riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Katarína 

Soukupová pri jubileu podčiarkla, že „prácou na sebe, sa z tisícov, stovák a desiatok 

adeptov stávali po tridsať rokov z neznámych mien postupne ambiciózni jednotlivci. A 
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z viacerých sú dnes plnohodnotní umelci slova – poeti i prozaici. Sme radi, že sme 

mohli byť pri rozvoji ich talentu.“ 

Súťaž sa uskutočnila pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora 

Mikuša, s finančnou podporou Mesta Senica a Slovenskej asociácie knižníc a podporil 

ju i Fond na podporu umenia - hlavný partner podujatia. 
 

 Účasť: 70 účastníkov 

 

 

 6.december 2016  

  

Vianoce v knižnici 
Záhorská knižnica Senica, oddelenie pre deti a mládež 
 

Zábavno-vzdelávacie súťaže, hry, dramatizované čítanie, pomocou ktorých si deti 

preverovali znalosti o vianočných zvykoch, o knižnici a knihách. Tematicky boli 

zamerané na celé adventné a vianočné obdobie. Deti odpovedali na otázky                          

na pripravených súťažných hárkoch. Súťaž organizujeme od roku 1997 a každoročne 

sa stretáva s čoraz väčším záujmom detských čitateľov. Súťaží sa v troch vekových 

kategóriách a na vyvrcholenie v januári sa najviac tešia najmenší.  
 

Účasť: 185 detí 

 

 

 15. december 2016 
 

Stretlo nás svetlo 

literárno-hudobná kompozícia  k životnému jubileu prof. Eva Fordinálovej  

Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 
 

Literárno-hudobnou kompozíciou Stretlo nás svetlo sme si vo štvrtok 15. decembra 

2016 na spoločnom podujatí Záhorskej galérie Jána Mudrocha, Záhorskej knižnice                         

v Senici,  Záhorského múzea v Skalici a obce Borský Mikuláš uctili jubilujúcu 

literárnu historičku a poetku profesorku Evu Fordinálovú. 

Hudobným programom podujatie spestrili klaviristky Laura Tománková a Lenka 

Kurinová, interpretáciou nielen jubilantkinej poézie a prózy tiež herci a recitátori 

Libuša Trutzová a Jozef Šimonovič. A z jej rodného Borského Mikuláša vinšoval tiež 

Spevácky zbor Spievanky pri Jednote dôchodcov spolu s heligonkárom Severínom 

Čechom. V príhovore za rodákov pani profesorke zablahoželal starosta Borského 

Mikuláša Vladimír Bízek. Vyzdvihol osobnosť  literárnej historičky, učiteľky, poetky 

ale i čestnej občianky svojej rodnej obce, aj ako jej vďačný bývalý žiak. Poďakoval jej 

i za prácu, ktorú   pre obec i celé Slovensko robí rozvíjaním odkazu básnika Jána 

Hollého i vierozvestov Cyrila a Metoda vo svojom literárno-historickom i básnickom 

diele. Za Trnavský samosprávny kraj jubilantke pozdravný list predsedu Ing. Tibora 

Mikuša, PhD. odovzdala riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína 

Soukupová a za primátora Senice profesorke Eve Fordinálovej zablahoželala                     

Mgr. Viera Barošková. V senickej galérii v programe rezonovalo, že jubilantka je                         

vo verejnosti prijímaná ako renomovaný odborník v literatúre, avšak s citlivou dušou                         

a charizmou poetky. Dokáže osloviť generácie. To potvrdila aj v priebehu literárno-

hudobnej kompozície svojimi reakciami na vinše, príhovory a gratulantov. Poetka Eva 

Fordinálová, rodáčka z Borského Mikuláša, žijúca v Skalici, bola najskôr učiteľkou, 

vysokoškolským pedagógom a vedkyňou. Až neskôr (aj vďaka Literárnej Senici 
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Ladislava Novomeského, kde sa roku 1995 stala držiteľkou hlavnej ceny za poéziu), 

nechala v sebe rozvinúť naplno aj svoje básnické vlohy. Nimi nás už inšpiruje                         

z viacerých kníh. No motivuje nás i v duchu kresťanských ideálov k zmysluplným 

aktivitám najmä svojím literárno-historickým dielom. Šíri z neho odkazy  významných 

osobností akými boli Ján Hollý, Jozef Miloslav Hurban, Svetozár Hurban Vajanský, 

Ľudovít Štúr a ďalší. Pred záverom podujatia si celé auditórium spoločne                            

s účinkujúcimi zaspievalo najslávnejšiu a najobľúbenejšiu vianočnú pieseň – Tichú 

noc. Gratulácií k sobotným narodeninám prijala profesorka Eva Fordinálová 

neúrekom, Jedna z nich zaznela aj z básne venovanej jubilantke poetom                                     

a prekladateľom Viliamom Turčánym, ktorú predniesol Jozef Šimonovič. Dojatá 

profesorka v programe viac ráz potvrdila, že prekonávať rôzne prekážky v živote 

človeka, spoločnosti a krajiny a odovzdávať duchovné posolstvá je pre ňu akýmsi 

nepísaným krédom. Že odstraňovať púšte v  duši i v krajine sa dá podobne, ako to 

zalesnením viatych pieskov Záhoria kedysi urobila cisárovná Mária Terézia.                                    

A k podobným pozitívnym aktivitám nás všetkých vyzvala aj na dnešnom Slovensku                           

a v súčasnom svete. Nuž, pripájame sa i my k blahoželaniu jubilantke tak, ako to 

vyslovili pri heligónke neformálne členovia Speváckeho zboru Spievanky pri Jednote 

dôchodcov z Borského Mikuláša, keď pani profesorke Eve Fordinálovej želali: 

„Všetko najlepšie – more lásky, oceán šťastia a vesmír zdravia.“ 
 

Účasť: 85 občanov 

 

 
 

Výstavy 

 
 január- február 

 

Stará Senica 

 výstava dobových fotografií Senice zo zbierok Jána Petra 

 

 marec 
 

PORTÁL 
predajná výstava kníh odborného pedagogického vydavateľstva 

 

 október – november 
 

Sme tu pre Vás – sme tu s Vami 
prezentačná výstava aktivít kultúrnych zariadení TTSK za obdobie 2014 - 2015 

 

 november  - december 
 

Svetozár Hurban Vajanský   (1847 - 1916) 
fotodokumentačná výstava o živote a diele pri príležitosti 100. výročia úmrtia  

 

 december 
  

Vianoce v knihách  
výstava nových  kníh s tematikou Vianoc 
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6.  Spolupráca s organizáciami 

 
Záhorská knižnica v Senici v uplynulom roku 2016 spolupracovala: 

 

 podujatia pre deti 
ZŠ, MŠ v meste Senica, Štefanov, Cerová, Dojč, Kúty, Borský Mikuláš, Čáry, Šaštín-

Stráže, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, Domov sociálnych služieb 

pre deti a dospelých Rohov, Spojená škola v Senici, COOP Jednota s.d. Senica, Mesto 

Senica, MO MS Senica 

 

 vzdelávacie podujatia 

Záhorské osvetové stredisko Senica, Obvodný úrad Senica, Okresné riaditeľstvo 

Policajného zboru Senica, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie v Senici, Obchodná akadémia v Senici, Gymnázium Ladislava 

Novomeského v Senici, Oblastný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Senici, 

Okresný súd v Senici, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici 

 

 literárne večery 

Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica, Záhorské múzeum Skalica, Klub Spoločnosti 

Ladislava Novomeského v Senici, Národné osvetové centrum Bratislava, Literárne 

informačné centrum Bratislava, Profesionálne ženy - občianske združenie v Senici, 

ECAV v Senici, Rímsko-katolícka cirkev v Senici, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, 

Městská knihovna Hodonín, KAPL Holíč, Spolok slovenských spisovateľov  

Bratislava, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Mesto Holíč, obce  

Borský Mikuláš, Sobotište, Hradište pod Vrátnom, Smrdáky 
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Vyhodnotenie podujatí za rok 2016 
 Názov podujatia Počet 

návštevníkov 

Tržby 

 

1. 

Podujatia pre najmenších používateľov 

(tvorivé dielne, hlasné čítanie, hry, 

maľovanie, rozprávkové dopoludnia – 

123) 

 

 1 070 

 

--- 

 

2. 

Podujatia pre základné školy 

(stretnutia so spisovateľmi, tvorivé 

dielne, dramatizácie textu, súťaže) 

 

   840 

 

--- 

 

3. 

Informatické výchovy, práca 

s internetom, vyhľadávanie v databázach 

 

1 203 

 

--- 

 

4. 

Deň detí v knižnici, Župný deň – deň 

otvorených dverí 

 

   320 

 

 

5. 

Literárno – poetické pásma, prezentácie 

kníh pre verejnosť v ZK 
 

   425 

 

--- 

 

6. 

Výstavy – schodište knižnice, detské 

oddelenie, klubové priestory 

 

8 000 

 

--- 

 

7. 

 Sociálnopreventívne a prezentačné 

podujatia pre žiakov a pedagógov  

senických základných škôl 

 

   110 

 

--- 

 

8. 

Odborné a vzdelávacie podujatia pre 

odbornú knihovnícku verejnosť v ZK 
 

   150 

 

--- 

 

9. 

predajná výstava kníh vydavateľstva 

PORTÁL 

   350 

 

 

--- 

10. Odborné kurzy, porady, semináre     60 --- 

11. Podujatia pre verejnosť mimo Záhorskej 

knižnice 
           2 000 

 

--- 

12. Podujatia v rámci Záhorskej knižnice            3 000 --- 


