
Mestské knižnice - kam kráčate?

Seminár mestských knižníc, Krajská knižnica v Žiline, 15. 6. 2017



Spolupráca je veľmi dôležitá. 
My to vieme.





Dotazník a jeho vznik

❏ Myšlienka uskutočniť odborné podujatie vznikla na podnet mestských 

knižníc 

❏ Organizátor: Slovenská asociácia knižníc (SAK) - Sekcia verejných knižníc

❏ Zaujíma nás aktuálny stav mestských knižníc - podnet pre vznik dotazníka

❏ Distribúcia dotazníka - mailom mestským knižniciam poslala 

Mgr. Katarína Šušoliaková, vedúca Sekcie verejných knižníc SAK



Dotazník - obsah

❏ 1 úvodná položka na identifikáciu (názov a sídlo) vypĺňajúcej knižnice
❏ 9 otázok 
❏ Aj možnosť “Iné” na vyjadrenie sa vlastnými slovami
❏ Otázky boli povinné (s výnimkou jednej) všetky

❏ Dotazník smeroval do 101 mestských knižníc, vyplnilo 86 mestských knižníc





1/ Bola vo vašej knižnici za ostatných 15 rokov realizovaná významnejšia 
rekonštrukcia priestorov? (Možno označiť viac odpovedí.)

21 (24,4%) - Žiadna investičná akcia

20 (23,3%) - Rekonštrukcia existujúcej knižnice alebo jej podstatnej časti

18 (20,9 %) - Prestavba inej existujúcej budovy, resp. priestorov pre knižnicu

17 (19,8%) - Zásadná revitalizácia interiéru (osvetlenie, podlahy atď.)

14 (16,3 %) - Celková obmena knižničného vybavenia / mobiliára / nábytku

4 (4,7%) - Rozšírenie existujúcich priestorov knižnice o ďalšie priestory, napr. o ďalšie poschodie

2 (2,3 %) - Rozšírenie existujúcich priestorov knižnice formou prístavby

0 (0%) - Stavba novej budovy



1/ Odpovede “Iné”

❏ Spolu 30 iných odpovedí
❏ Výber:

❏ výmena políc na oddelení pre deti
❏ obnova fasády knižnice
❏ vymaľovanie knižnice
❏ rozšírenie knižnice o jednu miestnosť a výmena regálov v jednom oddelení
❏ výmena okien
❏ zriadenie detského detského oddelenia 
❏ nový knižnično-výpožičný pult
❏ presun knižnice z väčších priestorov do menších a nevyhovujúcich v rámci budovy 

  



2/ Ak áno, využili ste odbornú pomoc architekta?

❏ Jediná nepovinná otázka - 69 odpovedí (z 86)

46 knižníc (66,8%) NIE

23 knižníc (33,8%) ÁNO



3/ Pripravuje sa v najbližšom období (5 rokov) významnejšia rekonštrukcia 
priestorov alebo novostavba vašej knižnice? (Možno označiť viac odpovedí.)

45 (52,3%) - Žiadna väčšia investičná akcia sa nepripravuje

19 (22,1 %) - Vybavenie knižnice novým interiérom

10 (11,6%) - Rekonštrukcia existujúcej knižnice alebo jej podstatnej časti.

4 (4,7 %) - Prestavba inej existujúcej budovy na knižnicu

1 (1,2%) - Rozšírenie existujúcich priestorov knižnice o ďalšie priestory, napr. o ďalšie poschodie

0 (0%) - Rozšírenie existujúcich priestorov knižnice formou prístavby

0 (0%) - Stavba novej budovy



3/ Odpovede “Iné”

❏ Spolu 14 iných odpovedí
❏ Výber:

❏ čiastočná revitalizácia interiéru
❏ presťahovanie knižnice do centra voľného času
❏ zateplenie strechy, obnova fasády
❏ rekonštrukcia osvetlenia na prízemí budovy
❏ vybavenie knižnice novým nábytkom
❏ je podaný projekt na rekonštrukcii sociálnych častí a kuchynky
❏ výmena okien
❏ pravdepodobne presťahovanie knižnice do menších priestorov

  



4/ Ako hodnotíte priestory v ktorých vaša knižnica poskytuje služby 
používateľom?

37 (43%) - Dostačujúce, umožňujúce väčšinu aktivít

32 (37,2%) - Čiastočne obmedzujúce

10 (11,6%) - Vynikajúce

7 (8,1%) - Nevyhovujúce

0 (0%) - Havarijný stav



5/ Konkretizujte, čo je potrebné vo vašej knižnici zmeniť v jej priestorovom 
vybavení? (Možno označiť viac odpovedí.)

49 (57%) - Zariadenie

42 (48,8%) - Potreba debarierizácie

26 (30,2%) - Osvetlenie

13 (15,1%) - Umiestnenie knižnice v rámci mesta, v rámci objektu



5/ Odpovede “Iné”

❏ Spolu 22 iných odpovedí
❏ Výber:

❏ nič (4x)
❏ kúrenie, siete
❏ podlahy
❏ rozšírenie kapacity súčasných regálov pre nové prírastky
❏ radi by sme zaviedli orientačný systém, pre zlepšenie orientácie v knižnici
❏ potrebujeme sfunkčniť internetové oddelenie
❏ vybudovanie samostatného priestoru na podujatia
❏ rekonštrukcia spoločenskej miestnosti

  



6/ Ako hodnotíte finančné zabezpečenie knižnice zo strany zriaďovateľa?

41 (47,7%) - Finančné zabezpečenie umožňuje realizovať väčšinu aktivít

32 (37,2%) - Finančné zabezpečenie činností knižnice je čiastočne obmedzujúce

7 (8,1%) - Knižnica je vo všetkých oblastiach dobre finančne zabezpečená

6 (7%) - Finančné zabezpečenie je nevyhovujúce, obmedzuje plnenie základných 
funkcií knižnice



7/ V ktorej oblasti je financovanie nedostatočné? (Možno označiť viac odpovedí.)

55 (64%) - Vnútorné vybavenie knižnice

46 (53,5%) - Nákup fondu

26 (30,2%) - Mzdové prostriedky

17 (19,8%) - Aktivity a podujatia knižnice



7/ Odpovede “Iné”

❏ Spolu 13 iných odpovedí
❏ Výber:

❏ spokojnosť (7x)
❏ riešenie stavu budovy knižnice
❏ personálne zabezpečenie
❏ opravy, rekonštrukcia

  



8/ Využívate možnosti získavania mimorozpočtových zdrojov? Ktorých? (Možno 
označiť viac odpovedí.)

71 (87,7%) - Fond na podporu umenia

33 (40,7%) - Ministerstvo kultúry SR

17 (21%) - Dotačný systém samosprávneho kraja (ak v danom kraji existuje)



8/ Odpovede “Iné”

❏ Spolu 12 iných odpovedí
❏ Výber:

❏ Nadácia pre deti Slovenska
❏ Nadácia Pontis
❏ Úrad vlády SR
❏ Grant Slovenskej sporiteľne
❏ SPP
❏ Granty a dotácie súkromných firiem

 
  



9/ Čo podľa vás najviac ovplyvní činnosť knižnice v budúcnosti? 
(Vyberte max. 3 najdôležitejšie.)

75 (87,2%) - Kvalita knižničného fondu

45 (52,3%) - Technické vybavenie

36 (41,9%) - Personálne zabezpečenie

34 (39,5%) - Priestorové vybavenie

26 (30,2%) - Sprístupnenie elektronických zdrojov



9/ Odpovede “Iné”

❏ Spolu 5 iných odpovedí
❏ Výber:

❏ legislatíva
❏ osobnosť knihovníka, preferovanie knižníc aj zo strany škôl, aj rodičov, aj prostredie 

knižnice
❏ najviac by činnosť knižnice ovplyvnila aktívnejšia spolupráca 

výchovno-vzdelávacích inštitúcií a pedagógov, ktorá je v súčasnosti nedostačujúca.
❏ pre motiváciu určite aj finančné zabezpečenie zamestnancov
❏ pestrá a kvalitná činnosť, dobrovoľníctvo v komunitných aktivitách vrátane ponuky 

pre seniorov

❏

 
  



Inšpiratívne interiéry



Stacja Kultura - Rumia 



Sopoteka - Sopot 



Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze 



Zaujímavé budovy



Městská knihovna Děčín 



Regionální knihovna Karviná 



Biblioteka w Świeciu 



Fotografie knižníc - zdroje:

Mestská knižnica Ruda Morica Stupava: Mestská knižnica Ruda Morica Stupava

Stacja kultura - Rumia: 

http://www.pap.pl/aktualnosci/news,510238,biblioteka-na-dworcu-w-rumi-najpiekniejsza-na-swiecie.html 

Sopoteka: http://mbp.sopot.pl/placowki/sopoteka-galeria-kultury-multimedialnej/ 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze: http://informator.wbp.wroc.pl/info/czarny-bor/ 

Městská knihovna Dečín: 

http://rodina.mmdecin.cz/kompletni-katalog/item/31-kultura/244-mestska-knihovna-decin

Regionální knihovna Karviná: https://duha.mzk.cz/sites/duha.mzk.cz/files/souboryredakce/rkk_1.jpg 

Biblioteka w Świeciu: http://www.swiecie.eu/sites/default/files/zdjecia/biblioteka_2.jpg
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Kontakt:

Mgr. Emília Antolíková
antolikova@slovanet.sk

Mgr. Katarína Šušoliaková
susoliakova@krajskakniznicazilina.sk

Mgr. Helena Mlejová
helena.mlejova@mestskakniznica.sk 
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