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1. Základné údaje 
 

1.1. Názov organizácie: Záhorská knižnica Senica (ďalej len knižnica) 

 

1.2. Personálna vybavenosť  

 

 priemerný evidenčný počet zamestnancov fyzické osoby  19,16 

 

 priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný   16,50 

 

 priemerný evidenčný počet zamestnancov na skrátený pracovný čas                       

vo fyzických osobách         5,22 

 

 materská a rodičovská dovolenka       3 

(z toho 2 sa počas roka vrátili a s 1 bol ukončený pracovný pomer 

uzatvorený na dobu určitú) 

 

 nový pracovný pomer bol uzatvorený k 18. 9. 2017 s jedným 

zamestnancom s pracovným zaradením odborný knihovník v oddelení                        

pre deti a mládež 

 

 pracovný pomer bol ukončený s tromi zamestnancami, ktorí boli 

zamestnaní na kratší pracovný čas, na dobu určitú a na zastupovanie počas 

materskej a rodičovskej dovolenky 

 

 bolo uzatvorených 8 dohôd o vykonaní práce na práce spojené 

s realizáciou podujatí. 

 

 

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. 

 

 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov: 

 

 učňovské vzdelanie       4 

  úplné stredné vzdelanie               12 

  z toho: s knihovníckym vzdelaním            9 

  vysokoškolské 1. stupňa      1 

  vysokoškolské 2. stupňa      4  
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Veková štruktúra zamestnancov: 

 

       ženy  muži 

 do 30 rokov        1 

 od 31 - 40 rokov       2 

 od 41 - 50 rokov       4 

 od 51 - 60 rokov     10      1     

 nad 60 rokov        2       

 

 

1.3. Príspevok zriaďovateľa  - bežné výdavky:        333 233,00 € 

 

- pôvodný ročný rozpočet             327 000,00 € 

- navýšenie rozpočtu - Literárna Senica Ladislava Novomeského       4 650,00 €  

       - odmeny za 09-12/2017 

                                     v zmysle Memoranda             1 128,00 € 

       - kofinancovanie projektov              455,00 € 

 

 

 

1.4. Tržby a vlastné výnosy:               6 301,96 € 

        

 - za služby používateľom knižnice              6 161,27 € 

 - výnosy z kopírovania       100,57 € 

 - výnosy z náhrady za stratené knihy       40,12 € 

 

 

1.5. Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky:          18 735,00 € 

 

- nákup motorového vozidla Škoda Octavia          18 735,00 € 

 

 

  

1.6. Z vlastných zdrojov – kapitálové výdavky: 

 

Knižnica nerealizovala kapitálové výdavky z vlastných zdrojov.  

 

 

1.7. Grantové schémy (MK SR, FPU a iné): 

 

FOND NA PODPORU UMENIA 

 

 Nákup knižničného fondu  

- prijatá dotácia               6 000,00 € 

- čerpané prostriedky v roku 2017            5 668,55 € 

- prostriedky na čerpanie do 31. 5. 2018    331,45 € 

- povinné zmluvné spolufinancovanie    315,80 € 

 

Celkové náklady na nákup knižničného fondu bez predplatného v r. 2017 

boli: 24 383,29 eur, vrátane predplatného vo výške 28 738,89 eur. 
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 Knižnica je dobré miesto pre všetky deti (obnova detského oddelenia) 

- prijatá dotácia               2 500,00 € 

- čerpané prostriedky v roku 2017            2 500,00 € 

- povinné zmluvné spolufinancovanie               138,75 € 

   

Celkové náklady na obnovu detského oddelenia v zmysle projektu boli 

6 723,75eur. Ďalšie sprievodné náklady spojené s obnovou detského 

oddelenia mimo rámca podmienok projektu vzťahujúce sa k celkovej 

obnove detského oddelenia boli financované vo výške 8 404,38 eur. 

 

 Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 – XXXI. ročník – 

celoslovenská literárna súťaž 

- prijatá dotácia               1 000,00 € 

- čerpaná dotácia v roku 2017             1 000,00 € 

- povinné zmluvné spolufinancovanie      52,65 € 

 

Celkové náklady na literárnu súťaž boli financované vo výške 5 664,65 €. 

 

 

FOND PRO SENICA 

 

 Dni detskej knihy 

- prijatá dotácia       300,00 € 

- čerpaná dotácia       300,00 € 

 

Celkové náklady na projekt boli financované vo výške  535,05 € 

 

 Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici – podujatia, aktivity a tematicky 

zameraný na nákup knižničného fondu 

- prijatá dotácia       350,00 € 

- čerpaná dotácia       350,00 € 

 

Celkovo boli na nákup knižničného fondu s tematikou sociálnej prevencie 

vydané vyššie prostriedky ako uvádza projekt. Samostatne nie je rozsah 

tohto druhu literatúry v knižničnom fonde vysledovaný. 

 

 

1.8. Kofinancovanie 

 

 FOND NA PODPORU UMENIA 

 

- Nákup knižničného fondu - dotácia z TTSK   316,25 € 

(skutočné dofinancovanie celkového nákupu bez predplatného 

18 714,74 €, vrátane predplatného 22 420,34 € - z vlastných 

zdrojov) 

 

- Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 – XXXI. ročník 

 - dotácia z TTSK         52,65 € 

(skutočné dofinancovanie projektu 4 664,65 €, z toho 4650,00 € 
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bolo pokryté navýšením rozpočtu z TTSK) 

 

- Knižnica je dobré miesto pre všetky deti - dotácia z TTSK 138,75 € 

(skutočné dofinancovanie obnovy detského oddelenia 

v zmysle projektu vo výške 4 223,75 €, ďalšie sprievodné 

náklady mimo rámca projektu vzťahujúce sa k celkovej  

obnove detského oddelenia vo výške 8 404,38 € - pokryté 

z vlastných zdrojov) 

 

  

FOND PRO SENICA 

 

- Dni detskej knihy 

dofinancovanie projektu z vlastných prostriedkov  235,05 € 

  

 

Záhorská knižnica v Senici v roku 2017  vypracovala : 

 

- Sponzorské zmluvy a dohody, knižné dary 

  (vydavateľstvá ohľadom rabatov)      10  

- Projekty do Fondu na podporu  umenia        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          4 690,70 €    

 

- Knižné dary                                                                                194   k.j. 

 

- Cena predsedu TTSK víťazovi Literárnej Senice Ladislava 

Novomeského       100,00 € 

 

- Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava -   

- príspevok spoluorganizátora na Literárnu Senicu Ladislava 

Novomeského 2017 – XXXI. ročník získaný z Fondu 

Pro Senica       800,00 € 

   

 

   

1.9. Územná pôsobnosť: metodická pôsobnosť a zber štatistických údajov v okresoch  

 Senica a Skalica 
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1. 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), 9 obecných knižníc 

s profesionálnymi zamestnancami a 35 obecných knižníc s neprofesionálnymi 

zamestnancami. V roku 2017 nevykonávalo činnosť spolu 11 knižníc, z toho viac ako 5 rokov 

stagnuje spolu 5 knižníc. 

Metodické inštruktáže a konzultácie poskytujeme tiež školským, špeciálnym knižniciam, 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. 

 

     V roku 2017 bola v mesiacoch jún – október pracovná pozícia metodičky z dôvodu 

čerpania materskej dovolenky neobsadená. 

 

 

2.1. Metodická a poradenská činnosť verejným knižniciam 

 

2.1.1. Metodická a poradenská činnosť 

1 regionálna knižnica, 4 mestské knižnice, 9 obecných knižníc 

s profesionálnymi zamestnancami, 35 knižníc s neprofesionálnymi 

zamestnancami 

 

2.1.2. Metodicko-inštruktážne návštevy 

4 metodické návštevy 

 

2.1.3. Konzultácie 

111 metodických konzultácií pre knihovníkov profesionálnych 

i neprofesionálnych knižníc ohľadom vypĺňania štatistických výkazov, 

zabezpečenia tlačív, tvorby projektov  a pod. 

 

2.1.4. Poradenská činnosť 

uskutočnili sa 2 porady pre knihovníkov profesionálnych knižníc v Záhorskej 

knižnici v Senici 

 

2.1.5. Vzdelávanie 

 

2.1.5.1. Individuálne 

  Celkový počet: 3 

 na požiadanie obecných úradov sme zaškolili nových 

zamestnancov obecných knižníc (MsK Gbely, ObK Moravský 

Ján a Petrova Ves) - vzdelávanie ohľadom jednotlivých 

odborných činností v knižnici      
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2.1.5.2. Kolektívne 

Celkový počet: 8 

 1x v rámci porád pre profesionálnych knihovníkov v marci 2017 

problematika katalogizácie, vyraďovania a evidencie 

knižničného fondu; 

 1x v máji exkurzia do troch knižníc v Komárne; 

 3x účasť na odbornom vzdelávaní SNK v Martine (celoživotné 

vzdelávanie, čítanie mládeže, štatistické porovnávanie; 

 2x v novembri k tvorbe projektov Fondu na podporu umenia 

a k štatistickému zisťovaniu. 

 

 

 

2.2. Prieskumová a rozborová činnosť 

 

2.2.1. Štatistika 

 

Štatistická činnosť: 
 

 spracovanie štatistického výkazu Záhorskej knižnice za rok 2016 pre MK SR; 

 spracovanie štatistických výkazov verejných knižníc v okresoch Senica 

a Skalica za rok 2016 v elektronickej podobe pre Záhorskú knižnicu v Senici 

pre metodické a koordinačné účely; 

 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 2016 a ich publikovanie v Metodickom liste            

č. 1/2017; 

 vypracovanie plnenia štandardov verejných knižníc v okresoch Senica 

a Skalica a následné rozbory na porade profesionálnych knihovníkov. 

 

 

2.2.2. Benchmarking knižníc, plnenie štandardov, odpočty, hodnotenia 

 

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

na seminároch o výsledkoch benchmarkingu; 

 prieskum čitateľských potrieb v knižniciach regiónu; 

 anketa o hodnotení  interiérového vybavenia v priestoroch detského oddelenia 

Záhorskej knižnice – zapracovanie názorov používateľov knižnice                                                   

pri rekonštrukčných a modernizačných prácach v detskom oddelení                            

knižnice;  

 prepočet štandardov Záhorskej knižnice, mestských a obecných knižníc 

s profesionálnymi zamestnancami 
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2.3. Publikačná činnosť 

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

a Skalica; 

 Bulletin víťazných prác jubilejného XXXI. ročníka Literárnej Senice Ladislava 

Novomeského 2017; 

 príspevky do Knižničného spravodaja knižníc TTSK; 

 príspevky na webovú stránku ZK, miestnej a regionálnej tlače. 

 

 

2.4. Edičná činnosť: 

 

 Metodický list č. 1/2017, 31 strán; 

 Metodický list č. 2/2017, 24 strán; 

 Bulletin víťazných prác XXXI. ročníka autorskej súťaže Literárna Senica 

Ladislava Novomeského 2017, 143 strán. 

 

 

2.5. Podujatia: 

 

 Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 – celoslovenská autorská súťaž, 

do ktorej sa zapojilo  205 autorov, ktorí poslali do súťaže 432 literárnych prác. 

 

 

2.6. Ďalšie činnosti: 

 

 pravidelné výpožičné služby v oddelení beletrie; 

 vypracovanie projektov; 

 spravovanie facebooku Záhorskej knižnice, komunikácia s používateľmi knižnice 

o novinkách; 

 zverejňovanie metodických materiálov na webovej stránke knižnice. 

 

 

2.3. Ochrana osobných údajov 

 

V rámci ochrany osobných údajov boli aplikované závery vyplývajúce                                             

z bezpečnostného auditu a následného bezpečnostného projektu z roku 2016.  

Osobné údaje boli spracúvané v súlade s § 18 zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach, § 27 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, bezpečnostného projektu a iných 

súvisiacich dokumentov. Počas roka 2017 boli prijaté opatrenia na zvýšenie úrovne 

ochrany osobných údajov a prevencie bezpečnostných rizík (modernizácia IKT, 

zavedenie centralizovaného zálohovania). Neboli zaznamenané žiadne incidenty 

ohrozujúce bezpečnosť osobných údajov. Ochrana osobných údajov v organizácii 

zodpovedá kritériám a štandardom tretieho tisícročia. 

 
 

2. 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. 
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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. 

 

3.1. Hlavné ukazovatele činnosti 

 

3.1.1. Knižničný fond 

 

     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 2017 sme knižničný fond rozšírili predovšetkým z príspevku Trnavského 

samosprávneho kraja, z projektu MK SR 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 na knižnom veľtrhu Bibliotéka 

(Portál, Osveta, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Académia a iné).  

Ročný prírastok knižničného fondu Záhorskej knižnice v Senici za rok 2017 

predstavuje 2 714 knižničných jednotiek (rast oproti roku 2017 o 343 

knižničných jednotiek). V rámci profilácie akvizície najvyšší podiel tvorí krásna 

literatúra pre dospelých v počte 1 070 k. j. (39,42 %), odbornú literatúru pre 

dospelých zastupuje 1 073 k. j. (39,54%), knihy pre deti sú v počte 571 k. j. 

(21,04 %). Prevahu má slovenská produkcia, ale dopĺňali sme fond aj literatúrou 

v českom, anglickom, francúzskom, ruskom a nemeckom jazyku. Kúpou sme 

získali 2 515 k. j. (z toho 527 k. j. bolo vyfinancovaných z Fondu na podporu 

umenia), darom 194 kníh  a  5 knižných náhrad. 

  

Vo finančnom vyjadrení  dosahuje celkom  nákup knižničného fondu v roku 

2017 28 738,89 €  (nárast oproti roku 2016 o 4 872,43 €, t.j. o 20,42 %), z toho 

20 368,91 € predstavuje nákup kníh a 3 497,91 € nákup časopisov. Úspora na 

základe získaných rabatov v jednotlivých vydavateľstvách  dosiahla výšku 

4 690,70 €. Priemerná cena knihy získaná kúpou bola v uplynulom roku v našej 

knižnici hodnotu  9,22 €.  Záhorská knižnica v Senici spravuje k 31. 12. 2017 

knižničný fond v rozsahu  84 449  knižničných jednotiek.  

 

 

 

Zloženie prírastku knižničného fondu za rok 2017 

 

 

 

 

 

    

 

 

 skutočnosť 

rok 2016 

skutočnosť 

rok 2017 

plán rok 

2017 

knihy 2 371 2 714 1 980 

ostatné dokumenty 0 0 20 

spolu 2 371 2 714 2 000 
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Spôsob nadobudnutia prírastku za rok 2017 

 

kúpa 2 515 

( z toho grant 527) 

dar 194 

náhrada                          5 

povinný výtlačok 0 

spolu 2 714 

 

 

 

 

Finančné nadobudnutie prírastku  knižného fondu za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančné zdroje nákupu knižného fondu v roku 2017 

 

zdroj suma 

zriaďovateľ 19 364,74 

grant 5 668,55 

spolu 25 033,29 

 

 

 

 

 

 

 

periodiká rok 2016 rok 2017 

denníky 4 4 

týždenníky 15 16 

ostatné 67 71 

spolu 86 91 

prírastok za rok 2017 k. j. suma 

kúpa 2 515 25 033,29 

dar 194 0 

náhrada 5 0 

spolu 2 714 25 033,29 
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  Percentuálne zloženie prírastku za rok 2017 

 

literatúra počet k. j. % 

odborná pre dospelých 1 073              39,54 

krásna pre dospelých 1 070              39,42 

odborná pre deti  75 2,76               

krásna pre deti 496            18,28 

ostatné dokumenty 0             0 

spolu 2 714 100,00 

 

   

 

 

Percentuálne zloženie úbytku vyradením za rok 2017 

 

literatúra počet k. j. % 

odborná pre dospelých 502 23,45 

krásna pre dospelých 1 104 51,59 

odborná pre deti                      527 24,63 

krásna pre deti 7 0,33 

ostatné dokumenty 0 0 

spolu 2140 100,00 

 

 

 

 

Úbytky vo finančnom vyjadrení za rok 2017 

 

úbytky počet k. j. suma 

opotrebované dokumenty 2 110 4 239,05 

stratené dokumenty 4 6,08 

nedobytné dokumenty                        26 209,17 

spolu 2 140 4 454,30 

 

 

 

 

Zloženie knižničného fondu Záhorskej knižnice k 31. 12. 2017 

 

literatúra počet % 

odborná pre dospelých 27 429 32,48 

krásna pre dospelých 40 956 48,50 

odborná pre deti 3 519 4,17 

krásna pre deti 12 106 14,33 

ostatné dokumenty 439 0,52 

spolu 84 449 100,00 
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  Evidencia a katalogizácia                                                                                                                                 

 

     V roku 2017 sme zaevidovali 2 714 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)  

 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 2 140       

k. j. 

 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 

 zostavenie bibliografie do čitateľskej ankety „Kniha Záhoria 2016“ 

 poskytovanie BIS                    

 Revízia a ochrana fondov 

 

     Ochranu knižničného fondu zabezpečovali knihovníci osobným dohľadom, 

sledovaním kamerového systému, dodržiavaním knižničného poriadku. 

V roku 2017 sme vyradili 2 140 k. j., z toho bolo nahradených 5 k. j., 2 110 k. j. 

bolo opotrebovaných, 26 k. j. bolo vyradených z dôvodu nevymožiteľnosti od 

čitateľov. Vyradené knižničné jednotky boli v zmysle smernice o evidencii, 

revízii a vyraďovaní knižničného fondu zlikvidované – odvezené firmou na 

spracovanie druhotných surovín. 

 

 

 

3.1.2. Čitatelia, návštevníci a výpožičky 
 

 

Výpožičné služby 

 

     Kvalifikované výpožičné, konzultačné a referenčné služby predstavujú  

základ odborných činností knižnice.                    

Dosiahnuté ukazovatele roku 2017 dokumentujú  stabilizovaný stav v počtoch 

používateľov knižničných služieb i vo výpožičkách. Na základe analýzy 

minuloročného poklesu výpožičiek periodík sme zvýšili počet odoberaných 
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titulov odborných časopisov. Naopak v detskom oddelení evidujeme mierny 

nárast detských používateľov, napriek poklesu počtu detí v rámci obyvateľstva 

v meste. Od júna do októbra sme oddelenie renovovali a modernizovali. Zvýšili 

sme počty kolektívnych podujatí, v oddelení pre deti pracujú dve nové 

knihovníčky, ktoré zvýšili počty kolektívnych podujatí pre deti, zlepšila sa 

i individuálna práca s používateľom. V budúcom roku očakávame ďalší nárast.   

     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 v súbornom katalógu Slovenskej knižnice. 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 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 2017 sme celkom zabezpečili 455 požiadaviek MVS, 

z toho bolo 252 žiadaniek na knihy, 120 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 83 dokumentov. 
 

Prevádzka informačných systémov a služieb naviazaných na Slovenskú národnú 

knižnicu (KIS Virtua) bola bez významnejších problémov, chod v rámci 

doterajších štandardov, žiadne závažné komplikácie alebo incidenty. 

Verejný Internet v pôvodom prevedení server-klient bol zrušený a nahradený 

plnohodnotnými PC. Oddelenie naďalej funguje ako oddelený subnet v rámci 

siete a vyhovuje požiadavkám tretieho tisícročia. 

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. Po zavedení poplatkov sa znížil počet návštevníkov 

internetu a využívali najmä pol hodinový čas zdarma. Celkový počet 

návštevníkov bol 541. 

Webová stránka po modernizácii v roku 2016 bola v uplynulom roku priebežne 

aktualizovaná a udržiavaná. Z dôvodu prerušenia webhostingu koncom roka sú 

dostupné len štatistiky za december. Extrapoláciou údajov a prenásobením 

konštantou 0,7 je odhadovaná ročná návštevnosť približne 44 000 unikátnych 

návštevníkov. Web vyhovuje súčasným požiadavkám. 

 

V závere roka boli nakúpené nové snímače čiarových kódov, ktoré budú 

inštalované do prevádzky počiatkom roka 2018, čím bude zavŕšená 

modernizácia techniky v organizácii. Ostatné vybavenie IKT bolo pravidelne 

udržiavané. Neboli zaznamenané žiadne kritické incidenty a výpadky. 

Výpočtové vybavenie knižnice  vyhovuje náročným kritériám . 
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Celkový stav výpožičiek k 31. 12. 2017             175 549 

 

 

používatelia literatúra počet 

dospelí 
náučná 57 680  

krásna 64 611  

deti do 15 rokov 
náučná 6 539 

krásna 20 446  

 periodiká 26 273 

spolu  175 549 

 

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 1 895  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                               58,19 

                 na 1 obyvateľa    8,75               

 

Počet zväzkov                    na 1 používateľa             27,99 

      na 1 obyvateľa    4,20 

 

Nákup literatúry                na 1 používateľa    0,90       

      na 1 obyvateľa    0,14 

 

Obrat knižničného fondu        2,08 



15 

 

Používatelia 

 

 

Počet používateľov, ktorí vykonali transakcie v Kis3g                                 2 818 

z toho  detských používateľov                                                                          746 

  

 

Celkový stav používateľov  v roku 2017              3 017    

 

                      

používatelia počet 

dospelí  2 072 

deti 746 

pobočka Čáčov 50 

jednorazoví používatelia 35 

organizácie – knižnice 114 

spolu 3 017 

 

(pobočka Čáčov a jednorazoví používatelia sú evidovaní mimo KIS) 

Knižnicu v roku 2017 navštívilo 44 892 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 tis. občanov.  

 

 

 

Vybraté ukazovatele 

   

% používateľov z počtu obyvateľov                  15,03 % 

 

% používateľov do 15 rokov zo školopovinnej mládeže  39,02 % 

 

 

 

Výpožičné služby v študovniach 

 

     V roku 2017 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 93 033 prezenčných výpožičiek 

bolo požičaných prezenčne 16 564  periodík. 

 

 

3.2. Referenčné služby 

 

      Poskytli sme 5 015 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. 
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Vypracovali sme 237 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 934  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 

455 požiadaviek cez databázu Slovenská knižnica z fondov SNK, ŠVK 

a špecializovaných knižníc. Z toho bolo objednaných 252 kníh a 120 článkov 

z odborných periodík, iným knižniciam sme z nášho fondu poskytli 83 dokumentov. 

Verejný internet v knižnici bol prístupný prostredníctvom 6 pracovných staníc 

v oddelení odbornej literatúry. Bezplatný bol polhodinový prístup. Návštevníci mohli 

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

využilo 541 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: 
 

 v mesiaci júl zrealizovali čistenie knižničného fondu. Zároveň vyradili 

opotrebované a obsahovo zastarané knihy; 

 pravidelne počas celého roka sa venovali ochrane knižného fondu, obaľovaniu 

nových kníh, lepeniu opotrebovaných kníh, nahrádzaniu zničených obalov 

novými, viazaniu dôležitých kníh s porušenou väzbou; 

 označovali 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 označovali prv, než ich 

sprístupníme používateľovi; 

 získavali knihy, ktoré nemáme vo svojom fonde  cez databázu  Slovenská 

knižnica prostredníctvom MVS z fondov SNK, štátnych vedeckých knižníc 

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

používateľov často nemožno vybaviť, lebo knižnice novú literatúru nepožičiavajú, 

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  

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; 
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 sledovali objednávky a vykonávali dennú evidenciu periodík, vyraďovali 

opotrebované periodiká; 

 spracúvali údaje pre Súborný katalóg periodík SR. Tento následne využívali                 

pri zabezpečovaní fotokópií odborných článkov z periodík (ktoré nevlastníme)                 

pre používateľov našich služieb; 

 v čitárni sledovali a odkladali odborné prílohy v periodikách, s cieľom následného 

využitia v oddelení odbornej literatúry a  skvalitnenia  informačnej  činnosti 

knižnice; 

 poskytovali telefonické informácie o literatúre, výpožičkách, prolongáciách 

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

 v študovni poskytovali internetové i  kopírovacie služby,  

 neustále pracovali s knižným fondom, a podľa potreby a záujmu používateľov, 

ako aj počtu exemplárov presúvali knihy do príručného skladu, alebo do depozitu; 

 vyradili opotrebovanú literatúru a časť kníh 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 obmieňali súbory kníh pre pobočku Čáčov. 

 

 

3.2.1. Informatická výchova 

 

Cyklické vzdelávanie žiakov a študentov základných a stredných škôl zo Senice 

a okolia. 

Celoročný projekt vstupných exkurzií a informatickej výchovy pre žiakov 

základných a stredných škôl realizujú v Záhorskej knižnici  oddelenie odbornej 

literatúry a oddelenie pre deti a mládež. 

 

Celková účasť: 934 žiakov a študentov 

Počet hodín: 56 

 

Informatická výchova pre stredné školy je rozdelená na dve etapy. Pri prvej 

návšteve knižnice oboznamujeme študentov s hlavným poslaním a úlohami 

knižnice. Výklad začíname stručnou históriou ZK a oboznámením sa 

s Knižničným a výpožičným poriadkom knižnice. Vysvetlíme kto a za akých 

podmienok môže využívať služby knižnice, ktoré delíme na základné – 

bezplatné a špeciálne – spoplatnené. Zdôrazňujeme potrebu nosenia čitateľského 

preukazu a dodržiavania výpožičnej lehoty, upozorňujeme na sankčné poplatky. 

Odporúčame cez osobné konto na našej webovej stránke možnosť prolongácie 

výpožičnej lehoty a sledovanie výpožičiek a rezervácií. Vysvetľujeme základné 

pojmy ako dokument, periodikum, záznamy o dokumentoch, uloženie fondu, 

katalóg, bibliografia, rešerš, MDT, MVS. Následne v študovni ukážeme ako 

jednoducho sa dá vyhľadávať v našom ON-line katalógu, ale aj          

v súbornom katalógu knižníc kis3g, ktorého sme súčasťou. Potom nasleduje 

návšteva jednotlivých oddelení a predstavenie ich špecifík. Exkurziu knižnice 

končíme zvyčajne v beletrii v úseku študijnej literatúry, kde majú možnosť 

vidieť konkrétne diela klasikov slovenskej a svetovej literatúry, ktoré by mali 

prečítať. 
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Druhá etapa informatickej výchovy je zameraná na priamu prácu s katalógmi,        

vyhľadávanie dokumentov a jednoduché rešeršovanie. Niekedy sú informatické 

výchovy zamerané tematicky priamo na určitý vyučovací predmet, napr. 

geografia cestovného ruchu, ekonómia podniku, etická výchova a pod. Snažíme 

sa vyhovieť požiadavkám vyučujúcich s ohľadom na vek žiakov a študentov. 

 

 

3.3. 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 buduje súbor autorít regionálneho významu. Súbežnú 

regionálnu bibliografiu spracováva iba v elektronickej podobe (na požiadanie tlačíme 

príslušné výstupy). 

 

 

Výpožičky 

 

druh spôsob počet 

knihy 
prezenčne 235  

absenčne 410  

periodiká 
prezenčne 5 723 

absenčne 95  

výstrižky z novín a 

časopisov 

 115 

spolu  6 463 

 

  

výpožičky      absenčné     505       

prezenčné 5  958 

  

návštevníci                                            528 

 

bibliografické a faktografické informácie        530 

bibliografické záznamy         812 

 

 

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. Súbežnú regionálnu bibliografiu spracovávame iba 

v elektronickej podobe (na požiadanie tlačíme príslušné výstupy). 

 

Činnosť regionálno-bibliografického oddelenia v roku 2017: 
 

 získavanie a budovanie knižničného fondu (databáza regionálnych dokumentov 

bola doplnená o 82  k. j.; 
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 budovanie databázy článkov pre výberovú regionálny 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; 

 kopírovanie informačných materiálov knižnice na požiadanie čitateľov; 

 vypracovanie rešerší s regionálnou tematikou; 

 budovanie súboru autorít regionálneho významu; 

 vyplnenie štatistického formuláru za účelom získavania informácií o vydaných 

neperiodických publikáciách v SR (pre potreby MK SR) ; 

 vypracovanie Evidenčného súpisu plánovanej bibliografickej činnosti na rok  

2018; 

 Významné regionálne osobnosti, udalosti a inštitúcie v roku 2018 – 48 záznamov; 

 dopĺňanie  textov do webovej stránky Záhorskej knižnice Senica, časť Regionálne 

informácie; 

 účasť na školeniach venovaných katalogizačným pravidlám RDA; 

 upratovanie KF v oddeleniach knižnice a skladoch; 

 inventarizácia hmotného majetku v regionálno-bibliografickom oddelení                                  

a v sklade; 

 výpožičná služba v oddelení  pre deti a mládež každý tretí týždeň od 15.45                       

do 18.00 hod.; 

 výpožičná služba v odd. náučnej literatúry a beletrie počas neprítomnosti 

pracovníkov jednotlivých oddelení; 

 edičná činnosť 

    

Tabuľka výkonov v hlavných ukazovateľoch činnosti knižnice za rok 2017 

Ukazovateľ 
Merná  

jedn. 
Plán na rok 2017 Skutočnosť  2017 % plnenia 

KNIŽNIČNÝ FOND     

Celkový stav knižničného fondu kn. j. 84 375 84 449 100,09 

Počet kn. j. na 1 obyvateľa kn. j. 4,00 4,20 105,00 

Počet titulov odoberaných periodík titul 80 91 113,75 

Prírastok kn. j. 2 000 2 714 135,70 

Úbytok kn. j. 1 500 2 240 149,33 

VÝPOŽIČKY     

Celkový počet výpožičiek kn. j. 180 000 175 549 97,53 

- z toho špeciálne dokumenty kn. j.    

Z celkového počtu výpožičiek prezenčné kn. j. 90 000 93 033 103,37 

POUŽÍVATELIA      

Počet registrovaných používateľov osoba 3 300 3 017 91,42 

z toho do 15 rokov osoba 700  746 106,57 

Návštevníci návšteva 80 000 88  634 110,79 

- z toho  fyzickí návšteva 40 000       44 634 111,59 

- z toho virtuální návšteva 30 000 44 000 146,67 

ĎALŠIE ČINNOSTI     

Kolektívne podujatia podujatie 80 143 178,75 

v tom:  informačná príprava hodina 50 56 112,00 

Odborné podujatia, porady podujatie 10 17 170,00 

Metodické návštevy návšteva 14 4 28,57 

Edičná činnosť titul 6 6 100,00 

Rešerše titul 200 237 118,50 
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3. Edičná činnosť: 
 

4.1. periodické publikácie  
 

 

4.1.1.  Súbežná regionálna článková bibliografia 
 

       priebežne 

 

4.1.2.  Metodický list č. 1 

  zostavili: Eliška Šefčíková Stanková, Alena Švecová, Senica, 2017, 1. vyd. 
 

       marec 

       31 strán 

4.1.3.  Metodický list č. 2 

  zostavili: Júlia Kubíková, Alena Švecová, Senica, 2017, 1. vyd. 
 

       november 

       24 strán 

 

4.2. neperiodické publikácie 

 

4.2.1.  Kalendárium regionálnych osobností 

Jubilanti roku 2018 
 

 

203 záznamov 

24 strán 

 

4.2.2.  Významné regionálne osobnosti, udalosti a inštitúcie v roku 2018 
 

       50 záznamov 

 

4.2.3.  Bulletin víťazných prác XXXI. ročníka autorskej súťaže 

  Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017 

  zostavili: Milan Soukup, Júlia Kubíková, Senica, 2017, 1. vyd. 

  ISBN 978-80-85145-22-9 

       december 

       143 strán 

 

 

4.3. metodické, propagačné a inštruktážne publikácie 

 

4.3.1.  pozvánky a plagáty k jednotlivým podujatiam 

 

 

4.4. mimo edičného plánu 

 

4.4.1. príspevky do Knižničného spravodaja knižníc TTSK 

 vydavateľ Knižnica J. Fándlyho Trnava 

 

4.4.2. príspevky do Župného spravodaja TTSK 

 

4.4.3. články v regionálnej tlači, mestskom spravodaji Naša Senica, TV Sen 
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Všetky publikácie sú dostupné na www. stránke Záhorskej knižnice. 

 

 

 

4. Podujatia 
 

5.1. Najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť 

                                                                                                                                                                

5.1.1.  Týždeň slovenských knižníc 
 

13. - 17. marec 2017 
  

     V seriáli podujatí bola v ponuke celá plejáda aktivít – tvorivé dielne, besedy 

s autormi, semináre, informatická príprava stredoškolákov, predajná výstava                        

i príbehy z kníh ako výtvarná inšpirácia pre najmladších návštevníkov 

knižnice. Po slávnostnom otvorení TSK a výstavy k 200. výročiu narodenia           

J. M. Hurbana nasledovalo prvé podujatie pre deti -Maľované rozprávky. 

Tvorivá dielňa bola určená pre žiakom prvého stupňa základných škôl. 

V utorok 14. marca sme otvorili predajnú výstavu nielen pedagogickej 

literatúry  Vydavateľstva Portál. Popoludní s čitateľmi a verejnosťou                           

v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici besedovala Jana Juráňová, 

spisovateľka, dramatička a prekladateľka, narodená v Senici, ktorá časť detstva 

prežila v Cerovej. Jej najnovšie knihy Cudzie príbehy (Aspekt 2016) a Žena 

moja drahá  (Slovart 2017) s korešpondenciou Pavla Országha Hviezdoslava 

s manželkou potvrdzujú, že je jednou z najplodnejších súčasných autoriek. 

V stredu 15. marca predpoludním absolvovali informatickú prípravu v knižnici 

študenti senickej Obchodnej akadémie a o 11. hodine do svojej najnovšej 

tvorby detským čitateľom umožnila počas Túr do literatúry poetka Zdenka 

Laciková z Prašíc, žijúca v Kopčanoch na Záhorí. Kým vo štvrtok 16. marca 

predpoludním i popoludní priestory knižnice napĺňali čítané i výtvarne 

spracúvané rozprávkové príbehy Pavla Dobšinského adresované predškolákom 

a mladým výtvarníkom z prvého stupňa základných škôl, stredoškolákom bol  

v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici od 10.00 h. určený odborný seminár 

„Jozef Miloslav Hurban (1817-1888)“. K 200-ročnici narodenia osobnosti jeho 

životné osudy a zástoj vo vojenských výpravách meruôsmych rokov priblížili 

vysokoškolskí pedagógovia docenti Ivan Mrva a Vladimír Segeš. 

Hurbanovskému povstaniu stvárnenému vo výtvarnom umení sa venoval 

riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici Štefan Zajíček. 

V piatok 17. marca sa pod názvom „Ako štúrovci slovenčinu spisovali...“ stala 

knižnica dejiskom vedomostnej súťaže pre deti základných škôl. Sprievodnými 

akciami Týždňa slovenských knižníc boli dokumentačná výstava k 200. 

výročiu narodenia J. M. Hurbana a výstava Kalendárium slovenských 

spisovateľov detskej literatúry. 

V Týždni slovenských knižníc od 13. 3. 2017 do 18. 3. 2017 sme zapisovali 

používateľov bez platenia poplatku. Celkom bolo zapísaných 93 dospelých 

čitateľov a 26 detí. Hodnota nezaplateného poplatku bola 364,50 €. Poplatky za 

upomienky a oneskorene vrátené knihy sme neodpúšťali, nakoľko sme s týmto 

nemali dobré skúsenosti z minulých rokov. Niektorí čitatelia zámerne čakali na 

amnestiu a nevrátili nám knihy, ktoré boli žiadané a tým nám znemožnili 

kvalitne zabezpečiť rezervačné služby. 
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Počet podujatí: 13 + dokumentačná výstava k 200. výročiu narodenia Jozefa 

Miloslava Hurbana a výstava Kalendárium slovenských spisovateľov detskej 

literatúry.  
                                                                                                                 

Účasť: 700 návštevníkov 

 

5.1.2.  Dni detskej knihy v Záhorskej knižnici 
 

31.máj – 5. jún 2017 
 

     Už viac ako dve desaťročia  v jarných mesiacoch  organizuje Záhorská 

knižnica festival   DNI DETSKEJ KNIHY. V tomto roku sa konali v dňoch  

31. mája – 5. júna 2017 s finančnou podporou Mesta Senica.  

Pre čitateľov a priaznivcov bol pripravený bohatý a zaujímavý program,                          

v rámci ktorého sa  konali i stretnutia s významnými slovenskými spisovateľmi 

(napr. Braňo Jobus, ktorý sa stretol s deťmi v IV. Základnej škole                                             

a v Základnej umeleckej škole v Senici so štvrtákmi z I. Základnej školy, 

Ľudovít Šurina, Michal Habaj), ilustrátormi (Juliana Hamajdáková), 

vydavateľmi (Le-Mimi Senica) a ďalšími tvorivými pracovníkmi, ktorí svoju 

prácu zasvätili tvorbe pre deti. 

Aj v tomto roku bolo hlavným cieľom projektu zvyšovanie čitateľských 

kompetencií detí, motivácia deti k pravidelným návštevám knižnice a zároveň 

vytvorenie príležitostí k osobnému spoznávaniu autorov, ilustrátorov                                  

a vydavateľov. DDK sa konali v knižnici a na niektorých základných školách. 

Zapojili sme sa i do celoslovenských projektov: Celé Slovensko číta deťom – 

deťom čítali herci Záhoráckeho divadla Mgr. František Harnúšek a  Mgr. Art. 

Ivan Fodor a Les ukrytý v knihe s lesným pedagógom a spisovateľom 

Ľudovítom Šurinom. Prezentovali sme aj nový knižný titul mladej autorky 

z neďalekého Dojča, ktorá žije vo Švédsku, Jany Larsson „Lemi a Mimi 

hľadajú mamu“, ktorá uzrela svetlo sveta v máji vo vydavateľstve Le-Mimi 

v Senici. Deťom bolo pripravených niekoľko tvorivých dielní v spolupráci                             

so ZUŠ. 

Pre stredoškolákov okrem informatickej výchovy sme v spolupráci 

s Literárnym a informačným centrom zorganizovali prezentáciu knihy Básnik 

v čase s akcentom na životný  príbeh Laca Novomeského. Študentom sa 

predstavili spisovatelia Michal Habaj a Radoslav Passia. 
 

Účasť: 380 žiakov 

 

5.1.3.  Poznaj svoj región  

vlastivedná súťaž pre žiakov základných škôl okresu Senica 
 

22.jún 2017, Kultúrny dom Hlboké 
 

     Po úspešných školských kolách ma siedmich ZŠ okresu sa vo štvrtok                      

22. júna 2017 uskutočnilo finále súťaže Poznaj svoj región (po prvýkrát v jej 

12-ročnej histórii) uskutočnilo v kultúrnom dome v Hlbokom. Stalo sa tak                      

v Roku Jozefa Miloslava Hurbana (1817-1888)  pri 200-ročnici od narodenia 

osobnosti. Starosta Hlbokého Ing. Miloš Čobrda za spoluorganizátorov ocenil, 

že práve v obci, kde Hurban prežil 45 najplodnejších rokov svojho života až                  

do svojej smrti (a mal 9 detí), podujatie s Obcou Hlboké uskutočnili Záhorská 

knižnica v Senici a Miestny odbor Matice slovenskej v Senici. V 3-kolovej 

súťaži zápolili 4-členné družstvá Sekúľ, Čárov, Dojča, Šaštína-Stráží, Jablonice 

a III. Základnej školy v Senici. Súťaž moderovala Dominika Klenová                                                 



23 

 

a odpovede posudzovali – Ing. Valéria Kubíková, predsedníčka MO Matice 

slovenskej v Senici (predsedníčka poroty), a ako členky poroty - Vilma 

Tomášová, pracovníčka Pamätnej izby J. M. Hurbana v Hlbokom, a Mgr. 

Katarína Soukupová, riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici. Deti v súťaži 

osvedčili vedomosti z histórie, súčasnosti a poznania osobností nášho regiónu. 

Odpovede v časovom limite, písomný test s alternatívami odpovedí, i viacero 

napínavých „rozstrelov“ pri rovnosti bodov nakoniec súťaž zdramatizovali.           

Na prvom mieste sa umiestnili po rozstrelových otázkach deti zo Sekúľ.                            

O druhé a tretie miesto sa bojovalo veľmi dlho medzi deťmi z Dojča a z III. ZŠ 

zo Senice. „Striebornú“ priečku obsadili Dojčania a „bronzovú“ Seničania. 

Štvrté miesto patrí súťažiacim zo Šaštína-Stráží, piate z Čárov a šieste 

Jabloničanom. 

Súťažiaci, aj ich fanúšikovia z Dojča, si po súťaži mnohé vedomosti z histórie 

regiónu a Slovenska oživili aj vďaka pani Vilme Tomášovej v Pamätnej izbe                      

J. M. Hurbana v Hlbokom. Starosta M. Čobrda deti previedol obnovenou 

pamätnou evanjelickou farou, kde Ľudovít Štúr (1815-1856) spolu s Michalom 

Miloslavom Hodžom  (1811-1870) a J. M. Hurbanom urobili dejinné 

rozhodnutie – uzákoniť spisovnú slovenčinu na základe stredoslovenských 

nárečí. Kyticu kvetov deti z Dojča položili k Hurbanovej mohyle na tamojšom 

cintoríne. Starý hrob s náhrobníkom vybudovali za 850 zlatých z národnej 

zbierky roku 1892. Novšia Mohyla – dielo  architekta Dušana Jurkoviča (1868-

1947), odhalili v Hlbokom pri storočnici Hurbanovskej revolúcie (1848/1849) 

roku 1948. 
 

Účasť: 450 žiakov 

 

 

5.1.4.  Po stranách Moravy 2017  

VI. ročník letného poetického festivalu v Senici, Hlbokom a Smrdákoch 
 

28. - 30. júl 2017 
 

     Od 28. do 30. júla 2017 boli Senica, Hlboké a Smrdáky dejiskami 6. ročníka 

úspešného spoločného česko-slovenského, záhorsko-juhomoravského, 

medzinárodného projektu Letného poetického festivalu Po stranách Moravy 

2017. Zorganizovali ho spoločne s občianskym združením PSM literárne kluby 

Kruh autorov Hodonínska (KAH) a Klub autorov a priateľov literatúry (KAPL) 

Záhoria, s Mestskou knižnicou Hodonín, Záhorskou knižnicou v Senici,                      

s Kúpeľmi Hodonín a obcou a Prírodnými liečebnými kúpeľmi Smrdáky. 

Festival bol doteraz vždy vzájomnou tvorivou inšpiráciou literátov, aktivizoval 

literárne kluby, podnecoval k tvorbe nové literárne talenty. Do ponuky 

kultúrneho leta na českej strane hraničnej rieky Moravy i na slovenskej 

prinášal spestrenie programu v kúpeľných areáloch, galériách výtvarného 

umenia v Hodoníne a Senici a na iné netradičné miesta. Festival bol opäť 

multižánrovým. Veď popri literátoch a priateľoch poézie sa  na ňom 

prezentovali i hudobníci, speváci a výtvarníci. Nechýbali predajné výstavy 

kníh. 

6. ročník mal v piatok 28. júla na programe Poetický večer „nováčikov“                          

v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici. V sobotu 29. júla predpoludním 

účastníci spoznali pamätihodnosti Hlbokého. Pri 200-ročnici od narodenia 

osobnosti si pripomenuli génia loci obce, v ktorej 45 rokov pôsobil národný 

buditeľ, kňaz a spisovateľ Jozef Miloslav Hurban (1817-1888) a narodil sa 
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pred 170 rokmi jeho syn - novinár, spisovateľ a politik Svetozár Hurban 

Vajanský (1847-1916). V sobotu popoludní sa festival preniesol do Prírodných 

liečebných kúpeľov Smrdáky. Účastníci festivalu z Českej republiky                                

a zo Slovenska sa zoznámili i s liečivými účinkami minerálnych vôd a bahna             

v obci, v ktorej prvú písomnú zmienku o nich zaznamenali v 15. storočí. 

Nosným programom soboty bol Galavečer pre Smrdáky a kúpeľných hostí                    

s predstavením poézie a hudobnej tvorby účastníkov festivalu. 

Na festivale sa zúčastnilo takmer päťdesiat literátov zo Slovenska, Čiech, 

Poľska a Bulharska. Priniesol i viacero tvorivých dielní. Jednak v Grand café - 

kongresovom centre Senica, kde boli účastníci ubytovaní. Ale i v Hlbokom                     

a v Smrdákoch. Ako zaznelo na  festivale, ambíciou spoluorganizátorov                          

7. ročníka  festivalu v roku 2018 bude – vydať opäť aj zborník Po stranách 

Moravy s tvorbou nielen z posledného ročníka festivalu na záhorskej strane. 

Súčasťou festivalu bola v najstaršom kúpeľnom objekte v Smrdákoch i výstava 

z tvorby viacnásobnej účastníčky festivalu – poetky i výtvarníčky z Příbrami 

Jarmily Maršálovej a „krst“ knižky „Abeceda zvířátek“ s poéziou pre deti                       

od Jarmily Moosovej, doplnená kresbami Jarmily Maršalovej. Krstná mama 

knižky, riaditeľka Prírodných liečebných kúpeľov v Smrdákoch Ing. Mária 

Turjaníková jej autorkám zaželala veľa ďalších úspechov a deťom radosť                             

z čítania.  

Na záver sa poeti, prozaici, výtvarníci, hudobníci i knihovníci s Hlbokým, 

Smrdákmi a Senicou lúčili s presvedčením, že  sa o rok radi stretnú                        

na prezentácii svojej tvorby na 7. ročníku Letného poetického festivalu                  

Po stranách Moravy 2018 v posledný júlový víkend na moravskej strane                  

v Hodoníne. 
 

Účasť: 120 účastníkov a návštevníkov 

 

 

5.1.5.  Kniha Záhoria 2016 

IX. ročník čitateľskej ankety v Záhorskom múzeu v Skalici 
 

25. október 2017  
 

     V stredu 25. októbra 2017 popoludní v Záhorskom múzeu v Skalici 

vyhlásili výsledky obľúbenej čitateľskej ankety – KNIHA ZÁHORIA  2016. 

Šlo už o 9. ročník, ktorý spoločne organizujú 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.                

V doterajších deviatich ročníkoch sa už o priazeň čitateľov uchádzalo spolu 

401 kníh. 

Popri autoroch súťažiacich kníh z vlaňajšej produkcie, o ktorých sa hlasovalo 

od júla do konca septembra tohto roku, sa na vyhlásení výsledkov zúčastnili - 

za Trnavský samosprávny kraj z odboru kultúry Mgr. Silvia Mruškovičová,                    

za vyhlasovateľov ankety – riaditelia - Záhorského múzea v Skalici PhDr. 

Viera Drahošová, Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová, 

Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici  PhDr. Štefan Zajíček, za Mestské 

centrum kultúry Malacky z Bratislavského kraja Mgr. Pavol Vrablec, PhD.,                

za komisiu kultúry Mestského zastupiteľstva v Skalici bol prítomný jej 

predseda - poslanec JUDr. Dušan Krivský.  
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Vyhlásením výsledkov  sprevádzal Milan Soukup, úryvky z ocenených kníh 

interpretovala Jana Koutná a hudobným programom podujatie obohatil 

pedagóg Základnej umeleckej školy v Skalici Marián Mikuš. 

„Hlavným zámerom ankety je popularizácia knihy, propagácia čítania                             

a upriamenie pozornosti publika na konkrétne knižné tituly aktuálne dostupné       

v knižnej sieti. Jediným meradlom úspechu knihy je názor a záujem samotných 

čitateľov.“ Podčiarkla Katarína Soukupová a pripojila aj ďalšie údaje z 9. 

ročníka ankety. „Najjednoduchšie je hlasovanie prostredníctvom internetu, tam 

bolo v tomto ročníku pridelených 865 hlasov. Je to  takmer o stovku  viac ako 

vlani. Najväčšia koncentrácia respondentov je  však stále v knižniciach –                         

v tomto roku vhodili do schránok 1 091 hlasov. Celkom teda 53  knižných 

titulov získalo v ankete Kniha Záhoria 2016 – 1 956 hlasov.“  Z 53 knižných 

titulov zaradených do ankety bolo 24 z odbornej literatúry, 12 zborníkov, 

katalógov k výstavám, sprievodcov  a bibliografií, ďalej 6 zbierok poézie                         

pre dospelých, 1 kniha poézie pre deti, 1 kniha detskej beletrie a 9 titulov 

beletrie pre dospelých. 

Diplom za 1. miesto a titul KNIHA ZÁHORIA 2016 za Konváliu - jednu 

z najčítanejších kníh minulého roka  nielen na Záhorí, ale aj na celom 

Slovensku, prevzala spisovateľka Denisa Fulmeková. Ziskom 264 hlasov sa na 

striebornej priečke v tohtoročnom rebríčku umiestnil so svojou knižnou 

prvotinou evanjelický farár z Moravského Lieskového – Seničan Peter Maca. 

A tretiu, bronzovú priečku, čitatelia prisúdili vysokoškolskej profesorke, 

literárnej vedkyni a poetke v jednej osobe, autorke doteraz dvoch desiatok 

kníh, Skaličanke Eve Fordinálovej za Odklínanie Vajanského – k 100. výročiu 

úmrtia osobnosti. 

9. ročník opäť osvedčil opodstatnenosť i životaschopnosť ankety o Knihu 

Záhoria. 
 

Účasť: 53 súťažiacich a návštevníkov 

 

 

5.1.6.  Zlatá loď 

prezentácia básnickej zbierky Zdenky Lacikovej pre deti pri príležitosti 

otvorenia zrekonštruovaného oddelenia pre deti a mládež Záhorskej 

knižnice v Senici 
 

22. november 2017 
 

     V Záhorskej knižnici 22. novembra 2017 predpoludním slávnostne otvorili                   

po rekonštrukcii a modernizácii detské oddelenie knižnice. Stalo sa tak                      

za účasti primátora Senice Branislava Grimma, jeho zástupkyne Eleny 

Valáškovej, starostky Kátova Terézie Kučerovej a ďalších hostí. Slávnostné 

otvorenie bolo spojené s uvedením do života novej knihy Zdenky Lacikovej 

Zlatá loď. 

Oddelenie pre deti a mládež  prešlo od júla do októbra 2017 rozsiahlou 

rekonštrukciou. K modernizácii priestorov pristúpili po takmer 25 rokoch. 

Pôvodný vzhľad koncipovaný po prestavbe knižnice v rokoch 1990 – 1994 už 

neumožňoval organizovať väčšie čitateľské podujatia. Účelne sme pretvorili 

oddelenie na moderný a kreatívny priestor poskytujúci najvyšší čitateľský 

komfort pri vyhľadávaní literatúry, štúdiu a čítaní. Rovnako bolo dôležité 

získať zaujímavé možnosti na organizovanie podujatí rôznych typov a žánrov 

pre všetky vekové kategórie detských používateľov. Projekt nazvaný Knižnica 
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je dobré miesto pre všetky deti bol predložený Fondu na podporu umenia 

v Bratislave a aj podporený. Modernizácii priestorov detského oddelenia 

predchádzali stavebné, maliarske a elektroinštalačné práce. Zbúraním priečok                            

a výmenou podlahových krytín sa zväčšil priestor oddelenia, do ktorého sme 

nakúpili variabilné mobiliárne a knihovnícke prvky a sedací nábytok, 

zabezpečili inštaláciu nových presklených dverí a magnetickej tabule. Všetko               

s jedným a hlavým zámerom – skrášlením Celkovo Záhorská knižnica 

investovala na túto obnovu detského oddelenia 15 tis. eur. Fond na podporu 

umenia podporil modernizáciu oddelenia sumou 2 500,- eur. 

O slávnostné prestrihnutie pásky sa postarali primátor Senice Branislav Grimm 

s riaditeľkou knižnice Katarínou Soukupovou. Prítomní boli tiež zástupkyňa 

primátora Senice Elena Valášková, starostka obce Kátov Terézia Kučerová, 

básnik Pavol Stanislav Pius a ďalší hostia z Prašíc, kde spisovateľka Zdenka 

Laciková vyrastala i z Kopčian, kde žije. 

Prvým podujatím v nových priestoroch bolo uvedenie do života novej knihy 

spisovateľky Zdenky Lacikovej Zlatá loď, ktorá je autorkinou 16. knihou od jej 

debutu v roku 2000. Na besede o knižke s predškolákmi z Materskej školy                        

na Komenského ulici v Senici boli prítomné nielen Zdenka Laciková                                 

a ilustrátorka Dana Sládečková, inak tiež knihovníčka z Mestskej knižnice                      

v Hlohovci, ale aj ďalší spolutvorcovia a podporovatelia knižnej produkcie                          

z Vydavateľstva FORZA Slovakia Kopčany, v ktorom kniha tohto roku vyšla, 

či z Klubu autorov a priateľov literatúry KAPL z Holíča a tiež hostia                               

z pôsobiska ilustrátorky v Hlohovci, miestnej časti Šulekovo. 

Zdenka Laciková, rodáčka z Topoľčian vyrastala v Prašiciach, žije                                

v Kopčanoch a je učiteľkou v tamojšej materskej škole. Básne z novej knižky 

zarecitovali Alexia a Amélia Báňayové, ale i ďalší predškoláci z Materskej 

školy na Komenského ulici v Senici, ktorí v sprievode učiteliek Jany Štefkovej 

a Viery Fančovičovej pridali zborovú recitáciu a so spisovateľkou                                    

a ilustrátorkou tiež zvládli pohybovo-literárne aktivity spojené s testovaním 

zmodernizovaného priestoru a s ohlasom na novú knižku. 

Podujatie bolo po modernizácii dôstojným štartom nových aktivít v oddelení 

pre deti a mládež Záhorskej knižnice v Senici. 
 

Účasť: 60 detí a 30 hostí 

 

 

5.1.7.  Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017   

XXXI. ročník celoslovenskej autorskej súťaže začínajúcich autorov 

v Záhorskej galérií Jána Mudrocha v Senici 
 

7. december 2017 
 

     Literárna Senica Ladislava Novomeského patrí k renovovaným literárnym 

celoslovenským súťažiam. Už niekoľko rokov sa jej darí oslovovať širokú 

škálu začínajúcich autorov všetkých vekových kategórii. Získala si dobré meno 

a obľubu zásluhou kvalitnej práce poroty, odbornými seminármi, zaujímavým 

programom a kvalitným tlačovým výstupom - Bulletinom víťazných prác.  

Od roku 1986 už 8 388 autorov poslalo do Záhorskej knižnice v Senici 22 962 

literárnych prác. Uchádzali sa nimi o pozornosť renomovaných básnikov                      

a spisovateľov v nádeji, že ich talent sa raz rozkošatí a najúspešnejší možno                     

v knižnej svojou poéziou či prózou obohatia knižnice. 
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7. decembra 2017 sme v Senici vyhlásili výsledky už XXXI. ročníka 

celoštátnej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského (LSLN) 

2017. Tohto roku sa do nej zapojilo 205 autorov (detí, stredoškolákov                      

a dospelých) so 432 prácami rôznych žánrov. 

Súťaž zorganizovali Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica Senica, 

Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Literárne 

informačné centrum Bratislava a Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica. Je                               

i poctou básnickému odkazu Ladislava Novomeského (1904-1976). 

Harmonogram súťaže bol nasledovný: v marci sme zverejnili štatút súťaže,                      

do 30. septembra sme sústreďovali v Záhorskej knižnici práce, v októbri sme 

ich odovzdali porote. V novembri sme zakúpili ceny – knihy pre víťazov 

a zostavili zborník. Zabezpečili sme tlač zborníka, pozvánok a diplomov. 

Odborným garantom súťaže bol spisovateľ Peter Jaroš, predseda Spoločnosti 

Ladislava Novomeského v Bratislave. V odbornej porote za predsedníctva 

Miroslavy Vallovej, riaditeľky LIC, prozaické práce posudzovali spisovatelia             

a publicisti Pavel Rankov a Iris Kopcsayová a básne poetka Dana Podracká                   

a Eva Tomkuliaková.  

Program záverečného dňa súťaže korešpondoval s predloženým projektom 

fondu PRO SENICA. Rozborovým seminárom autorov s porotou v Záhorskej 

knižnici v Senici predpoludním a odovzdaním cien v Záhorskej galérii Jána 

Mudrocha v Senici popoludní vyvrcholil XXXI. ročník celoslovenskej 

autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2017. 

Hlavnú cenu za poéziu, Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja, 

prevzal Seničan Michal Sabol, študent Filozofickej fakulty Univerzity svätých 

Cyrila a Metoda v Trnave. 

V Hlavnú cenu za prózu, Cenu Literárneho informačného centra, získala 11-

ročná Marianna Ibrahimi z Topoľčian, členka Literárneho klubu TakSi 

(Topoľčianski aktivisti slovných ideálov) za prózu Babinec a začarovaný les aj 

vďaka tomu, že „súťažiaca veľmi dobre zvládla žáner divadelnej hry“ - 

podčiarkla Iris Kopcsayová. 

Popri hlavných odovzdali v Senici v jednotlivých kategóriách za poéziu i prózu 

ďalších 18 cien a 12 čestných uznaní. Pritom jedinou autorkou ocenenou                      

za poéziu (3. miesto) aj za prózu (1. miesto medzi najmladšími) bola 13-ročná 

Anna Semková, študentka Gymnázia na Grösslingovej ulici z Bratislavy. 

V programe pri oceňovaní najlepších vystúpil Divadelný súbor Zádrapky                   

pri Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Senici, ktorý na celoslovenskej 

recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín s divadlom poézie pod názvom Vlci v 

metre tohto roku získal 1. miesto a postúpil na Scénickú žatvu 2017 v Martine. 

Zádrapky pod režijným vedením učiteľky senickej ZUŠ Lindy Petrákovej 

predviedli kompozíciu s využitím textov laureátov Literárnej Senice (Kristíny 

Oslejovej, Lukáša Ludvu a Jána Mikuša) a slovenských autoriek Dany 

Podrackej, Mirky Ábelovej a Nory Ružičkovej. Hrou na gitaru slávnosť spestril 

Peter Kavický. 

Z XXXI. ročníka celoštátnej autorskej súťaže LSLN vydala Záhorská knižnica 

v Senici už tradične Bulletin víťazných prác, ktorý obsahuje príhovory 

porotcov, vyjadrenia minuloročných víťazov a fotogalériu z predchádzajúceho 

ročníka. Hlavným obsahom je však zverejnenie víťazných príspevkov 

súťažiacich. Zborník má 145 strán. 
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Vážnosť celému podujatiu dodali i hostia: zástupcovia Trnavského 

samosprávneho kraja, zástupcovia mesta Senice, zástupcovia Spolku 

slovenských spisovateľov a Literárneho informačného centra. 
 

Účasť: 80 účastníkov 

 
 

5.2. Vzdelávacie podujatia  pre verejnosť 
 

5.2.1.  Jozef Miloslav Hurban 
    

odborný seminár pre študentov SŠ a verejnosť pri príležitosti 200. Výročia 

narodenia J.M. Hurbana 
 

  15. marec 2017 
 

Účasť: 380 študentov 

 

5.2.2.  Sociálna prevencia v knižnici  
 

               výchovné workschopy pre najmenších čitateľov 
 

  marec – október 2017  
                                                             

Účasť: 200 detí 

 

 

5.2.3.  Poďme spolu do knižnice 
  

informatická výchova pre najmenších čitateľov – zoznámenie sa žiakov 

s poslaním knižnice, jej  funkciami a úlohami, knižničným a výpožičným 

poriadkom, knižničným fondom, knižnično-informačnými službami – 

prostredníctvom  maskota oddelenia – Poznávajky 
 

mesačne 
  

 Účasť: 220 žiakov      

      

         

5.2.4.  Informatická výchova 
 

vstupné exkurzie žiakov základných a stredných škôl 
 

marec, september, október 2017 
 

Účasť: 964 študentov 

 

 

5.2.5.  Ekologická výchova v knižnici pre deti 1. stupňa základných škôl 
  

cyklus prednášok a workschopov na tému „Prečo chrániť prírodu“ 
                                                                                                  

21.apríl 2017 
 

Účasť: 35 žiakov 
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5.2.6.  Dotyky s mocou 
prezentácia knihy Arpáda Matejku 

 

  16. máj 2017 
 

     V spolupráci Domovom sociálnych služieb v Senici sme pripravili pre ich 

klientov  literárnu besedu s Arpádom Matejkom, ktorý vydal knihu spomienok 

s názvom Dotyky s mocou. Niekdajší najbližší spolupracovník Vladimíra 

Mečiara v nej spomína na svoj vstup do politiky v roku 1989, na vznik HZDS, 

Trnavskej univerzity, územné členenie Slovenska a ďalšie udalosti. Aj keď 

v pôsobení HZDS vidí prínos pre Slovensko, pripúšťa aj chyby. Jednou z nich 

bola podľa neho nezvládnutá privatizácia. Veľký priestor v knihe venuje 

Matejka predsedovi HZDS a viacnásobnému predsedovi vlády Vladimírovi 

Mečiarovi. Poslucháčov téma zaujala, no málokedy sa stotožnili s tvrdeniami 

autora. Vychádzali zo svojich vlastných spomienok a skúseností. 
 

Účasť: 30 klientov DSS 

 

 

5.2.7.  Knihovnícke vzdelávanie 
 

17. máj 2017 
 

odborný seminár pre knihovnícku verejnosť organizovaný v spolupráci 

s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov. Venovaný bol 

čitateľskej gramotnosti detí. 
 

            Účasť: za okres Senica 5 abonentov 

 

 

5.2.8. Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXI. 
 

 29. november 2017 
 

celookresný seminár o drogovom nebezpečenstve bol pripravený v spolupráci                     

s Komisiou prevencie Mestského úradu v Senici. Lektorom podujatia bol PhDr. 

František Okruhlica,PhD. 
       

Účasť: 50 respondentov 

 

 

5.2.9.  Literárne pexeso 
 

  21. november 2017 
 

prezentácia Záhorskej knižnice na Základnej škole v Dojči. Formou literárnej 

hry boli tiež žiakom  predstavené osobnosti ich obce a regionálni spisovatelia. 

Reprezentovala ich  autorka detskej literatúry Alica Náhliková.         
 

  Účasť: 60 žiakov 
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5.3. Ostatné podujatia 

 

5.3.1.  Senické zvončeky 2017 

recitačná súťaž  
 

25. máj 2017  
 

    V spolupráci s materskými školami Senice  sa v Záhorskej knižnici v Senici 

uskutočnila Recitačná prehliadka detí predškolského veku „Senické zvončeky“. 

Deti privítala myška Evička (pani učiteľka Andrea Bôriková), ktorá si s deťmi 

aj zaspievala a zatancovala.  Potom nasledovala recitačná prehliadka, na ktorej  

sa zúčastnilo 17 detí z materských škôl. Deti prišli veľmi dobre pripravené, čo 

je aj vizitka ich pani učiteliek . Všetci ich pozorne počúvali a tešili sa, že 

všetky boli odmenené diplomom a darčekom. 
                                                                                                 

Účasť: 37 účastníkov 

 

 

5.3.2.  Pod a nad Pavla Stranislava Piusa v Trnave 

prezentácia básnickej zbierky 
 

30. máj 2017 
 

     V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave predstavil priateľom poézie svoju 

ostanú – 22. zbierku básní  POD A NAD rodák z Nemčinian, žijúci už 41 

rokov v Senici, básnik Pavol Stanislav, vlastným menom Pavol Pius.                    

Na spoločnom podujatí knižníc z Trnavy a Senice autor svoju poéziu nielen 

recitoval, ale reagoval i na otázky moderátora podujatia Milana Soukupa                       

o svojom vzťahu k tvorbe iných i k predpokladom, ktoré mladé talenty musia 

splniť, aby sa stali úspešnými. 

Poézia Pavla Stanislava dostala aj inojazyčnú podobu. Jeho verše už nájdu 

čitatelia aj v  nemčine, francúzštine, macedónčine, prečítať si ju môžu                              

po rusky, taliansky, anglicky, španielsky a najnovšie po latinsky. Týmito 

prekladmi sa náš nemčiniansko-senický básnik  radí medzi najprekladanejších 

súčasných slovenských poetov. Autor v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 

netajil, že inšpirácie mu nechýbajú a popri básňach zo zbierky POD A NAD 

recitoval aj viaceré z rukopisu, čo predznamenáva, že jeho tvorba určite bude 

mať ďalšie knižné pokračovanie. 
  

Účasť: 45 návštevníkov 

 

 

5.3.3.  Jana Larsson    Lemi a Mimi hľadajú mamu  

prezentácia detskej knihy 
 

2. jún 2017 
 

     V Oddelení pre deti a mládež Záhorskej knižnice na dvoch stretnutiach (o 9. 

a o 10.30 h) s predškolákmi z Materskej školy na Komenského ulici v Senici 

predstavila Jana Larsson svoju novú knižku „Lemi a Mimi hľadajú mamu“ ešte 

pred jej popoludňajšou slávnostnou oficiálnou prezentáciou v Dome kultúry.               

Autorka novej knižky (spolu s reprezentantkami vydavateľstva) deťom                         

z knižky čítala, rozvíjala s nimi dialóg, sledovala odozvy predškolákov                                 

na prečítané. Bavili sa navzájom o svojich túžbach a predstavách o živote, 

zážitkoch z prírody u nás doma, v rodinách, so zvieratkami – rodinnými 
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maznáčikmi, ale aj v prírode, s ktorou sa Jana Larsson stretá vo svojej novej 

vlasti vo Švédsku. Deti podnety zo stretnutia  s autorkou knižky stvárnili 

výtvarne. 

Jana Larsson, rodená Kúhlová, pochádza z Dojča. Žije v prímorskom 

prístavnom mestečku Stenungsund s 25-tisíc obyvateľmi na juhozápade 

Švédska. 

Kniha vyšla vo Vydavateľstve Le-Mimi zo Senice, ktoré vzniklo roku 2014. Je 

treťou z jeho produkcie. Po knihách prianí (Svadobná kniha prianí                    

a Pamätníček môjho detstva) je prvou z novej edície Matka Príroda.           

Knižku ilustrovala Juliana Hamajdáková z Prešova.        

Senické vydavateľstvo vytvorili a ich mená sú v názve vydavateľstva 

zašifrované –  Lenka Belišová, Miriama Hurban Šebestová a Michaela 

Šebestová.  

Jana Larsson vyštudovala na Obchodnej akadémii v Senici, potom absolvovala 

bakalárske štúdium marketingovej komunikácie na Vysokej škole ekonomickej 

a správnej v Prahe. Teraz vo Švédsku študuje švédčinu a na Univerzite                                

v Göteborgu navštevuje kurz o životnom prostredí (systémy enviromentálneho 

manažmentu). Jej manžel pracuje pre „jednu obrovskú nadnárodnú chemickú 

firmu“ ako globálny manažér pre výrobu a logistiku. Majú spolu dve deti –                      

5-ročnú Sofinku a 2,5-ročnú Julinku. Autorka knižky sa svojou tvorbou                                

pre deti prostredníctvom rozprávkového príbehu víly Mimi a škriatka Lemi – 

strážcov lesa, usiluje poukázať na význam prírody, ako sa o ňu s láskou starať, 

a čo by aj deti mohli urobiť pre to, aby bola zdravá a plná síl. Zaznelo pri 

prezentácii knihy. 

Symbolický krst knihy makom z makovíc s krstnou mamou – herečkou 

Helenou Krajčiovou za účasti autorky, predstaviteľov vydavateľstva, 

sponzorov, podporovateľov i knihovníkov sa uskutočnil v Dome kultúry                            

v Senici popoludní 2. júna od 15. hodiny. Senickú radnicu na slávnosti 

reprezentoval zástupca primátora Ing. Ján Hurban. K vyjdeniu nového titulu                       

z knižnej produkcie pre predškolákov, naviac s enviromentálnou 

problematikou o vzťahu deti k prírode a potrebe lásky k matke prírode, autorke 

a vydavateľom zablahoželala i riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici                            

Mgr. Katarína Soukupová a mnohí ďalší hostia. Knižke na ceste k čitateľom 

želáme šťastnú cestu a jej tvorcom veľa ďalších úspechov. 
 

                       Účasť: 300 detí a rodičov 

 

 

5.3.4.  Prázdninové pátranie po knihách 

 

júl – august 2017 
 

zábavné prázdninové stretnutia detí  z prímestských táborov  CVČ  v detskom 

oddelení knižnice. 
 

Účasť: 80 detí 
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5.3.5. Jozef Mikuš 1934 – 1997) 

 odhalenie pamätnej tabule regionálnemu historikovi v Kútoch 
 

 1. október 2017 
 

     V Kútoch  si občania na podujatí zorganizovanom  v spolupráci s Obecným 

úradom, MO MS a Záhorskou knižnicou pripomenuli 20. výročie úmrtia 

regionálneho historika, stredoškolského pedagóga a spoluzakladateľa osláv 

svätého Gorazda u nás, Jozefa Mikuša. Stalo sa tak svätou omšou vo Farskom 

kostole svätého Jozefa, in memoriam osobnosti udelili Medailu predsedu 

Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, a na dome, kde žil, mu 

odhalili pamätnú tabuľu. 

Svätú omšu celebroval tamojší rímskokatolícky farár František Moško. Prínos 

Jozefa Mikuša vyzdvihol prečítaním výstižného listu od svojho predchodcu, 

kňaza Ireneja Ciuttiho. Jozef Mikuš bol tiež publicistom, amatérskym 

archeológom, kultúrno-výchovným dejateľom, i oživovateľom činnosti Matice 

slovenskej v Kútoch. Na dome, kde Jozef Mikuš žil, odhalili pamätnú tabuľu             

v prítomnosti vdovy po pedagógovi, Genovévy Mikušovej s rodinou                            

a prehovorili tu rečníci. Pavol Mihal za Maticu slovenskú podčiarkol, že 

spomienkou „vzdávame úctu človeku, ktorý celý svoj život zasvätil práci                             

s mládežou, rozvíjal regionálnu históriu, vyhľadával zabudnuté osobnosti 

regiónu, a v prvom rade vychovával mladú generáciu.“  

Starosta obce Kúty Branislav Vávra pripomenul, že Jozef Mikuš bol nielen 

kútskym rodákom, ale aj držiteľom viacerých vyznamenaní a Čestným 

občanom obce Kúty. Riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Katarína 

Soukupová z poverenia trnavského župana Tibora Mikuša odovzdala 

Genovéve Mikušovej, vdove po osobnosti, in memoriam Pamätnú medailu 

predsedu TTSK Jozefovi Mikušovi „Za rozvoj kultúry a školstva v Trnavskom 

regióne“. Osobnosť J. Mikuša podčiarkuje myšlienka z odhalenej pamätnej 

tabule: „Kto ducha národa prebúdza a ľudu slúži nezištne, toho pamiatka nikdy 

nezahynie.“  
 

Účasť: 150 občanov 
 

 

5.3.6. Sme tu pre Vás – sme tu s Vami 

Župný deň TTSK 2017 
 

6. október 2017 
 

     Podujatie venované propagácii Trnavského samosprávneho kraja – Deň 

otvorených dverí, kvízová súťaž Čo vieš o našom kraji. V spolupráci                               

so Záhorským osvetovým strediskom a Záhorskou galériou Jána Mudrocha, 

prezentácia činností jednotlivých organizácií, propagačná výstava z aktivít 

organizácií, riadená diskusia o možnostiach spolupráce v rámci mesta Senica 
 

 Účasť: 30 respondentov 

 

 

5.3.7.  Vianoce v knižnici 
 

  6. december 2017 – 15. január 2018 
 

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

si deti preverovali znalosti o vianočných zvykoch, o knižnici a knihách. 
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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 oceňovanie v januári sa 

najviac tešia najmenší.  
 

Účasť: 185 detí 

 

 

5.3.8.  Podujatia oddelenia pre deti a mládež Záhorskej knižnice 
 

Pasovanie detí za čitateľa knižnice 
 

25. január 2017 
         

     Pre školské kluby žiakov 1. a 2. ročníka sme na začiatok ako otváracie 

podujatie pripravili Pasovanie detí za                          

čitateľov knižnice. Tento rok sa celé podujatie nieslo v rozprávkovom štýle                  

a naše detské oddelenie sa prenieslo do jedného veľkého knižného kráľovstva. 

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

sa čitateľmi knižnice. Po správnom vyriešení úloh a zodpovedaní otázok deti 

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

kráľovi a kráľovnej, že budú vzornými čitateľmi. 
 

Účasť: žiaci 1.a 2. ročníkov senických škôl- 175 detí 

 

 

Prvý kontakt s knihou 
 

  2., 3., 8., 10., 13., 22., 24., 29., 30., 31. marec 2017 
 

exkurzie a oboznámenie s fondom v detskom oddelení. V spolupráci s CVČ 

Senica 
 

Účasť: 2. ZŠ Senica, 2. B – 24 detí 

2. ZŠ Senica, 2. C – 18 detí 

2. ZŠ Senica, 2. D – 21 detí 

1. ZŠ Senica, 2. A – 25 detí 

2. ZŠ Senica, 2. A – 24 detí 

1. ZŠ Senica, 2. B – 26 detí 

3. ZŠ Senica, 2. A – 21 detí 

3. ZŠ Senica, 2. B – 20 detí 

3. ZŠ Senica, 2. C – 19 detí 

4. ZŠ Senica, 2. A – 16 detí 

4. ZŠ Senica, 2. B – 15 detí 

 

 

Exkurzie 
 

6., 7., 9., 29. marec, 3., 10. apríl 2017 
 

exkurzie pre deti predškolského veku spojené s čítaním knihy 
  

Účasť: MŠ Kalinčiakova – 18 detí 

MŠ U veselého Šaša – 25 detí 

MŠ Čáčov – 21 detí 
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MŠ Rohov + MŠ Častkov – 19 detí 

MŠ J. Kráľa – 31 detí 

 

 

  Exkurzie 

 

  10., 21., 27., marec, 6. apríl 2017 
 

exkurzie a oboznámenie s fondom v detskom oddelení, spojené s prezeraním, 

čítaním a výmenou kníh 
 

Účasť: 1. ZŠ Senica, 4. ročník – 15 detí 

  ZŠ Cerová, 1 ročník – 15 detí 

  4. ZŠ Senica, 4. A – 13 detí 

  1. ZŠ – prípravný ročník – 14 detí 

  2. ZŠ – 1. stupeň – 24 detí 

 

 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 
 

13. – 18. marec 2017 

 

Knižnica pre všetkých 
 

13. marec 2017 
 

exkurzia do detského oddelenia, spojená s prezeraním a čítaním knihy 
 

Účasť: Špeciálna materská škola Senica – 7 detí 

 

Maľované rozprávky 
 

tvorivá rozprávková dielňa 
 

Účasť: ZŠ, Senica ŠKD – 20 detí 

 

14. marec 2017 
 

Povesti a iné zvesti o hradoch 
 

čítanie povestí o hradoch a spoznávanie hradov v okolí Senice 
 

Účasť: ZŠ Cerová, 3. a 4.  ročník – 9 detí 

 

15. marec 2017 
 

Túry do detskej literatúry 
 

beseda s poetkou a autorkou detskej literatúry Zdenkou Lacikovou 
 

Účasť: 2 ZŠ, 3. ročník – 36 detí 

 

16. marec 2017 
 

Deň ľudovej rozprávky – Po Dobšinského stopách 
 

rozprávkové príbehy pre malých čitateľov 
 

Účasť: 4. ZŠ Senica, 20 detí 
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17. marec 2017 
 

Knižnica pre všetkých 
 

exkurzia a oboznámenie s fondom v detskom oddelení, spojené so spoločným 

čítaním knihy 
 

Účasť: ZŠ Cerová, 2. ročník – 10 detí 

 

Ako štúrovci slovenčinu spisovali 
 

vedomostná súťaž k 200. výročiu J. M Hurbana pre žiakov základných škôl 
 

Účasť: 4. ZŠ Senica, 8. ročník – 10 detí 

 

Návšteva knižnice zameraná na výmenu kníh 
 

12. a 27. apríl, 19. máj, 16. jún 2017 
 

výmena kníh spojená s vyučovaním 

Účasť: 1. ZŠ Senica – 69 detí 

  2. ZŠ Senica, 1. stupeň – 24 detí 

 

Senické zvončeky 
 

25. máj 2017 
 

recitačná súťaž detí predškolského veku 
 

Účasť: všetky materské školy – 17 detí 

 

 

DNI DETSKEJ KNIHY 
 

31. máj – 6. jún 2017 

 

31. 5. 2017 
 

Besedy so spisovateľom a hudobníkom Braňom Jobusom 
   

Účasť: 4. ZŠ Senica, 3. a 4. ročník – 50 detí 

  1. ZŠ Senica, 4. ročník – 55 detí 

 

1. jún 2017 
 

Zahraj sa na ilustrátora 
 

výtvarný workshop so žiakmi ZUŠ Senica 
 

Účasť: 11 detí 

 

2. jún 2017 
 

Lemi a Mimi hľadajú mamu 
 

2 prezentácie knihy Lemi a Mimi hľadajú mamu od autorky Jany Larsson  
 

Účasť: MŠ Komenského, Senica - 38 detí 
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5. jún 2017 
 

Celé Slovensko číta deťom 
 

tvorivé čítanie s lesným pedagógom Ľudovítom Šurinom 
 

Účasť: 2. ZŠ Senica, 3. ročník - 24 detí 

 

6. jún 2017 
 

Celé Slovensko číta deťom 
 

herci záhoráckeho divadla František Harnúšek a Ivan Fodor čítali deťom svoje 

obľúbené rozprávky 
 

Účasť: 3. ZŠ Senica, 4. ročník - 14 detí 

 

 

 Dramatizované čítanie 
 

 20. jún 2017 
 

čítanie rozprávok spojené s tvorivými dielničkami a výmenou kníh 

Účasť: 1. ZŠ, Senica, ŠKD – 26 detí 

 

 

Kniha – viem ťa nájsť 
 

22. september 2017 
 

informačná návšteva knižnice 
 

Účasť: 4. ZŠ Senica, 5. ročník - 16 žiakov 

 

 

Kolektívny duch 
 

2. október 2017 
 

dramatizované čítanie 

Účasť: 3 deti 

 

 

Čarodejník hádankár 
 

6. október 2017 
 

dramatizované čítanie 
 

Účasť: 3deti 

 

Exkurzia 
 

6. október 2017 
 

informačná návšteva knižnice  
 

Účasť: 1.ZŠ Senica, 1. stupeň - 22detí 
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Šantenie so šarkanmi 
 

23. október 2017  
 

tvorivé dielničky s jesennou tematikou 

Účasť: 5 detí 

 

 

Legenda o Jackovi a Tekvicovom lampáši 
 

24. október 2017 
 

dramatizované čítanie spojené s dielničkami 
 

Účasť: 1.ZŠ Senica, 2. ročník - 19detí 

 

 

Tvorivé dielničky pre šikovné detičky I. 
 

30. október 2017 
 

zážitkové čítanie a dielničky s halloweenskou tematikou 

Účasť: 6 detí 

 

 

Tvorivé dielničky pre šikovné detičky II. 
 

31. október 2017 
 

zážitkové čítanie a dielničky s halloweenskou tematikou 

Účasť: 17 detí 

 

 

Halloween so škôlkarmi 
 

7. november 2017 
 

dramatizované čítanie spojené s dielničkami 
 

Účasť: predškoláci z materskej školy U veselého Šaša - 20detí 

 

 

Zábavná angličtina 
 

10. november 2017 
 

angličtina hrou  
 

Účasť: Deti z jazykovej školy COOL SCHOOL v Senici - 7detí 

 

 

Slávnostné otvorenie oddelenia pre deti a mládež spojené s uvedením knihy 

Zdenky Lacikovej 
 

22. november 2017 
 

Účasť: MŠ Komenského, Senica - 21detí, verejnosť – 25 ľudí 
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Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša 
 

4., 5., 8. december 2017 
 

čítanie deťom 
 

Účasť: 36 detí 

 

 

Vianočné dielničky 
 

4., 5. 8., 11. december 2017 
 

tvorivé dielničky s vianočnou tematikou 
 

Účasť: 36 detí 

 

 

Exkurzia 
 

12. december 2017 
 

informačná návšteva knižnice 
 

Účasť: ZŠ Prievaly – 40 detí 
 

 

 

5.4. Výstavná činnosť 

 

5.4.1.  Svetozár Hurban Vajanský 

  životopisná výstava o živote a diele 

 

5.4.2.  PORTÁL 

  predajná výstava vydavateľstva Portál 

 

 5.4.3. Jozef Miloslav Hurban 

  200. výročie narodenia – kalendárium 

 

 5.4.4. Sme tu pre vás, sme tu s vami 

  výstava z činnosti kultúrnych inštitúcií TTSK v Senici 

 

 5.4.5. Skalica: 1217 – 2017 

  dokumentačná výstava k 800. výročiu udelenia mestských práv v Skalici 

 

 

5.5. Ďalšie aktivity 

 

 informatické výchovy pre žiakov základných a stredných škôl 

 hodiny literatúry, výtvarnej výchovy, estetiky, etiky, dejepisu 

 videoprojekcie pre deti materských škôl 

 propagačné nástenky a výstavky kníh k výročiam spisovateľov 


