OBECNÁ KNIŽNICA V MICHALOVEJ
Výročná správa za rok 2016
Obecná knižnica v Michalovej funguje od roku 1982 . Ako prvá knihovníčka, ju viedla pani Anna
Marková, ktorá mnoho rokov pôsobila v základnej škole ako učiteľka. Jej profesionalita k literatúre sa
neprejavila len na pôde základnej školy, ale aj v našej Obecnej knižnici. Z viacerých príčin sa knižnica
niekoľkokrát sťahovala. Posledné sťahovanie prebehlo vo februári 2013.
Knižnica poskytuje občanom tradičné služby ako sú absenčné výpožičky kníh, poradenstvo, kopírovanie,
tlač z internetu alebo USB kľúča, donášku kníh do domácnosti Od septembra knihovníčka vydáva
mesačník pod názvom Mašanský knihovníček, ktorý občanom prináša aktuálne informácie
o podujatiach v Obecnej knižnici Michalová, o knižničných novinkách, o literárnych tvorcoch a podobne.
Mesačník je dostupný v tlačenej forme aj zverejňovaný na webovom sídle obce v sekcii Knižnica –
aktuality. Na webovom sídle obce je taktiež zverejnený zoznam knižničného fondu, ktorý bol
vytvorený ku dňu 30.11.2016. Uvedený fond budeme postupne aktualizovať (po zaradení nových kníh do
knižničného fondu). Pre zlepšenie informovanosti bola na sociálnej sieti facebook
https://www.facebook.com/Obecn%C3%A1-kni%C5%BEnica-Michalov%C3%A1236875560085054/?ref=aymt_homepage_panel
vytvorená stránka Obecná knižnica Michalová, na ktorej sú pravidelne zverejňované knihy, ktoré sú novo
zaradené do knižničného fondu a taktiež je umožnená rezervácia kníh. Pre najmenších čitateľov bol
v rámci možností vytvorený detský kútik s hračkami a potrebami pre tvorivé dielne.
Vzhľadom k zvýšeniu propagácie, rozšíreniu otváracích hodín je využiteľnosť tejto služby oproti
minulým rokom oveľa vyššia Napr. rok 2015 – 2 čitatelia , rok 2016 – 95 čitateľov. V roku 2016 sme
zaradili do ponuky aj periodiká , ktoré sú pravidelne dodávané: MY Horehronie a Plus jeden deň
(získané darom) a nepravidelne dodávané Slovenka, Život, Môj domov, Záhradkár, Detské časopisy
a iné (získané darom). Obecná knižnica v Michalovej má aj vlastnú emailovú adresu
kniznicamichalova@gmail.com. Aktuálne informácie týkajúce sa knižnice možno nájsť v úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce Michalová: www.michalova.sk.

V ROKU 2016

PREBIEHALA OD 01.11 DO 30.11.2016 REVÍZIA KNIŽNIČNÉHO FONDU.
VYKONANEJ REVÍZIE UVÁDZAME NASLEDOVNÉ:

NA

ZÁKLADE

Obecná knižnica v Michalovej v roku 2016 eviduje :
Prírastok: 1 783 kníh ( 49 kúpa v sume 398,55 eur , 1 734 dar v sume 7 943,33 eur ) v celkovej sume 8 341,88
eur
Úbytok : 686 kníh v celkovej sume 927,95 eur (4 knihy boli vyradené z dôvodu straty , ostatné boli vyradené
z dôvodu vysokého opotrebovania kníh).
Z revidovaných (počet) 6 032 knižničných jednotiek bolo počas revízie prítomných vo fonde
6 032 V evidencii výpožičiek bolo evidovaných 0 knižničných jednotiek. Rozdiel medzi evidovaným stavom
a skutočnosťou je 0 nezvestných knižničných jednotiek. Revízna komisia konštatuje, že základná
majetkoprávna evidencia knižničného fondu je vedená v súlade s platnými predpismi a nevykazuje žiadne
nedostatky. Pomocné evidencie sú taktiež vedené v zmysle príslušných predpisov. Revízna komisia ďalej
konštatuje, že uloženie fondu zodpovedá súčasným požiadavkám na voľný prístup používateľov k fondu.
Fyzický stav fondu vykazuje veľmi vysokú opotrebovanosť, preto revízna komisia navrhla časť fondu vyradiť

z dôvodu opotrebovanosti. Ďalej je potrebné dodržiavať pravidelnú obmenu knižničného fondu a doplňovanie
knižničného fondu v zmysle § 12 ods.1 a 2. Zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach.
TABUĽKA PRÍRASTKOV
Prírastok
Kúpa kníh (ks)/
Eur
Darované knihy(ks)/
Eur
Prírastok spolu (ks)/
Eur

2012
45 ks /
409,10 eur
0 ks

2013
37 ks /
349,10 eur
10 ks /
0 eur
47 ks /
349,10 eur

45 ks /
409,10 eur

2014
32 ks/
346,95 eur
33 ks /
0 eur
65 ks /
316,95 eur

2015
35 ks /
351,00 eur
8 ks /
0 eur
43 ks /
351,00 eur

2016
49 ks/
398,55 eur
1 734ks/
7 943,33eur
1 783 ks
8 341,88 eur

Počty návštevníkov knižnice a realizované výpožičky.
Počty návštevníkov knižnice sa v posledných štyroch rokoch veľmi nemenia. V roku 2016 sme zaznamenali
mierny nárast registrovaných čitateľov. Tento rok sme zaznamenali nárast dospelého čitateľa čo pripisujeme
obnoveniu knižničného fondu ako aj rozšíreniu otváracích hodín na celý týždeň. Návštevnosť knižnice sa
snažíme podporiť aj dostatočnou propagáciou formou webovej stránky obce, mesačníkom, stránkou na
sociálnej sieti a plagátmi. Aby sme pre našu knižnicu získali viac detských čitateľov, je potrebné obnoviť
knižničný fond pre deti a mládež, ktorý je zastaraný a opotrebovaný. V roku 2016 bolo z uvedenej detskej
literatúry vyradené minimum poškodených kníh a to z dôvodu, že obecná knižnica nemá dostatok literatúry
pre deti a mládež. Je ťažšie túto literatúru získavať darom, preto plánujeme v roku 2017 zamerať nákup kníh
práve na literatúru pre deti a mládež.

TABUĽKA NÁVŠTEVNÍKOV KNIŽNICE
Počet
registrovaných
čitateľov
Počet návštev
Počet výpožičiek

2012
do
nad
15r
15r
14
31
147
222
1050

do
15r

2013
nad 15r

20
200

27
171
950

do
15r

2014
nad 15r

22
184

28
194
978

2015
Do 15 Nad
r
15 r
29
30
256
890
1146

2016
Do
Nad
15r
15 r
20
129

44
282
1 281

Aktivity knižnice.
V roku 2016 obecná knižnica pozvala do svojich priestorov najskôr deti z Materskej školy v Michalovej.
Predstavili sme im knižnicu, vysvetlili spôsob požičiavania kníh a prečítali sme si niekoľko ľudových rozprávok
a vzájomným dialógom sme zakončili návštevu. Knižnica tento rok pozvala do priestorov knižnice aj žiakov zo
Spojenej základnej školy v obci Pohronská Polhora, avšak pre množstvo aktivít uvedených žiakov sa nám v
roku 2016 nepodarilo naplánovať spoločné stretnutie. Aby sme čitateľom zjednodušili výber kníh a dostali do
ich povedomia širší záber oblasti zaviedli sme tzv. Vzhľadom k tomu, že Spojená škola v Pohronskej Polhore
zriadila svoju vlastnú knižnicu, zamerali sme sa na poobedné aktivity pre deti v školskom veku. Medzi
pravidelné aktivity knižnice patrí čítanie pre deti, ktoré vedie každý štvrtok študentka Gymnázia v rámci

dobrovoľníctva. Medzi nepravidelné aktivity knižnice môžeme zaradiť napr: súťaž o najkrajší portrét
starého rodiča, čítanie pri Vianočnom stromčeku, spolupráca s klubom Karavella a ZO JDS. Uvedené
aktivity sú zamerané pre deti a mládež avšak aby sme nezabúdali na dospelých čitateľov v roku 2017
plánujeme nepravidelné prednášky na rôzne témy. Pre čitateľov je v knižnici možný prístup na internet,
ktorý je bezplatný
Príjmy a výdaje knižnice.
Knižnica je financovaná z rozpočtu obce Michalová. Vzhľadom k skutočnosti, že knižnica nevykonáva žiadne
aktivity, ktoré by pre ňu predstavovali finančné zdroje jej prijmi pochádzajú výlučne zo zápisného. Návštevníci
majú v knižnici možnosť kopírovania alebo tlače dokumentov z USB kľúčov, ale zriedka ju využívajú. Tiež je
k dispozícii internet (bez poplatku), ktorý je však ponúkaný pre čitateľov, ktorí majú zaplatený členský
príspevok. V roku 2016 z dôvodu zmeny legislatívy bol novelizovaný Knižničný a výpožičný poriadok
Obecnej knižnice Michalová. V rámci novelizácie bol schválený aj nový cenník služieb a poplatkov kde
seniori, ŤZP občania a študenti majú výšku zápisného 1 euro na rok a ostatní čitatelia 2 eurá na rok.
V roku 2016 nebol realizovaný žiaden projekt zameraný na odbornú činnosť knižníc či aktivizáciu knižníc.
TABUĽKA PRÍJMOV A VÝDAJOV
2012
príjmy výdaje
Nákup kníh
Členské pop.
Mzdy
SPOLU:

Rok 2013
príjmy výdaje

409,10
64,00
64,00€

359,10
54,00

867,48
1 276,58

Rok 2014
príjmy
výdaje

54,00

316,00
47,00

1081,83
1 440,93

Rok 2015
Príjem Výdaj

47,00

351,00
19,00

1 118,00
1434,00

19,00

1 149,00
1 500,00

Rok 2016
Príjem
Výdaj
7943,33
101,00

398,55

8044,33

Plány a ciele na rok 2017
Knižničný fond plánujeme doplniť o nové tituly, ktoré budú nadobudnuté darom od obyvateľov obce, iných
knižníc v okolí, čitateľov a zakúpené z rozpočtu obce. Za účelom nadobudnutia a obnovy knižničného fondu sa
plánujeme zapojiť do výzvy „Štruktúra podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2017“
podprogram 5.1.1 – Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra a 5.1.3 Akvizícia knižníc. Na oba
špecifické podprogramy je potrebné spolufinancovanie obce vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu
pričom je možné získať od 1 500 eur do 15 000 eur.
V roku 2017 by sme sa chceli zamerať aj na dospelého čitateľa v súvislosti s prácou na PC a prednáškovej
činnosti na rôzne témy. V našej knižnici je najmenej využívaná služba bezplatného prístupu na internet. Mnoho
čitateľov sa vyjadrilo, že nevie pracovať s PC a preto tieto služby nevyužívajú . Pre deti a mládež plánujeme
pripraviť rôzne súťaže, kvízy, besedy.
Na záver by som rada poďakovala starostke obce a obecnému zastupiteľstvu za podporu, ktorú prejavujú
pri rozvoji Obecnej knižnici .Taktiež všetkým darcom za darované knihy do knižničného fondu našej knižnice
ako aj Mestskej knižnici Brezno a VKMK Banská Bystrica za spoluprácu.

V Michalovej

25.01. 2017

………………………………………….
Mgr. Viera Hľadajová

