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Identifikácia organizácie: 
 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 
 

Adresa:   Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza 
Forma hospodárenia: príspevková organizácia 
 

Zriaďovateľ:  Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín 

 
Kontakty pracovísk knižnice: 
www:   http://www.hnkpd.sk   
Telefón: riaditeľka:  046/542 72 96; silvia.mysiakova@hnkpd.tsk.sk  
  sekretariát:  046/542 19 22; viera.masarykova@hnkpd.tsk.sk  
  metodika:  046/542 72 98; adriana.langerova@hnkpd.tsk.sk  
  ekonóm:  046/542 72 98; marian.dvorsky@hnkpd.tsk.sk  
Fax:     046/542 72 98 
e-mail:   hnkpd@hnkpd.tsk.sk  
 
Ďalšie kontakty: 

� Oddelenie pre dospelých čitateľov a pre deti a mládež do 15 rokov 
         Záhradnícka 21, Prievidza Tel.:  046/542 22 29 
         e-mail: detskepd@hnkpd.tsk.sk; zahradnicka@hnkpd.tsk.sk  

 
� Oddelenie odbornej literatúry a úsek bibliografie a regionálnej literatúry 

           Košovská cesta 9, Prievidza      Tel.:    046/542 25 38 
         e-mail: kosovska@hnkpd.tsk.sk;   bibliograf.region@hnkpd.tsk.sk 
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Sponzori knižnice v roku 2012:  
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Nám. SNP 45, 97242 Lehota pod Vtáčnikom 
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Gentleman fashion, s.r.o. Prievidza 
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Rok 2012 patril k tým, ktoré sa výraznejšie zapísali do histórie našej knižnice, pretože 
v tomto roku sme si pripomenuli 90. výročie založenia prvej verejnej knižnice v meste 
Prievidza. Bola to príležitosť obrazne prejsť cestu našej histórie, zaspomínať si na kolegov 
a kolegyne, ktorí sa podieľali na budovaní knižnice, ktorí boli iniciátormi nových foriem 
práce, podporovali a zavádzali prezentačné aktivity, svojou prácou šírili dobré meno 
knižnice v rámci celého Slovenska. Mnoho takýchto kolegov ešte stále aktívne pracuje. Veľa 
z nich sa už potichu vytratilo. Zostali iba v našich spomienkach. K takýmto osobnostiam 
patril dlhoročný riaditeľ knižnice Štefan Daňo, ktorého nedožité osemdesiatiny sme si 
pripomenuli v roku 2012. Jeho zásluhou bola pre knižnicu v osemdesiatych rokoch minulého 
storočia vybudovaná účelová budova na Záhradníckej ulici. Spomenuli sme si aj na našu 
kolegyňu a priateľku Anku Ťažiarovú, ktorá odišla v tomto roku vo veku nedožitých 64 
rokov.  S úsmevom sme sa pozerali na staré fotografie vždy veselej Stázky Supukovej,  Milky 
Danišovej a bývalého vodiča Jána Mikuša. Veľmi nás zasiahla predčasná smrť nášho kolegu 

Ondreja Čiliaka, ktorému sme venovali spomienku vo 
vyhodnotení za 1. polrok 2012.   
 

Vedúca odboru kultúry TSK Ing. Marta Šajbidorová  
pri slávnostnom príhovore za zriaďovateľa knižnice  
 

Takéto významné výročie bolo podnetom k oceneniu práce 
tých najvytrvalejších, pre ktorých sa práca v knižnici stala 
životným poslaním. Ďakovný list predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja si prevzali  štyri knihovníčky – 
Magdaléna Matiašková, ktorá pracuje v knižnici od roku 1970, 
Mgr. Silvia Myšiaková, ktorá 

pracuje od roku 1972, Božena Blaháčová, ktorá pracuje od 
roku 1977 a Beáta Vavríková, ktorá pracuje od roku 1978.  
 

                            Ďakovný list predsedu TSK preberá Božena Blaháčová 
 

90. výročie bolo vhodným sviatkom aj na verejné ocenenie 
tých najvýznamnejších z  radov bývalých kolegýň. 
Poďakovali sme všetkým, ktorí v knižnici pracovali, veď 
zamestnanci sú jedným z dvoch najdôležitejších pilierov, na 

ktorých práca knižnice stojí. 
Prácu tých našich, ktorých 
menoslov sa za 90 uplynulých rokov skončil číslom 123, 
vyjadrujú  dve čísla, ktoré sa nám z historických dokumentov 
podarilo zosumarizovať – 13 168 597 výpožičiek a 461 710 
čitateľov. Pamätný list riaditeľka knižnice odovzdala tým, ktorí 
v knižnici odpracovali viac ako 25 rokov – Mgr. Margite 
Chovanovej, ktorá v knižnici odpracovala 29 rokov, Eve 
Čaklošovej (34 rokov),  Helene Hankovej (29 rokov), Anne 
Husárovej (38 rokov), Magdaléne Leporisovej (25 rokov), Anne 
Matiaškovej (40 rokov - na fotografii), Viere Vagovej (36 rokov) 
a Marte Vyšňovskej (35 rokov). Viac ako 25 rokov odpracovali aj 

Mgr. Eva Mikšiková a bývalý vodič Anton Krško. 
Všetky rozsiahle aktivity roku sa niesli v duchu tohto výročia – celoročná súťaž na 
webstránke knižnice, krajské porady bibliografov a metodikov, rozbory činnosti knižníc 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja, celoslovenská súťažná prehliadka podujatí pre deti, 
projekty Cesty za knihou, Knihy bez bariér, Kultúrne dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, Les 
ukrytý v knihe, Čítanie ako literárny zážitok a mnohé ďalšie. K výročiu knižnice sme ešte 
v apríli 2012 pre regionálne televízne vysielanie nahrali cca 20 minútovú reláciu o histórii 
a súčasnosti knižnice, ktorá mala dobrý ohlas. O svojej knihovníckej profesii, o knižnici 
a rôznych zaujímavostiach, ktoré vo svojich fondoch skrýva, hovorili súčasní zamestnanci 
Mgr. Silvia Myšiaková, Božena Blaháčová a Mgr. Ondrej Čiliak,  na roky dávno minulé si 
zaspomínali bývalé kolegyne Slávka Luptovská a Anka Husárová. 
 

Logo , ktoré symbolizuje dlhoročnú prácu s knihou,  
pre knižnicu bezplatne navrhli zamestnanci  
Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi 
 

                                           Pri oslavách výročia založenia knižnice sme si pripomenuli aj  
iné výročie – 10 rokov pôsobenia knižnice v  zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.  V novodobej histórii je to najdlhšie pôsobenie pod jedným 
zriaďovateľom, čo je pre činnosť knižnice prínosom. Svedčia o tom nielen zrekonštruované 
priestory požičovne na Záhradníckej ulici v Prievidzi, jednotný knižnično-informačný systém 
Clavius pre všetky fondové inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, on-line prepojenie 
pracovísk knižnice, ale aj niekoľko nasledujúcich čísiel: za roky 2002 – 2012 sme do fondu 
kúpou doplnili 21 856 kníh za 218 695,2 Eura. Z tejto sumy mimorozpočtové prostriedky tvorili 
31 673,64 Eura. Kapitálové prostriedky sme získali v sume 324 901,1 Eura. Tabuľka ostatných 
ukazovateľov činnosti knižnice za toto obdobie je prílohou vyhodnotenia. Ak sú 
zamestnanci jedným z dvoch pilierov, na ktorých stojí činnosť knižnice, náš zriaďovateľ je 
tým druhým.  
 

ÚVOD 
 

V Koncepcii rozvoja HNK v Prievidzi sme si stanovili viaceré priority: prácu s knihou zamerať 
na rozvoj čitateľskej gramotnosti a zážitkového čítania, zapájať sa do celoslovenských 
aktivít knižníc, hľadať mimorozpočtové zdroje na zabezpečenie nákupu knižných fondov, 
zlepšenie technického vybavenia knižnice, materiálneho zabezpečenia podujatí a pod. 
Reálne sme tieto ciele naplnili tým, že sme sa zapojili do viacerých celoslovenských aktivít 
ako napr. Les ukrytý v knihe – 2. ročník sme vyhrali,  celoslovenskej súťaže návrhov scenárov 
na krst knihy Ivony Březinovej Začarovaná trieda – súťaž pre malý počet zapojených knižníc 
nebola vyhodnotená (scenár je prílohou vyhodnotenia), Noc v knižnici s Andersenom, Deň 
ľudovej rozprávky, Čítajme si, Týždeň slovenských knižníc. Ďalšou oblasťou našich aktivít boli 
snahy o získanie mimorozpočtových zdrojov. Koncom roka 2012 sme spracovali osem 
projektov do Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Celkový 
rozpočet projektov bol  vo výške 35 440.- Eur, požadovaná dotácia 33 668.- Eur a finančná 
spoluúčasť knižnice  1 772.- Eur.   
Boli to tieto projekty:  
1) Bibliobox - rozpočet 6 000.-, požadovaná dotácia 5 700.- Eur, 
2) Dni detskej knihy - rozpočet 4 000.-, požadovaná dotácia 3 800.- Eur, 
3) Dotyk rozprávky - rozpočet  1 720.-, požadovaná dotácia 1 634.- Eur, 
4) Zlepšenie prezentácie knižnice na webstránke a v publikačnej činnosti - rozpočet  900.-, 

požadovaná dotácia  855.- Eur, 
5) Knihy pre oddych a vzdelávanie - rozpočet  15 000.-, požadovaná dotácia 14 250.- Eur, 
6) Knihy na sviatok detskej knihy - rozpočet  900.-, požadovaná dotácia  855.- Eur, 
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7) Ondrej Čiliak: Odídem za svetlom - rozpočet  3 620.-, požadovaná dotácia 3 439.- Eur, 
8) Optimalizácia technického zabezpečenia služieb - rozpočet  3 300.-, požadovaná dotácia  

3 135.- Eur. 
 

 Náročnosť spracovania, realizácie a vydokladovania dotácií knižnici kompenzuje zisk 
finančných prostriedkov, čo pokladáme za výrazný prínos predovšetkým pre zabezpečenie 
financií na nákup knižných fondov, ale aj v oblasti prezentácie knižnice  zlepšením možností 
pozvať a predstaviť významných literátov a ostatných tvorcov kníh pre deti. Práve financie 
z mimorozpočtových zdrojov nám umožnili predstaviť množstvo osobností, napr.:   Pavol 
Hirax Baričák, Ján Ciger, Pavel Dvořák, Adolf Dudek, Petra Džerengová-Nagyová, Lenka 
Gahérová, Marián Krčík, Táňa Keleová-Vasilková, Branislav Jobus, Peter Gajdošík, Marta 
Šurinová, Vladimíra Komorovská, Miroslav Saniga, Toňa Revajová, Andrea Gregušová, Tibor 
Hujdič, Alena Wagnerová, Vanda Rozenbergová, Marek Zákopčan, Ján Litvák, Timotea 
Vráblová, Gunilla Eckman (Švédsko), Katarína Gillerová, Marek Mittaš, Tamara Heribanová, 
Jozef Heriban, Jaroslav Perniš, Barbora Matáková, Rastislav Haronik.  O tom, že realizácii 
podporených projektov venujeme veľkú pozornosť, finančné prostriedky využívame 
v prospech cieľových skupín, svedčí množstvo podujatí, ktoré boli ich súčasťou.   
 

Projekt 
Počet  
podujatí 

Počet  
účastníkov 

Počet  
osobností 

Dotácia 

Cesty za knihou 34 1 332  9 MK SR – 950.- 

Knihy bez bariér 25 565 5 MK SR – 650.- 

Kult. dedičstvo sv.  
Cyrila a Metoda 

15 398 4 MK SR – 500.- 

Literárny salón 2 85 2 Nadácia Baňa... – 100.-  

Čítanie ako literárny zážitok 1 40 2 SAK – 150.- 
 

Úspešné boli aj ďalšie projekty, ktoré knižnica zabezpečila z vlastných zdrojov, napr.: Les 
ukrytý v knihe – 28 podujatí a 667 účastníkov, Literárna Prievidza, Knižné hody, Ešte dúšok 
leta. 
V koncepcii rozvoja sme si stanovili zintenzívnenie propagácie knižnice, jej zviditeľňovanie 
sa vo svojom používateľskom zázemí, čo sa nám čiastočne podarilo. Napr. v roku 2010 sme 
na našom webe uverejnili fotografie z podujatí v 19-tich albumoch (174 fotografií). V roku 
2011 to bolo 50 albumov (460 fotografií) a v roku 2012 sme činnosť knižnice na webstránke 
odprezentovali zverejnením viac ako 700 fotografií v 77-mych albumoch. O našej knižnici sa 
píše v regionálnych médiách, publikujeme v odborných periodikách, žijeme na facebooku.  
Veľké problémy v publikačnej činnosti, ako aj pri uverejňovaní fotodokumentácie z akcií  na 
webe, vidíme v nedostatočnej kvalite našich fotografií.  Problém  sme sa rozhodli riešiť 
vypracovaním projektu do Dotačného systému MK SR na rok 2013.  
 

Počas hodnoteného obdobia sa však prihodili aj nepríjemné udalosti, ako bola krádež 
jedného tenkého klienta (Sun Ray), ktorý bol súčasťou technického vybavenia projektu 
Internetizácia Slovenska. Stalo sa to 23. novembra, pár týždňov pred ukončením projektu. 
V zmysle Smernice IFLA/UNESCO k Manifestu IFLA o internete by knihovníci mali 
rešpektovať súkromie používateľov internetu, nemali by výraznejšie rozhodovať o výbere  a 
dostupnosti informácií. Ak sme chceli dodržať tieto ustanovenia a nepristupovať 
k používateľom internetu s negatívnymi očakávaniami, nemohli sme ich neustále fyzicky 



 8 

sledovať.  Personálne zabezpečenie pracoviska nám to ani neumožňovalo. Preto sme tieto 
relatívne malé a ľahko demontovateľné súčasti softwarového vybavenia verejného internetu 
zabezpečili nálepkami rádiofrekvenčného systému ochrany fondu. Krádež  sme riešili 
s políciou, Slovenskou národnou knižnicou, firmou Tempest a poisťovňou. Do konca roku 
2012 nebola uzatvorená. Je predpoklad bezodplatného prevodu majetku z projektu do 
majetku knižnice.  Vyšetrovanie zo strany polície bude, aj s ohľadom na výšku škody, po 
uplynutí zákonnej lehoty bez vypátrania vinníka, pravdepodobne pozastavené. 
V prvom polroku 2012 sa v HNK konala krajská porada bibliografov, porada metodikov  
a komplexné rozbory činnosti knižníc Trenčianskeho kraja za účasti zástupcov zriaďovateľa 
a Slovenskej národnej knižnice v Martine.  
 

Dňa 8.6.2012 vykonali na základe podnetu zamestnanci Inšpektorátu práce Trenčín 
kontrolu, ktorá bola zameraná na dodržiavanie vybraných ustanovení pracovno-právnych 
a mzdových predpisov a kontrolu nelegálnej práce. Ani v jednej oblasti neboli zistené žiadne 
nedostatky.  V čase od 8.10. – 14.11.2012 bola na základe poverenia Útvaru hlavného 
kontrolóra TSK v knižnici vykonaná následná finančná kontrola. Nedostatky zistené touto 
kontrolou boli v zmysle záverov kontroly v stanovených termínoch odstránené. Dňa 
13.12.2012 bol v knižnici v súvislosti s konsolidovanou účtovnou závierkou Trenčianskeho 
samosprávneho kraja za rok 2012 vykonaný audit  audítorskou firmou ECOAUDITOR spol. 
s r.o., Bratislava. Odporučenia audítora boli akceptované.  
 

I. Plnenie  hlavných  úloh 
  

11))  Riadenie knižnice a rozvoj ľudských zdrojov 
a) Riadenie knižnice 

 Plánovanie, riadenie, koordinácia a plnenie základných úloh bolo zabezpečované 
prostredníctvom porád, školení a seminárov. Počas hodnoteného obdobia sa uskutočnilo 
viacero operatívnych porád, program ktorých vychádzal nielen z Koncepcie rozvoja knižnice 
na rok 2012, ale predovšetkým z potreby riešiť aktuálne problémy chodu knižnice, prípravu 
plánovaných podujatí, autorských stretnutí, propagácie knižnice, zabezpečenia 
sponzorských a mimorozpočtových zdrojov a pod. Boli vydané 3 príkazy riaditeľky. 

b) Vzdelávanie zamestnancov 
Zamestnanci našej knižnice mali možnosť zúčastniť sa viacerých vzdelávacích podujatí ako: 

• Práca s detskou literatúrou – Turčianska knižnica Martin - 2 zamestnanci  
• Benchmarking v slovenských knižniciach – SNK v Martine – 2 zamestnanci 
• Fungovanie knižníc v období hospodárskej krízy – ŠVK v B. Bystrici – 2 zamestnanci 
• Dodržiavanie štandardov IS VS - jeden zamestnanec 
• Knižnice a vydavateľstvá – seminár – 3 zamestnanci 
• Vyhodnotenie projektu Les ukrytý v knihe – 3 zamestnanci 
• Ochrana osobných údajov – 1 zamestnanec 
• Novinky KIS Clavius – 2 zamestnanci 
• Konferencia Knižnice 2012 – 2 zamestnanci 
• Porada riaditeľov OvZP TSK - jeden zamestnanec 
• Seminár Dotačný systém MK SR – 1 zamestnanec 
• Rozprávačstvo, dramatizované čítanie – 2 zamestnanci 
• 4. stredoslovenský katalogizačný workshop – 2 zamestnanci 
• VZ SAK – 1 zamestnanec 
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• Celoslovenská porada metodikov – 1 zamestnanec,  
• viacerých školení sa zúčastnili aj zamestnanci ekonomického úseku knižnice.  

Výber zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávacie podujatia vychádzal z tematiky 
seminárov a ich pracovného zaradenia v knižnici. Naši absolventi vzdelávacích podujatí 
majú záujem rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti. Spätná väzba od účastníkov podujatí – 
informovať kolegov, aplikovať zaujímavé aktivity a vedomosti do vlastnej činnosti - je 
v našej knižnici po návrate z podujatia pokladaná za nevyhnutnosť. 
 

22))  Odborné aktivity Hornonitrianskej knižnice  
V roku 2012 sme veľkú pozornosť venovali predovšetkým detským čitateľom, 
návštevníkom, žiakom a študentom stredných a základných škôl.  Vychádzali sme 
z medzinárodne deklarovaných posolstiev a cieľov fungovania knižníc pre deti. Dobrá 
knižnica by mala deti obohacovať,  vytvárať podmienky pre podporu vzdelávania a zručností 
detí, pretože to je nevyhnutné  pre ich celoživotné vzdelávanie, pre zvyšovanie ich 
gramotnosti, schopnosti zvládnuť náročné štúdium.  Našou snahou bolo dať deťom 
príležitosť objaviť  a zažiť radosť z čítania, možnosť ponoriť sa do sveta fantázie 
a dobrodružstva, ponúknuť  kreatívne trávenie voľného času v  bezpečnom prostredí. 
Osobitnú pozornosť sme venovali deťom vo veku 12-15 rokov. Je to vek, v ktorom sa aj 
z aktívnych čitateľov stávajú nečitatelia, ich záujmy sa viac orientujú na iné menej náročné 
médiá.  Že je možné zaujať aj túto kategóriu mladých sme videli pri podujatiach, ktoré 
odprezentovali jednotlivé knižnice počas celoslovenskej súťažnej prehliadky podujatí pre 
žiakov  druhého stupňa ZŠ. Ak chce knižnica u tejto vekovej kategórie uspieť, musí pre nich 
vytvoriť atraktívny priestor neobmedzovaný zbytočnými usmerneniami. To isté platí aj 
o knihovníčkach detských oddelení, ktoré musia mať pochopenie pre potreby 
dospievajúcich, musia ich vedieť rešpektovať ako individuálne osobnosti, musia k nim 
pristupovať flexibilne, musia mať dobré znalosti všetkých médií nielen kníh, musia sa 
zapájať do diskusných skupín, musia byť vidieť na sociálnych sieťach, musia vedieť kreatívne 
myslieť.  Aj v tejto súvislosti môžeme skonštatovať, že zorganizovať spomínanú súťažnú 
prehliadku podujatí bolo ozaj náročné, pre knihovníčky-detskárky „so srdcom“ však 
nesmierne obohacujúce.  
Ostatné odborné aktivity knižnice sú stručne zhodnotené v nasledujúcich bodoch, 
bibliografia, metodika a automatizácia knižnice tiež v samostatných kapitolách. 
 

V súlade so zákonom 183/2000 Z. z. o knižniciach, ako aj so zriaďovacou listinou, knižnica 
plnila svoje základné poslanie, ktoré sa odrazilo predovšetkým v snahách o 
zabezpečenie: 
• dostatku univerzálneho fondu dokumentov pre rôznorodé spektrum používateľov 

s ohľadom na rovnosť prístupu k informáciám a informačným prameňom pre všetky 
skupiny obyvateľov. Okrem príspevku od zriaďovateľa, ktorý bol vo výške 10 462,94 €,  
sme nákup knižničného fondu zabezpečili z vlastných zdrojov vo výške 3 247,87 € (v 
tejto sume je zahrnutých aj 70,00 Eur z projektu Les ukrytý v knihe a 20,40 Eur z OZ K-
2000), z Dotačného systému MK SR vo výške 5 500.- Eur. Z tejto sumy nákup periodík 
tvoril 3 832,97Eur. Celkove sme nakúpili knižničné fondy za 19 210,81 €, 

• neobmedzeného a finančne nenáročného prístupu na internet pre všetkých občanov. 
Túto úlohu naša knižnica plnila ako účastník celoslovenského projektu Informatizácia 
Slovenska - verejný internet v knižniciach SR, 

• možnosti prezentácie knižnice prostredníctvom vlastnej webstránky ako aj možnosti 
sprístupňovať fondy prostredníctvom on-line katalógov, 



 10 

• prípravy výchovno-vzdelávacích a zábavných podujatí, ktorých sme v roku 2012 
pripravili 365, čo predstavuje 1,78 podujatia na jeden deň školského vyučovania. Podujatí 
sa zúčastnilo 9 020 účastníkov. Z ich celkového počtu bolo 39 podujatí informačnej 
výchovy. Podrobnejší prehľad KVČ je v časti 7 Kultúrno-vzdelávacie podujatia, 

• metodickej, koordinačnej, analytickej a  štatistickej činnosti vo vzťahu k verejným 
knižniciam okresov Prievidza a Partizánske v plnom rozsahu, ktorý pre regionálne 
knižnice stanovuje zákon 183/2000. 

 

33))  Celoregionálne úlohy Hornonitrianskej knižnice 
a) V oblasti bibliografie 

 Základné zameranie bibliografickej činnosti vo vzťahu k regiónu horného Ponitria 
(okresy Prievidza a Partizánske) zostalo nezmenené - priebežne registrovať regionaliká zo 
všetkých dostupných dokumentov, postupne retro spracovávať fond výstrižkov a článkov zo 
všetkých periodík vo fonde úseku regionálnej literatúry a bibliografie do elektronickej 
databázy, naďalej budovať databázu regionálnych osobností a vydávať regionálnu ročenku 
spracovanej článkovej produkcie v elektronickej podobe. 

b) V oblasti metodiky 
 Jednou z najdôležitejších úloh metodiky bolo spracovávanie štatistiky, a to nielen 
o činnosti verejných knižníc okresov Prievidza a Partizánske, ale predovšetkým o činnosti 
Hornonitrianskej knižnice. Úplné a prehľadné číselné ukazovatele, ich porovnávanie 
s predchádzajúcim obdobím, prognózy ich vývoja v budúcnosti sú nevyhnutné pre efektívne 
riadenie knižnice, dôležité sú pre propagáciu knižničných služieb v prostredí, v ktorom 
knižnica pôsobí. Sú potrebné pre zriaďovateľa, predstaviteľov samosprávy, médiá aj širokú 
verejnosť. Štatistiky zachytávajú úspechy knižnice, pomenúvajú slabšie miesta, odhaľujú 
chyby, nesprávne interpretácie údajov.  
 

44))  Zamestnanci knižnice 
a) Fyzické osoby      21 
b) Prepočítaný počet zamestnancov   19,1 

P.č. Meno, priezvisko, titul vzdel. pracovné zaradenie odd. 

 1. Mgr. Silvia Myšiaková VŠ riaditeľka  

 2. Božena Blaháčová ÚSO vedúca oddelenia KIS KIS 

 3. Mgr. Ondrej Čiliak VŠ bibliograf  (0,5 úväzku do 7.5.) MaSF 

 4. Ing. Marian Dvorský VŠ ekonóm  E-P 

 5. Kamila Gromová  upratovačka (0,5 úväzku) E-P 

 6. Jana Hanková ÚSO knihovníčka MaSF 

 7. Silvia Kupcová ÚSO knihovníčka KIS 

 8. Eva Kurbelová ÚSO knihovníčka KIS 

 9. Ing. Adriana Langerová  VŠ metodička a ved. odd. MaSF MaSF 

10. Ivana Malá ÚSO knihovníčka KIS 

11. Ing. Viera Masaryková VŠ  odborný referent E-P 

12. Magdaléna Matiašková ÚSO knihovníčka KIS 

13. Marta Páleschová ÚSO knihovníčka KIS 

14. Pavol Baniar ÚSO 0,8 úväzku  MaSF 
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15. Milan Richter  vodič, údržbár  E-P 

16. Mgr. Vanda Rozenbergová VŠ bibliografka (0,5 úv., od 1.6.-0,8) MaSF 

17. Agnesa Šenitková ÚSO knihovníčka KIS 

18. Lenka Štetiarová ÚSO knihovníčka KIS 

19. Beata Vavríková ÚSO knihovníčka (0,8 úväzku) MaSF 

20. Andrea Veterníková  upratovačka (0,5 úväzku) E-P 

21. Gabriela Vidová ÚSO knihovníčka KIS 

22. Zuzana Vyšňovská ÚSO knihovníčka KIS 

Vysvetlivky: KIS - oddelenie knižnično-informačných služieb, MaSF - oddelenie metodiky    
a spracovania fondov , E-P - oddelenie ekonomicko-prevádzkové  
 

c) Zloženie vedenia 
Mgr. Silvia Myšiaková - riaditeľka HNK 
Božena Blaháčová  - vedúca oddelenia KIS a zástupkyňa riaditeľky 
Ing. Marian Dvorský  - ekonóm, vedúci oddelenia E-P 
Ing. Adriana Langerová - metodička a vedúca oddelenia MaSF 
 

II. Hlavné  ukazovatele  činnosti 
 

Ukazovateľ stav k 31.12.2012 plán na rok 2012 percento plnenia 

Knižničný fond   98 175   100 000     98,18 

Výpožičky 191 567  188 000   101,9 

Návštevníci   59 482    51 000   116,63 

Čitatelia     6 010      6 100     98,52 

Podujatia        365         240   152,08 

Účastníci podujatí     9 020      5 100   176,86 

Počet obyvateľov mesta Prievidza – 48 557. Rozsah výpožičných hodín 54 hod./týždeň. 
 

1) Knižničné fondy 
 

Stav fondu k 31.12.2012 

Knižničný fond k 31.12.2011 k 31.12.2012 porovnanie ± 

KJ spolu 98 722 98 175 - 547 

z toho knihy 98 555 97 990  - 565 

z toho špec. dokum.       167      185 +  18 

a) Doplňovanie KF 
    rok 2011  rok 2012  porovnanie ± 

Prírastky spolu:  2 575 KJ     2 080 KJ  -   495 KJ 
Z toho: 
- kúpa    2 028 KJ     1 640 KJ   -  388 KJ 
- dary        531 KJ        422 KJ  -  109 KJ 
- prevody, náhrady        16 KJ           18 KJ      +      2 KJ 
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 Za rok 2012 sme do fondu zaevidovali 2 080 KJ, čo je až o 495 KJ menej ako za rok 
2011. Z tohto počtu bolo 2 062 kníh a 18 špeciálnych dokumentov. Oproti 
predchádzajúcemu roku mierne vzrástol podiel fondu získaného kúpou, a to zo  78,76 % na  
78,85 %. Hodnota kníh, ktoré knižnica v  roku 2012 získala do fondu kúpou bola  
17 918,18 €, za knihy sme zaplatili 15 377,84 €, knižnica pri nákupe získala 16,52%-tný 
rabat. Súčasťou nákupu informačných zdrojov bol aj nákup periodík, ktorých knižnica v roku 
2012 odoberala 115 titulov (124 exemplárov) v hodnote 3 832,97 €. Celkove sme 
informačné zdroje  nakúpili za  19 210,81,  čo je o 2 036,69 € menej ako v roku 2011. 
Percentuálny podiel nákupu knižného fondu z dotácie MK SR dosiahol 35,77 %, zo 
zdrojov zriaďovateľ a to bolo 43,60 % a z vlastných zdrojov 20,63 %. 
 

z prírastku kúpou z prírastku 2012 
pobočka 

prírastky 
spolu 2012 

± 2011 
rok 2012 rok 2011 knihy AV dok. 

DO      954  - 197     742        820    943 11 

MO      576   -     5    489        495     571 5 

SO      519  - 271     405        702     517 2 

R1 - R3         31 -   22          4          11       31 0 

spolu  2 080    -  495 1 640   2 028 2 062          18 
  

pobočka 
prírastky kúpou  

/ hodnota v Eurách 

priem. faktur. cena 

/hodnota knihy 

podiel na  

prír. kúpou v % 

podiel na  

výpož. v % 

DO    742 / 8449,28   9,43 € / 11,39 €   45,24   50,92 

MO    489 /  3953,81   6,44 € /  8,09 €   29,82    17,15 

SO    405  / 5463,92 12,25 € /13,49 €   24,70   31,68 

R1        2  /      25,46  10,75 € / 12,73 €     0,12      0,25 

R3,KA,MET.        2  /      25,71 10,22 € /12,86 €     0,12     0,00 

spolu 1 640 / 17918,18   9,33 € /10,93 € 100,00 100,00 

Vysvetlivky: DO - odd. pre dospelých čitateľov Záhradnícka 21, Prievidza 
  MO- odd. pre deti a mládež Záhradnícka 21, Prievidza 
  SO - odd. odbornej literatúry, Košovská cesta 9, Prievidza 

R1  - úsek regionálnej literatúry a bibliografie 
R3, KA, MET – ost. odb. pracov. ako: metodika, spracovanie fondov,  riaditeľ. 

 

Tabuľka prírastkov a finančného zabezpečenia doplňovania za roky 2006-2012 

Rok 
prírastky 

spolu 

z toho 

kúpa 

suma na  

nákup 

z toho GP  

prostriedky 

Eur (Sk)/ 

čitateľa 

Eur (Sk)/ 

obyvateľa 

2006 3 567 KJ 3 014 26 668,66 €   2 323,57 € 4,07 € 0,52 € 

2007 4 244 KJ 2 988 29 241,52 €           0,00 € 4,36 € 0,57 € 

2008 3 525 KJ 3 027 29 201,89 €   2 987,45 € 6,46 € 0,58 € 

2009 3 386 KJ 2 826 28 878,63 €   4 631,98 € 5,41 € 0,57 € 

2010 2 645 KJ 2 136 22 684,91 €   4 214,09 € 3,87 € 0,45 € 

2011 2 575 KJ 2 028 21 247,50 €   5 084,78 € 3,50 € 0,43 € 

2012 2 080 KJ 1 640 19 210,81 €   5 590,40 € 3,20 € 0,40 € 
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Prírastky podľa tematických skupín a ich porovnanie s výpožičkami kníh z jednotlivých 
tematických skupín v percentách. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  financií na nákup knižničných dokumentov bolo vynaložené 80,05 % na knihy a 19,95 % 
na periodiká. Výpožičky periodík tvorili 15,63 % , kníh 83,67 % a špeciálnych dokumentov 
0,7% z celkového počtu výpožičiek. 
 

b) Spracovanie KF 
 

 Knihy a ostatné dokumenty, ktoré knižnica získala do svojich fondov v roku 2012 boli 

spracované v module katalogizácia automatizovaného knižničného systému Clavius.  Úsek 
odbornej správy fondov počas celého roka, okrem vedenia základných evidencií prírastkov 
a úbytkov, odstraňoval nepresnosti v evidencii fondu, ktoré vznikli ešte pri jeho 
retrokonverzii. Toto je dlhodobejšia úloha katalogizátoriek. Spočíva v dôslednej  redakcii 
všetkých klasických evidencií prírastkov a úbytkov a ich porovnaním s elektronickými 
evidenciami. Začiatkom roku 2012 sme ukončili  kontrolu správnosti vyznačenia úbytkových 
čísiel v prírastkových zoznamoch. Splniť túto úlohu znamenalo porovnať všetky zoznamy 
úbytkov o rozsahu  220 000 vyradených kníh s prírastkovými zoznamami a doplniť do 
evidencie prírastkov všetky chýbajúce čísla úbytkov. Druhá etapa aktualizácie a spresnenia 
základných evidencií bude zahŕňať porovnanie všetkých „nevyradených“ kníh 
zaevidovaných v prírastkových zoznamoch do roku 2005 s elektronickou evidenciou 
v systéme Clavius. Knihy, ktoré sa v elektronickom katalógu nenachádzajú a nie sú 
vyradené, bude potrebné retrospektívne v AKIS Clavius najskôr spracovať a následne 
vyradiť. Sú to knihy, ktoré sa stratili v priebehu retrospektívneho spracovávania fondu do 
elektronického katalógu od začiatku  až do jeho ukončenia.  
 

Za hodnotené obdobie bolo z fondu vyradených 2 627 kníh v hodnote 2 476,63 €. Z tohto 
počtu bolo 33 kníh vyradených ako chýbajúce, 2 382 opotrebovaných, 208 zastaraných a 4  
z dôvodu straty.  Priemerná cena vyradenej knihy bola 94 centov.  Priemerná hodnota knihy 
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získanej kúpou bola 10,93 €. Aj z tohto údaja je zrejmé, že knihy, ktoré sme vyradili boli 
naozaj  staré. Úsek spracovania fondov okrem základných evidencií prírastkov a úbytkov 
fondu poskytoval odbornú metodickú pomoc z oblasti akvizície a katalogizácie v systéme 
Clavius školským a iným knižniciam (ZŠ S. Chalupku  II, HNM). 
 

c) Ochrana KF 
 

V oblasti ochrany fondu za najpodstatnejšie pokladáme jeho dôslednú základnú evidenciu, 
presnú a preukázateľnú evidenciu výpožičiek a dodržiavanie stanovených výpožičných 
lehôt. Mimoriadne práce úseku odbornej správy fondov, ktoré sme opísali 
v predchádzajúcom odseku vyhodnotenia, sú dôsledkom nesprávneho rozhodnutia 
o ukončení budovania klasických lístkových revíznych katalógov v deväťdesiatych rokoch 
minulého storočia. Na nevyhnutnosť budovať takéto revízne katalógy až do ukončenia 
retrokonverzie fondu a následné súbežné vykonanie elektronickej aj klasickej revízie 
fondov, upozorňujeme všetky knižnice, ktoré s retrokonverziou začínajú.  
 

2) Knižnično-informačné služby 
 

a) Výpožičky 
 

Počet výpožičiek, ako jeden zo základných ukazovateľov činnosti Hornonitrianskej knižnice, 
v roku 2012 vzrástol, aj keď nepatrne iba o 357 výpožičiek a dosiahol číslo 191  567 
dokumentov. Z tohto počtu bolo 160 278 kníh (83,67%), 29 948  periodík (15,63%) a 1 341 
výpožičiek špeciálnych dokumentov (0,70%).  Nárast výpožičiek je v našej knižnici stabilný 
už viac rokov a od roku 2006, kedy HNK základné ukazovatele vykazovala po prvýkrát bez 
delimitovaných pobočiek, výpožičky vzrástli o takmer 10 %.  Počet obyvateľov Prievidze za 
toto obdobie poklesol o 2,4 %, počet evidovaných čitateľov o 9 %. 
 

Z hľadiska skladby výpožičiek, absenčné výpožičky predstavovali 155 538 
(81,19%), prezenčné 36 029 (18,81 %) z celkového počtu.  
 

Pre dospelých čitateľov sme zaevidovali 158 712 výpožičiek, čo je 82,85 % z celkového 
počtu výpožičiek. V tomto počte je zahrnutých: 
 

  73 169  výpožičiek náučnej literatúry  (38,19%) 
  54 642  výpožičiek beletrie      (28,52%) 
  29 588  výpožičiek periodík    (15,45 %) 
       1 313  výpožičiek špec. dokumentov (  0,69 %) 
158 712     (82,85 %) 
 

Čitatelia do 15 rokov si spolu vypožičali 32 855 dokumentov, čo je 17,15 % z celkového 
počtu výpožičiek za rok 2012. V tomto počte je zahrnutých: 
 

   6 057 výpožičiek náučnej literatúry                (  3,16%) 
26 410  výpožičiek krásnej literatúry  (13,79%) 
     360  výpožičiek periodík   (  0,19 %) 
       28 výpožičiek špeciálnych dok.  (  0,01 %) 
32 855      (17,15%) 
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Temat. skupina r. 2011 dosp. spolu rok 2012 dospelí spolu ± porovnan. 

Náučná 77 522 73 169 - 4 353 

Beletria 50 157 54 642 + 4 485 

Period. 28 429 29 588 + 1 159 

Špec. dok. 352 

 
156 460 
(81,83%) 

 
1 313 

158 712 
(82,85%) 

+ 2 252 
+ 961 

                            deti spolu                               deti spolu  

M/n 5 932 6 057 + 125 

M 28 480 26 410 - 2 070 

Period.      324 360 + 36 

Špec. dok.        14 

34 750 
(18,17%) 

28 

32 855 
(17,15%) 

- 1 895 
+ 14 

 

 Z uvedenej tabuľky vyplýva, že vzrástli výpožičky  pre dospelých čitateľov. Na 
náraste výpožičiek sa podieľalo  oddelenie pre dospelých na Záhradníckej ulici, v ktorom 
vzrástol počet výpožičiek o 3 353.  
 

V roku 2012 bola v oddelení pre dospelých na Záhradníckej ulici najviac vypožičaná kniha 
Na západe nič nového, až 59 krát (vo fonde máme 14 exemplárov). V oddelení pre deti 
a mládež do 15 rokov boduje kniha Rozprávky o psíčkovi a mačičke, 50 krát vypožičaná ( vo 
fonde máme 16 exemplárov). V oddelení odbornej literatúry na Košovskej ceste vedie kniha 
Balenie tovaru, 113 krát vypožičaná (vo fonde máme 5 exemplárov). 
 

Výpožičky podľa tematických skupín 

Typ dokumentu  2011 2012 Rozdiel 

Krásna literatúra pre dospelých 50 157 54 642 + 4 485 

Náučná pre dospelých 77 522 73 169 - 4 353 

Krásna literatúra pre deti 28 480 26 410 -  2 070 

Náučná pre deti 5 932 6 057    + 125 

Periodiká 28 753 29 948 +  1 195 

Špeciálne dokumenty 366 1 341 + 975 

Spolu 191 201 191 567 + 357 
 

Z celkového počtu výpožičiek bolo 29 948periodík (15,63 %). Opäť sme zaznamenali 
mierny nárast oproti predchádzajúcemu roku (+ 0,59 %). Podiel výpožičiek periodík nie je 
vysoký, pretože sú to prevažne absenčné výpožičky. Na rozsiahlejšie možnosti prezenčných 
výpožičiek periodík nám chýbajú priestory študovne.  Články z odborných periodík 
spracovávame v AKIS Clavus a tieto kartotéky sú významným zdrojom informačných 
prameňov pre zabezpečenie požiadaviek na službu BIS. V roku 2012 bola databáza 
v oddelení odbornej literatúry doplnená o 1 989 záznamov, v oddelení pre dospelých o 589 
a regionálna databáza o 540 záznamov. 

 

Z nasledujúcej tabuľky, v ktorej porovnávame dosiahnuté ukazovatele so 
štandardami vyplýva, že štandardy v zmysle Metodického pokynu Ministerstva kultúry SR 
č. MK-1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice plníme 
iba v piatich ukazovateľoch. Podobná bola situácia v knižnici aj za roky 2010 a 2011. 
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V piatich ukazovateľoch sa percento plnenia štandardov oproti predchádzajúcemu roku 
mierne zvýšilo, v troch došlo k miernemu poklesu. Najhoršie zo všetkých ukazovateľov 
plníme stanovený štandard v nákupe literatúry, a to iba na necelých 25 %. Od toho sa odvíja 
aj ukazovateľ obnovy fondu, ktorý plníme iba na 47,71 %. 

 

ukazovateľ štandard skutoč. 
%  
plnenia  
2011 

% 
plnenia  
2012 

Porovn. 

±  v % 

Počet KJ na obyv. kúpou     0,14     0,034  28,97  24,29 -  4,68  

Počet titulov periodík 150-200 115   77,33   76,67 -  0,66 

Hodnota 1 KJ v Eur  10,- €     12,73 € 100,80 127,3 +  26,5 

PC s intern. pre verejnosť 10-12        15 125 125     0 

Počet štud. miest 55-80        58 105,45 105,45     0 

Počet prev. hod./týždeň 52-54        54 103,85 103,85     0 

Výpožičky na ZVKČ 15 000 14 086 92,37 93,91 +  1,54 

Výpožičky na obyvateľa 6-8          3,96 63,67 66,00 + 2,33 

% čitateľov z počtu obyv. 14-20        12,38 86,71 88,43 +  1,72 

Obrat  knižného fondu 1,5-2          1,95 129,00 130,00 +  1,00 

% obnovy fondu kúpou 3,5-4,5          1,67 58,00 47,71 -  10,29 
 

Ukazovateľ percenta čitateľov z počtu obyvateľov HNK nemôžeme dosiahnuť aj 
z toho dôvodu, že na území mesta pôsobí aj samostatná mestská knižnica. Obidve knižnice 
však % čitateľov vykazujú zo všetkých obyvateľov mesta. Spoločne sme v roku 2012 
zaevidovali 15,45 % čitateľov z počtu obyvateľov, čo dosahuje nižšiu úroveň štandardu 
stanoveného pre regionálne knižnice pôsobiace samostatne v v kategórii miest s počtom 
obyvateľov od 40 – 60 tisíc. 

 

 HNK v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 
sprístupňovala zvukové knihy pre zrakovo znevýhodnených občanov, ktoré dostávame vo 
výmenných súboroch ako dočasné výpožičky. Zaevidovali sme 12 slabozrakých 
a nevidiacich čitateľov a vypožičali sme im 151 súborov zvukových kníh o rozsahu 2 504 
kaziet. Od roku 2009 začala naša knižnica sprístupňovať zvukové knihy nielen na tradičných 
audiokazetách, ale aj na CD-Romoch vo formáte MP3 - 25 výpožičiek.   
 

Literatúru, ktorú knižnica nemala vo svojom fonde, zabezpečovala svojim čitateľom 
prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby - MVS. Knižnica vybavila pre 
používateľov HNK 188 požiadaviek na MVS z iných knižníc, z toho 22 cestou MMVS zo 
zahraničia. Prostredníctvom MVS vypožičala 30 knižničných dokumentov pre používateľov 
do iných knižníc, v 6 prípadoch sme zasielali fotokópie článkov (naskenovaním 
a odoslaním).  V roku 2012  sme vypožičali 477 regionálnych dokumentov (-47),  vybavili sme 
1 155 rezervácií (-244). 

 

Ukazovateľ 2011 2012 Rozdiel   ± 

Počet BIS    2 952   2 551 - 401 

Počet FI 12 153 8 706 - 3 447 
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MP3         19        25 + 6 

MVS – elektronické     230     188 - 42 

Zvukové knihy / kazety 187 / 1 420 151/ 2 504 - 36  /+  1 084 

Počet rešerší / záznamy 104 / 1 797 94 / 2 295 - 10 /+ 498 
  

Na jedného obyvateľa mesta pripadlo  3,95 výpožičky   a na jedného registrovaného 
požívateľa   31,87 výpožičiek. 
 Služby bezplatného internetu v oddelení odbornej literatúry využilo  za sledované 
obdobie 1 198  používateľov, služby internetu na Záhradníckej ul. využilo 774 evidovaných 
čitateľov, z toho 59 detí. Počet vstupov do 0n-line katalógu knižnice bol  27 012 (+ 1 649), 
počet vstupov do konta bol 858 (- 95). Knižnica umožnila na uhradenie ročného poplatku 
žiakom, študentom a pedagógom ZŠ a SŠ, v zmysle projektu MK SR, využívanie kultúrnych 
poukazov, ktorých sme získali 451 v hodnote 451,- €.  
 

 
Počet otázok (hľadanie) stúpol oproti roku 2011 o 238 698, počet vstupov do katalógu 
z priestoru knižnice bol menší o 823, z priestoru mimo knižnice stúpol o 2 472 a počet 
vstupov do konta z priestoru mimo knižnice stúpol o 3 vstupy. Mierne poklesol ukazovateľ 
počtu vstupov do konta z priestoru knižnice a to o 98 vstupov. Webovú stránku knižnice 
navštívilo 11 766 osôb. 
 Prostredníctvom e-mailovej služby boli zasielané elektronické predupomienky,  
oznámenia o rezerváciách a pozvánky na podujatia. 
 Knižnica poskytovala kopírovanie častí knižničných dokumentov v priestoroch 
oddelení pre dospelých čitateľov na Záhradníckej ul. a odbornej literatúry na Košovskej 
ceste.   Spýtajte sa knižnice - služba, pri ktorej využívame služby Skype, resp. ICQ je zatiaľ 
využívaná menej a môžeme povedať, že je stále vo fáze „objavovania čitateľmi“- 21 
používateľov. Podobne je to aj s databázou SpringerLink, keď si čitatelia zvykajú na 
možnosť vyhľadávať v tejto databáze - 14 používateľov. Obe tieto služby využívajú čitatelia 
v náučnom oddelení na Košovskej ceste 9. 

Počet vstupov do katalógu  Počet vstupov do konta  ROK  

 
2012

  

Počet 
otázok 

 (hľadanie)   
z priestoru 
 knižnice   

z priestoru 
mimo knižnice  

z priestoru 
 knižnice   

z priestoru 
mimo knižnice  

 Január   27939  562  1995  1  83 

 Február   52270  623  2480  3  98 

 Marec   71447  589  2379  1  100 

 Apríl   60233  431  2048  4  78 

 Máj   36025  308  1470  5  57 

 Jún   91644  313  1277  3  49 

 Júl   62276  245  1060  0  48 

 August   57256  184  1112  8  36 

 September   60776  330  1521  1  64 

 Október   36828  762  2477  4  88 

 November   30486  593  2256  0  71 

 December   50511  375  1622  2  54 

 SPOLU   637691  5315  21697  32  826  

   27012  858  
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b) Čitatelia a návštevníci  
 

V roku 2012 sme zaregistrovali 6 010 používateľov, čo je o 59 čitateľov menej ako 
v roku 2011. Z celkového počtu čitateľov bolo 1 573 detí do 15 rokov (+ 89) a 4 437 dospelých 
čitateľov (-153), (2 652 v DO (- 24), 1 785 v SO (- 134). Percento čitateľov z počtu obyvateľov 
v roku 2012 predstavuje 12,38, čo je nárast o 0,24 %. Percento čitateľov počíta aj 
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, aj Mestská knižnica Mikuláša Mišíka z celkového počtu 
obyvateľov Prievidze. Sme jediné dve knižnice na Slovensku, ktoré v sieti verejných knižníc 
pôsobia na území jedného mesta bez toho, aby toto mesto malo vyčlenené mestské časti 
a teda ani nemôžeme vypočítavať percento čitateľov iba z počtu obyvateľov mestskej časti, 
v ktorej knižnica pôsobí. Mestská knižnica, ktorá má tri obslužné miesta v troch sídliskových 
aglomeráciách,  ktoré počtom obyvateľov presahujú počet obyvateľov  centra, kde pôsobí 
HNK, eviduje iba 3,08 % čitateľov z počtu obyvateľov. 
 V počte dospelých čitateľov je zahrnutých 479 (- 10)  čitateľov vekovej kategórie 16-
19 ročných a 12 (+ 1) čitateľov slabozrakých a nevidiacich.  
 V roku 2012 navštívilo Hornonitriansku knižnicu 59 482 (-267) návštevníkov, ( z tohto 
počtu bolo 48 431 používateľov knižnice, 2 031 návštevníkov internetu a 9 020 návštevníkov 
podujatí). Služby knižnice denne využilo 208 obyvateľov (175 návštevníkov knižnice, 6 
návštevníkov internetu a 27 účastníkov podujatia). 

 

3) Bibliografická činnosť, dokumentačná a informačná činnosť 
 

a) Informačná činnosť 
 

V roku 2012 nás viac začali navštevovať študenti Vysokej školy Sv. Alžbety, ktorá má 
detašované pracovisko v Partizánskom, zaznamenali sme jednak väčší počet požiadaviek z 
oblasti sociálnej práce a rovnako aj zvýšený počet čitateľov z okresu Partizánske. Tým, že 
pred niekoľkými rokmi bolo v našom meste najviac študentov Trenčianskej univerzity, ktorí 
študovali ekonomiku a príbuzné odbory a v minulom roku ich počet klesol, je prirodzené, že 
aj požiadavky sa menia a pracovníčky oddelenia sa musia orientovať v nových odboroch. 
Samozrejme nielen pri vyhľadávaní literatúry, ale hlavne pri nákupe a spracovávaní 
literatúry. Aj naďalej je databáza článkov v oddelení systematicky doplňovaná, v minulom 
roku pribudlo do databázy 1 989 nových záznamov. Čitatelia si postupne zvykajú, aj keď 
pomaly, na možnosť vyhľadávať v databáze SpringerLink. 
Hornonitrianska knižnica vypracovala v  roku 2012 94 rešerší, poskytla 8 706 
faktografických informácií a 2 551 BIS.  

 

b) Bibliografická činnosť 
 

 Úsek bibliografie bol od začiatku roka do mája personálne zabezpečovaný dvomi 
zamestnancami na polovičný úväzok. Dňa 7.5.2012 zomrel náš kolega bibliograf Mgr. 
Ondrej Čiliak. Knižnica v ňom stratila vzácneho človeka, uznávanú osobnosť slovenskej 
básnickej tvorby, renomovaného porotcu všetkých literárnych a recitačných súťaží, autora 
všetkých odborných posudkov potrebných do Dotačného systému MK SR - kolegu 
a priateľa, ktorého meno bolo zárukou kvality a odbornej úrovne vo všetkých 
vymenovaných oblastiach. Pre účastníkov literárnych súťaží bolo jeho hodnotenie  tvorby 
často krát hlavným motívom účasti v  nich.   
 

Od prvého júna pracuje na úseku bibliografie iba Mgr. Vanda Rozenbergová. Pracovný 
úväzok jej bol na vlastnú žiadosť upravený na 0,8. Naše „umelecké oddelenie“, ako sme úsek 
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bibliografie radi nazývali, stratilo jednu polovicu. Chceme, aby sa v hodnotení činnosti aj pre 
budúcnosť zachovali informácie o pridanej hodnote, ktorú pre knižnicu práve takéto 
osobnosti vytvárajú. Rozhodnutie Vandy Rozenbergovej pracovať na rozšírený úväzok sme 
preto naozaj privítali. Nie je to iba spracovávanie regionalík, napĺňanie regionálnych 
databáz udalostí a osobností, zabezpečovanie výpožičných a informačných požiadaviek 
z oblasti regionalík.  Literárne činné a známe osobnosti pokladáme za prínos pri propagácii 
čítania a prezentácii knižnice, pri organizovaní podujatí, sú neoceniteľní ako porotcovia.  
Vanda v roku 2012 vydala druhú knihu - román s  názvom Moje more. Kniha sa dočkala 
priaznivého ohlasu u čitateľov aj kritikov.  Veríme, že autorka bude zaujímavá a žiadaná ako 
hosť besied, a to nielen v HNK, ale aj v iných knižniciach a mestách. Spolu so svojou tvorbou 
bude propagovať aj našu knižnicu. 
Vo fonde regionalík sa okrem iných dokumentov nachádza 29 mestských, obecných 
podnikových a iných periodík. Niektoré tituly prinášajú veľa článkov  o osobnostiach 
Prievidze, histórii hornej Nitry, napr.: Prievidzský občasník, Nový prieboj dnes, Prievidza 
(vychádzali iba krátko). Zoznam regionálnych periodík aj s informáciou o ročníkoch vo fonde  
je v prílohe vyhodnotenia.  Bibliografka Mgr. Vanda Rozenbergová, okrem základných  
rešeršných, registračných, bibliografických a informačných činností, ako aktívna 
spisovateľka pracovala v porote literárnych a recitačných súťaží, ktoré knižnica 
organizovala, spracovávala odborné posudky (prílohy projektov do Dotačného systému MK 
SR) a bola aj autorkou súťažného scenára „vítačky“ knihy Ivony Březinovej Začarovaná 
trieda. 

 

4) Edičná a publikačná činnosť 
a) Edičná činnosť 
 

1) Píšem, píšeš, píšeme...: Zborník súťažných prác 9. ročníka literárnej súťaže. 
Zostavila: Božena Blaháčová. Ilustrovala: Marie Štanclová. – Prievidza: 
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, 2012, 45 s. 

 

Bibliografické letáky 
1. Blaháčová, Božena: Hornonitrianska knižnica v Prievidzi. [Výber z Knižničného 

a výpožičného poriadku]. Informačný leták. – Prievidza: Hornonitrianska knižnica, 2012. 
2. Blaháčová, Božena: Toňa Revajová. Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2012. 
3. Blaháčová, Božena: Miroslav Saniga. Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2012. 
4. Blaháčová, Božena: Jaroslav Perniš. Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2012. 
5. Blaháčová, Božena: Peter Gajdošík. Bibliografický leták. - Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2012. 
6. Blaháčová, Božena: Zdeněk Miler. Bibliografický leták. - Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2012. 
7. Blaháčová, Božena: Pavel Dvořák: Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska 

knižnica, 2012. 
8. Blaháčová, Božena: Literatúra na cestách: Vladimíra Komorovská – Ján Cíger: 

Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska knižnica, 2012. 
9. Blaháčová, Božena: Pavol „Hirax“ Baričák: Bibliografický leták. – Prievidza: 

Hornonitrianska  knižnica, 2012. 
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10. Blaháčová, Božena: Branislav Jobus: Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska 
knižnica, 2012. 

11. Blaháčová, Božena: Táňa Keleová-Vasilková: Bibliografický leták. – Prievidza: 
Hornonitrianska knižnica, 2021. 

12. Blaháčová, Božena: Literatúra na cestách: Tamara Heribanová, Marek Mittaš, Jozef 
Heriban: Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska knižnica, 2012. 

13. Blaháčová, Božena: Petra Nagyová-Džerengová: Bibliografický leták. – Prievidza: 
Hornonitrianska knižnica, 2012. 

14. Blaháčová, Božena: Jaroslav Perniš: Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska 
knižnica, 2012. 

15. Blaháčová, Božena: Marta Šurinová: Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska 
knižnica, 2012. 

16. Blaháčová, Božena: Alena Wágnerová: Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska 
knižnica, 2012. 

17. Blaháčová, Božena: Marek Zákopčan:  Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska 
knižnica, 2012. 

18. Blaháčová, Božena: Lenka Gahérová. Bibliografický leták. – Prievidza: Hornonitrianska 
knižnica, 2011. 

19. Myšiaková, Silvia: Katarína Gillerová: Bibliografický leták. - Prievidza: Hornonitrianska 
knižnica, 2011. 

Okrem bibliografických letákov sme  k jednotlivým podujatiam vydávali plagáty, ktorých bolo 
za rok 2012 29. Ich fotokópie tvoria prílohu originálu vyhodnotenia za rok 2012. 

 

b) Publikačná činnosť 
 

1. Blaháčová, Božena: Kniha - kľúč k detskému svetu. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. 
- Roč. 20, 2012, č. 1, s.54-56. 

2. Blaháčová, Božena: Medzinárodný projekt „Moje kniha“. In: Bulletin Slovenskej asociácie 
knižníc. - Roč. 20, 2012, č. 3, s.50-51. 

3. Blaháčová, Božena: Letnú nudu môžeme zahnať aj čítaním. In: MY - Hornonitrianske 
noviny. - Roč. 8/53,  (10.07.2012), č. 27, s. 7. 

4. Blaháčová, Božena: Prázdniny v knižnici. In: Knižná revue: Dvojtýždenník o nových 
knihách. - Roč. XXII.,  č. 16/17, (08.08.2012), s.19. 

5. Blaháčová, Božena: Príde rozprávkový krtko. In: MY - Hornonitrianske noviny. - Roč. 8/53,  
(04.09.2012), č. 35, s. 6. 

6. Košková, Hana: Ľútoriadky. In: Slovenské pohľady. - Roč. IV+127, (2012), č. 7-8, s. 290-291. 
7. Kucman, Marián: Čitatelia už nechali v knihe kreditné karty aj nožničky. In: MY - 

Hornonitrianske noviny. - Roč. 8/53,  (21.08.2012), č. 33, s. 7. 
8. Myšiaková, Silvia: Pár postrehov z 5. ročníka súťažnej prehliadky podujatí pre deti 

z Prievidze. In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 13, č. 11-12 (2012), s. 52-54. 
9. Myšiaková, Silvia: Les ukrytý v knihe v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. In: Bulletin 

Slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 20, 2012, č. 1, s.34-40, 4. fotografie.  
10. Myšiaková, Silvia: Odišiel Ondrej Čiliak. In: Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 13, č. 5 

(2012), s. 54. 
11. Perniš, Jaroslav: Spolupráca s Hornonitriansku knižnicou. Výročná správa Gymnázia 

Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi: Školský rok 2011/2012. – Prievidza: 
Gymnázium VBN 2012, s. 59-62. 
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12. Štatistika Týždňa slovenských knižníc v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. In: Bulletin 
Slovenskej asociácie knižníc. -Roč. 20, 2012, č. 2, s.33. 

13. Vavríková, Beata: Pán Mrkva zaujal veselými príbehmi: Deti mohli vstupovať do deja 
rozprávok.  In: MY - Hornonitrianske noviny. - Roč. 8/53,  (05.06.2012), č. 22, s. 5. 

14. Vavríková, Beata: Spisovatelia hovorili aj o kultúre v médiách: Hornonitrianska knižnica 
pripravila program vo svojich priestoroch aj na námestí. In: MY - Hornonitrianske noviny. - 
Roč. 8/53,  (16.10.2012), č. 41, s. 9. 

 

 Informácie o podujatiach knižnice boli pravidelne uverejňované aj na webstránke 
knižnice, www.infolib.sk, www.registerkultury.gov.sk/podujatia, na stránke mesta, 
zriaďovateľa a pod.  
Uvádzame niekoľko konkrétnych stránok a článkov o knižnici z webu. 
http://www.youtube.com/watch?v=-DUn7N9OxoY  
http://prievidza.sme.sk/c/6567037/hornonitrianska-kniznica-pripravila-tradicne-knizne-
hody.html  
http://prievidza.sme.sk/c/6521451/rozpravkovy-krtko-zavita-do-hornonitrianskej-kniznice.html  
http://www.literama.sk/sk/knihy-clanok/53/les-ukryty-v-knihe-v-hornonitrianskej-kniznici  
http://www.mamatata.sk/node/451350  
http://www.dobraskola.com/?tx_t3blog_pi1%5BblogList%5D%5BshowUid%5D=245&cHash=
a74e172b6dee23cc6fd18144a045f495  
    

5) Metodická a prieskumová činnosť 
 

 Metodika, ktorej činnosť upravuje zákon 183/2000 Z. z. o knižniciach, zabezpečovala 
metodickú, poradenskú i konzultačnú činnosť pre 5 mestských a 67 verejných knižníc 
pôsobiacich na území okresov Prievidza a Partizánske. Okrem toho bola metodická činnosť 
zameraná aj na regionálnu Hornonitriansku knižnicu, o činnosti ktorej metodika spracovala 
viaceré dokumenty, napr. dotazníky,  štatistiky, porovnanie výkonov so štandardami. 
Viaceré dotazníky tvorili súčasť podkladov pre prednášateľom na celoslovenskej konferencii 
Knižnice 2012. K takýmto patril dotazník pre Slovenskú asociáciu knižníc, ktorého cieľom 
bolo zhodnotiť súčasný stav knižníc v porovnaní so Stratégiou rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2008-2013, dotazníky  pre odpočet Stratégie...z oblasti služieb, 
rekonštrukcie a výstavby knižníc, ochrany knižničného fondu. 
 

6) Automatizácia knižnično-informačných činností 
 

Základom činnosti úseku automatizácie bolo priebežné zabezpečovanie bezproblémovej 
prevádzky knižnično-informačného systému Clavius vrátane metodickej pomoci  ostatným 
partnerským fondovým inštitúciám, komunikácia s Oddelením informatiky Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ako aj s tvorcami  KIS Clavius. 

V roku 2012 sme sa v oblasti automatizácie knižničných činností zamerali predovšetkým na 
tieto úlohy: 
1) Neustálu aktualizáciu www stránky knižnice.  Na stránku sme počas celého roka 

umiestňovali upozornenia na zmeny a hlavne informácie o pripravovaných 
a prebiehajúcich podujatiach, plánovaných stretnutiach s významnými osobnosťami.  

2) Služba „Spýtajte sa knižnice“ bola poskytovaná v oddelení odbornej a regionálnej 
literatúry.   

3) Odstraňovanie poruchovosti KIS Clavius najmä z hľadiska rýchlosti a kvality práce . 
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Informatik poskytoval pomoc a spracovával technické parametre pri verejnom obstarávaní 
výpočtovej techniky, tonerov. Zabezpečoval posudky  k  vyradeniu nekompatibilných 
a neopraviteľných komponentov softwaru knižnice.   
 

7) Kultúrno-vzdelávacie podujatia 
 

 V roku 2012 knižnica pripravila 365 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí 
(v roku 2011 to bolo 337), zúčastnilo sa 9 020 návštevníkov, čo bolo 15,2 % z celkového 
počtu návštevníkov knižnice.  Všetky podujatia sa niesli v duchu 90. výročia vzniku knižnice. 

Neoddeliteľnou súčasťou práce knižnice bola príprava vzdelávacích, výchovných 
a kultúrno -  spoločenských  aktivít  pre deti, mládež, dospelých, a to nielen pre čitateľov, 
ale pre celú prievidzskú verejnosť. 
Z celkového počtu podujatí bolo 322 určených pre deti a mládež do 15 rokov.  
Pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl knižnica pripravila 39 hodín 
informačnej výchovy. Cielenou informačnou výchovou chce knižnica aktívne pôsobiť na 
rozvoj informačných vedomostí, schopností a zručností používateľov a na využívanie svojich 
služieb a služieb iných knižných. 
V priestoroch knižnično-informačných služieb bolo nainštalovaných 41 výstaviek k rôznym 
jubileám spisovateľov, k aktuálnym 
spoločenským témam, 24 výstav ako súčasť 
besied so spisovateľmi, 1 výstava 
neprofesionálnej maliarky Marie Štanclovej 
pod názvom Náš zámok, v spolupráci 
s Českým centrom v Bratislave knižnica hostila  
putovnú výstavu Krtko, ktorá zaujala nielen 
detských čitateľov, ale vyvolala spomienky aj 
u tých skôr narodených, výstava k výročiu 
knižnice – 90. výročie knižnice. 
 

 Knižnica venovala pozornosť aj práci 
s postihnutými občanmi, spolupracovala so špeciálnymi školami a sociálnymi zariadeniami 
v meste, pre ktoré boli zorganizované rôzne výchovné podujatia a tvorivé dielne. (Odborné 
učilište a praktická škola J. Kalinčiaka, SSZP, Základná špeciálna škola internátna, Humanity 
- centrum sociálnej pomoci, DOMINO - centrum sociálnej pomoci, Klub seniorov). 
Rok 2012 bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, preto 
sme ponúkli aj tejto generácii zaujímavé podujatia. V rámci projektu Literárny salón 
knižnica privítala hostí, ktorí sa stretli so seniormi: Katarínu Gillerovú a regionálneho autora 
Mariána Krčíka. Podujatia sme financovali z projektu zaslaného Nadácii Baňa pre zdravie, 
vzdelanie, kultúru a šport regiónu horná Nitra, ktorá naše aktivity podporila sumou 100.- 
Eur. 
 

Hornonitrianska knižnica sa aj v roku 2012 zapojila do celoslovenského projektu 
Týždeň slovenských knižníc. Niesol sa v duchu hesla „Knižnice pre všetkých“. Týždeň 
slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice 
ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a 
podujatí.  
Týždeň sme v našej knižnici otvorili dňom bezplatného zápisu detských a nezamestnaných 
čitateľov. Túto ponuku využilo 20 detí  a dospelí ponuku nevyužili. Okrem toho sme celý 
týždeň odpúšťali upomienky tomu, kto prišiel do knižnice oblečený vo vopred vybranej 
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farbe (fialová, zelená, žltá, červená, modrá, biela) – Farebný týždeň. Upomienky sme 
odpustili 2 deťom a 6 dospelým. 
Sprievodné podujatie – Náš zámok – výstava neprofesionálnej maliarky a priateľky knižnice 
Marie Štanclovej. 
 

26.03. 2012  – „Obloha je modrý zvon“ – vyvoláva deti von, keď slniečko jarné svieti. Jarné 
štebotanie v knižnici. Podujatie sa uskutočnilo s deťmi MŠ Cyrila. 
 

26.03. 2012 – „Trojruža pre Pavla“  - vyvrcholenie osláv k výročiu P. Dobšinského. Pátranie 
po postavách v rozprávkach P. Dobšinského formou  desiatich testových otázok, ktoré 
neboli veru ľahké. Skúste posúdiť : „Dvanásť bratov obdarovalo chudobného brata žeravým 
uhlím. Ako sa volá ich otec?“ Podujatie sa uskutočnilo s deťmi zo ZŠ Piaristickej spojenej 
školy F. Hanáka 2.B trieda p. uč. Kohútová. Knihovníčky celý deň požičiavali detským 
čitateľom  oblečené v krojoch. 
 

27. 03. 2012  – „ Výhovorky pecivála“   - dneska nie, ale zajtra, možno, asi ... čo videli ste 
sedemhlavého draka, že ma v jedálni čaká....A čo ešte ? Stretnutie rozprávkových hrdinov. 
Priblíženie autorských rozprávok, tvorenie takejto rozprávky a oboznámenie sa 
s regionálnym autorom autorských rozprávok D. Hevierom a jeho tvorbou. Podujatie bolo 
zrealizované so žiakmi ZŠ Mariánska 4.B p. uč. Valterová a 5.B p. uč. Běhounková. 
 

28. 03. 2012 - „Píšem, píšeš, píšeme...“ – slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže. 
Stretnutie ocenených autorov a slávnostné odovzdávanie cien. Podujatie sa uskutočnilo za 
účasti ocenených žiakov. V obecenstve nechýbali žiaci zo ZŠ Mariánska 3.A p. uč. Dubcová 
a ZŠ Rastislavova 3.A p. uč. Gombarčíková. Prítomné boli aj ocenené deti so svojimi 
pedagógmi zo ZŠ Ul. energetikov a ZŠ Ul. S. Chalupku. 
 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a Miestny odbor Matice slovenskej v Prievidzi pod 
záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlásili literárnu súťaž pre žiakov základných 
škôl v meste Prievidza, do ktorej sa mohli zapojiť aj žiaci základných škôl z celého 
Slovenska. Do súťaže prišlo 262 príspevkov od 114 autorov. Deti, rovnako ako dospelí, 
vnímajú krásu a lásku, dobro a zlo, spravodlivosť a krivdu a chcú vyjadriť svoje postoje. Túžia 
svoje pocity opísať inak, povýšiť ich a povzniesť mimo každodennosť. A to sa im podarilo. 
Do poroty zasadli regionálni autori Mgr. Ondrej Čiliak a Mgr. Vanda Rozenbergová, ktorí sa 
úspešne popasovali s množstvom nádherných prác. 
 

28. 03. 2012  – „Rozprávky o psíčkovi a mačičke“ – príbehy dvoch odvekých nepriateľov, 
ktorí si v tomto príbehu spolu rozumejú a žijú v jednej domácnosti. Dokonca aj tortu upečú. 
Podujatie sa uskutočnilo so žiakmi zo ZŠ Mariánska 2.B p. uč. Antalíková. 
 

Literárna Prievidza: 
Dňa 29.marca 2012 sa počas Týždňa slovenských knižníc v Hornonitrianskej knižnici v 
Prievidzi uskutočnila zaujímavá beseda s regionálnym autorom Jaroslavom Pernišom. 
Tento stredoškolský pedagóg sa okrem "svojich" predmetov, fyziky a chémie, zamiloval do 
histórie. Nie však obyčajnej, ale stredovekej z tých najvyšších vrstiev. Besedujúcim 
študentom z Gymnázia V. B. Nedožerského priblížil vzťahy na dvore francúzskych 
panovníkov, dynastie Kapetovcov a v nej špeciálne vetvu Anjouovcov. 
29.3.2012 – Vstúpte do sveta fantázie – stretnutie s rozprávkou,  deťmi a rodičmi ZO SZZP 
v Prievidzi. Súťaží, ktoré sme pripravili, sa zúčastnili nielen deti, ale i dospelí. Stretnutie 
s týmito detičkami je vždy pre nás zážitkom. 
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30.3.2012 – Noc v knižnici s Andersenom 
Už po deviatykrát sa Hornonitrianska knižnica zapojila do medzinárodného projektu Noc 
v knižnici s Andersenom. Spalo u nás 22 detí, 2 pani učiteľky a 3 knihovníčky.  
Deti si po príchode do knižnice uložili svoje batožiny a po uvítaní sme sa išli prejsť cez mesto 
na návštevu do Mestského domu. Pani primátorka JUDr. Katarína Macháčková nás srdečne 
privítala a urobili sme si hneď tlačovú konferenciu. Malí zvedaví „novinári“ jej kládli všetečné 
otázky, na ktoré im úprimne odpovedala. Stretnutie s ňou bude všetkým pripomínať 
spoločná fotografia. V knižnici ich potom čakalo množstvo súťaží, hier, čítania a tvorivých 
dielní. Domov si odniesli okrem pamätných listov aj drobnosti z papiernictva, ktoré nám 
darovala p. Kollárová aj medovníky od manželov Sílešovcov z Medexu.  
 

V spolupráci s Českým centrom v Bratislave sme uskutočnili výstavu Krtko. Na 
slávnosť privítania Krtka v našej knižnici boli pozvané deti z MŠ Mišíka a druháci zo Spojenej 
piaristickej školy Fr. Hanáka v Prievidzi. Natešené deti si s radosťou prezreli ilustrácie Krtka. 
Potom škôlkari odvážne predviedli divadielko „Ako krtko k nohavičkám prišiel.“ Veľký 
plyšový Krtko dostal pekné modré nohavičky a tešil sa spolu s deťmi. Druháci zasa 
zarecitovali básničky o Krtkovi a darovali mu obrovský balík. Boli v ňom cukríky a ušlo sa 
každému. Najväčším prekvapením bola torta Krtko, ktorú knižnici sponzorsky urobila 
cukráreň Emili z Kanianky. Bol veľmi pekne vyzdobený a  výborne deťom aj chutil. Privítanie 
Krtka v našej knižnici dopadlo super. „Krtka“ sme u nás hostili 3 týždne. Výstavu videlo 385 
detí, mládeže, rodičov i starých rodičov. V knižnici sme privítali aj deti z rodičmi i starými 
rodičmi z Prahy i z Viedne. Všetci boli nadšení a potešili ich obrázky Krtka, ktorého poznali 
i spomienky na detstvo.  
Sprievodné podujatia dopĺňali výstavu . Krtko na obrazovke – premietanie DVD, zážitkové 
čítanie, dramatizácie, maľovanie, tvorivé dielne. Z nich spomeniem techniku výroby 
obrázku Krtka – plstenie. Deti pod vedením našej aktivistky pani Petrášovej  spolu vyrobili  
krásne obrázky o Krtkovi. 
 

Čítajme si ... 
31. mája 2012, pod záštitou UNICEF – Linka detskej istoty, prekonali slovenské deti svoj 
rekord vo verejnom čítaní z predchádzajúceho roku (30 480). Tohto roku sa do čítania 
zapojilo 35 542 detí. Aj naša knižnica sa zapojila do projektu o prekonanie rekordu. Aj vďaka 
deťom z prievidzských škôl (ZŠ Rastislavova,  ZŠ 
Malonecpalská ), ktorí sa už po piatykrát zapojili do 
Detského čitateľského maratónu, máme nový rekord.  
V našej knižnici sa vystriedalo a čítalo  323 žiakov. 
 

Les ukrytý v knihe - Druhý ročník kampane pripravilo 
Národné lesnícke centrum v spolupráci so š. p. LESY SR. 
Projektu Les ukrytý v knihe sa na 28 podujatiach 
zúčastnilo 667 účastníkov z materských, základných a 
stredných škôl i z radov dospelej verejnosti. Knižnica a 
najmä jej hostia prezentovali tému lesa na mnohých 
úrovniach.  

Ing. Petra Jankejová z OLZ  Prievidza 
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Konalo sa množstvo podujatí, z ktorých vyberáme 
tie nezvyčajné, pekné aj nezabudnuteľné. Deti s 
lesnou pedagogičkou Ing. Jankejovou  riešili 
zaujímavé úlohy, hádanky a čítali príbehy s lesnou 
tematikou. Nakoniec sa zahrali, ako to chodí 
v lese. Najskôr boli malými semenáčikmi 
a nakoniec mohutnými stromami.  
 

Miroslav Saniga 
 

Knižnicu navštívil  Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. 
a porozprával deťom zaujímavé príhody, ktoré 

počul alebo zažil v prírode. Zážitky s ním boli nezabudnuteľné.  
Spolu s fytoinšpektorkou  pobočky Ústredného 
kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho  
v Prievidzi  Ing. Magdalénou Lukáňovou (na fotografii) sa 
deti s radosťou zahrali na malých prírodovedcov 
a pozorovateľov.Skúmali telá malého hmyzu cez 
mikroskop (binokulárnu lupu), vyhľadávali ich 
v encyklopédiách a niekedy sa im podarilo určiť ich.  
Ako predchádzať požiarom v lese sa žiaci dozvedeli od 
Majora Ing. Ivana Radosu       z  Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
v Prievidzi. Niečo z dávnej histórie života v lese porozprával deťom majster Európy 
a Slovenska v 3d lukostreľbe Štefan Myšiak. 
Potom sme s deťmi vyrábali Kabátik pre knižku, čítali sme pod Rozprávkovníkom, počúvali 
sme Hlasy zvierat, v súťaži Dlhé knihy sme merali deťom vypožičané knižky, čítali sme do 
mikrofónu a robili sme mnoho iných zaujímavých činností. 
Veľmi nás potešilo, že našu prácu ocenila aj porota a  našej knižnici udelila 1. miesto za 
naše aktivity. Medzi jednotlivcami excelovala naša čitateľka Lenka Baranovičová, ktorá 
získala mimoriadnu cenu za literárny prejav. 
 

Čítajme si spolu - V tomto školskom roku sa do súťaže pravidelnými návštevami zapojilo 35 
triednych kolektívov so svojimi pedagógmi. Knižnicu navštevovali deti zo základných škôl 
v pôsobnosti našej knižnice. Boli to školy: ZŠ Mariánska ulica, ZŠ Malonecpalská ul., 
Spojená piaristická škola Fr. Hanáka, ZŠ Ul. Rastislavova. 
Najviac návštev v knižnici s najväčším počtom zaregistrovaných čitateľov v triede a teda 
víťazom súťaže sa stala 4.C zo ZŠ Mariánska ul. s pani učiteľkou Annou Valterovou. Celá 

trieda navštívila knižnicu počas školského roka 11 x. 
Vyhodnotili sme aj troch najaktívnejších čitateľov. Sú to: 
Marek Obžera, Janka Baloghová a Samuel Dvorský. 
Knihám sa potešili vďaka Miestnemu odboru Matice 
slovenskej a sladkostiam z Nestlé. 
 

Leto v knižnici - Každý pondelok deti  prišli do knižnice, 
kde okrem čítania si  vyrobili niečo pekné v tvorivej dielni. 
Zabavili sa v literárnej pártičke , zahrali sa hry, súťaže, 
vyriešili hlavolamy.  Vyrobili si aj chuťovky z ovocia 
a zeleniny,  vyhľadali literárne osobnosti na prievidzskom 
cintoríne. Naučili sa niečo zaujímavé o liečivých 
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rastlinkách,  alebo si pozreli divadielko, či si priniesli do knižnice obľúbenú knižku a prečítali 
z nej kamarátom do mikrofónu.  
 

Počas prázdnin  sa mohli zapojiť do kampane Do  knižnice 2 – Nakazení čítaním! Je 
to celoslovenská aktivita zdôrazňujúca, že byť nakazený čítaním je zdravé a že práve 
knižnice sú miestami, kde sa táto nákaza najviac šíri... Kampaň Do knižnice 2 - Nakazení 
čítaním je celoročnou aktivitou Slovenskej národnej knižnice zameranou na propagáciu 
čítania a knižníc. Partnermi kampane sú: Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove, OZ 
KnihoBrána, Slovenská pedagogická knižnica, Spolok slovenských knihovníkov, Slovenská 
asociácia knižníc. Naši čitatelia sa zapojili do niekoľkých súťaží v rámci kampane, ale 
ocenený bol len jeden: Jakub Mazúr bol vyhodnotený v literárnej súťaži Keď ešte v telke 
nebolo sto programov... prácou Ja a babina. Za to, že sa naša knižnica zapojila do kampane, 
získali sme krásne kalendáre a kvartetá, ktoré môžeme použiť ako odmeny čitateľom. 
Slovenská národná knižnica vydala v rámci Kampane Do knižnice 2 - Nakazení čítaním 
jedinečný nástenný knižničný kalendár na rok 2013, v ktorom hrdinov vybraných detských 
kníh stvárnili ozajstné deti. Knihy do kalendára navrhovali a vyberali detské knihovníčky z 
celého Slovenska. Podmienkami výberu boli: obľúbenosť knihy, kvalita obsahu a detskí 
hrdinovia na obálke. Z navrhnutých titulov potom knihovníčky hlasovaním vyberali 12 kníh, 
z ktorých bol zostavený kalendár na celý rok. 
 

Knižné hody – Prvým podujatím bolo divadielko v podaní priateliek knižnice Mgr. Kvetky 
Borákovej a Bc. Katky Súkeníkovej - O Dráčikovi Vláčikovi. Deti z Materskej školy aj zo 
Špeciálnej základnej školy internátnej sa aktívne 
zapájali do deja: spievali si s hlavným hrdinom 
pesničku, vymýšľali mu meno, poradili mu, kam 
sa chodí na rekreáciu,... Druhý program bol 
určený druhákom. Pani Elena Petrášová 
oboznámila deti s technikou filcovania a ukázala 
im, čo všetko sa dá urobiť z vlny, mydla, vody a 
najmä pomocou trpezlivosti a šikovných rúk. 
Ďalším chodom nášho hodovania bola prehliadka. 
Nie módna, ale deti si pozreli výstavu českého 
autora Zdeňka Milera pod názvom KRTKO. Štvrtý 
chod nadväzoval na predošlý. Bola možnosť namaľovať si krtka. (Ten na svoje ilustrácie aj 
dozeral.) Kreslilo sa pastelkami i vodovými farbami. Kto mal obavy, mohol použiť krtkove 
predlohy. Posledným chodom bola dramatizácia rozprávky Čert a Káča. Deti sa s 
rozprávkou zahrali, slová nahrádzali zvukmi, gestami.  Sprievodnou akciou bol predaj kníh 
vyradených z detského oddelenia.  

Jozef Heriban, Tamara Heribanová a Marek Mittaš 
 

Literatúra na cestách – za svojimi priaznivcami do 
Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi zavítali hostia, 
členovia PEN clubu.  Porozprávali na dvoch 
besedách svojim fanúšikom o vlastnej tvorbe, o 
situácii na knižnom trhu, trochu o súkromí, o 
plánoch, ako ďalej,... 
O Vladimíre Komorovskej sa žiaci dozvedeli, že 

pracovala ako redaktorka viacerých slovenských časopisov. Teraz pôsobí na voľnej nohe ako 
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prekladateľka umeleckej i odbornej literatúry. Druhým vzácnym hosťom bol Ján Cíger. Po 
absolvovaní mnohých povolaní, zakotvil pri milovanej literatúre a novinárčine. Otvoril 
antikvariát a kníhkupectvo s internetovým obchodom. Študentov obchodnej akadémie na 
poobednej besede milo prekvapili spisovatelia Tamara Heribanová, Jozef Heriban a náš 
rodák Marek Mittaš. 
 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v rámci celookresnej prezentácie kultúrno-
spoločenských organizácií pod názvom "Ešte dúšok leta" mala k dispozícii svoj stánok na 
námestí. Ľudia zastavujúci sa pri našom stánku sa mohli bližšie zoznámiť so službami 
knižnice, nazrieť do on-line katalógu. Vytvorili sme priestor aj pre „druhý život" vyradených 
kníh, z ktorých mnohé ešte niekoho oslovili. Pre deti sme pripravili zopár kvízov. Za ich 
správne odpovede sme ich odmenili záložkami a nálepkami s logom knižnice. 
 

Moja kniha - z Českej republiky k nám prišli 
ocenenia, ktoré vyhrali deti z Prievidze v 
medzinárodnej literárno-výtvarnej súťaži "Moje 
kniha". Súťaž vyhlásili knihovníčky zo Šumperka. 
1. miesto v kategórii poézia kolektívov si 
vybásnili žiaci 3.A ZŠ Rastislavova s pani 
učiteľkou Adrianou Gombarčíkovou a knihou 
"Naše moria", ktorí sa stali aj absolútnym 
víťazom súťaže. V kategórii komiks získala 2. 
miesto Dagmar Marquerite Budd z primy 
Gymnázia Fr. Hanáka s "Tajomnými príbehmi muchy Bubu". Pamätný list dostal Matej 
Mazúr zo ZŠ Mariánska za knižku "Čo je parný vlak". 
 

Z dotačného systému ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2012 sme mali 
 podporené projekty: 

 

1. Knihy bez bariér alebo empatia v detskej literatúre - Cieľom projektu bolo  poukázať na 
skutočnosť, že medzi nami žijú aj ľudia s postihnutím, že sú takí ako všetci ostatní - milí, 
vtipní, niekedy smutní, ale vďační za našu pomoc a pozornosť. Autori detskej literatúry, 
ktorých tvorbu sme čitateľom cez projekt priblížili,  vhodným a nevtieravým spôsobom 
spracovali detské problémy s handicapom. Základom pre projekt boli knihy českých a 
slovenských autorov, ktorí vo svojej tvorbe spracovali takúto problematiku. 
Z podujatí v projekte vyberáme:        
Markéta Drijverová: Otec na budúce Vianoce – 
podujatie bolo spracované formou zážitkového 
čítania. Deti nielen hovorili o prečítanom, ale sa 
rozprávali o svojich prianiach, o tom, čo napísať 
Ježiškovi.  
Martina Drijverová: Neposlušnice – poviedky 
o dievčatách, ktoré mali nejakú zlú povahovú 
vlastnosť, alebo neposlúchali. Autorka dala 
možnosť čitateľom dotvoriť si, ako by mal príbeh 
vyzerať v dvoch podobách. S deťmi sme knihu 
čítali a v tvorivých dielňach vyrábali postavičky 
z knihy.           Toňa Revajová 
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Iva Procházková – Päť minút pred večerou - prekvapivý príbeh  päťročného nevidiaceho 
dievčatka, ktoré pozoruje dospelý ľudský svet svojimi „očami“ a rozprávaním svojho 
nevlastného otca. Príbeh má samozrejme rozprávkové zakončenie. S deťmi sme knižku 
prečítali a potom maľovali postavičky, ktoré si sami vybrali.  
Toňa Revajová – Pol prázdnin s tetou Kolieskovou - príbehy detí, ktoré pomáhajú pani na 
vozíku – s deťmi sme dramatizovali príbeh. 
Toňa Revajová – beseda s autorkou kníh Denis a jeho sestry a Pol prázdnin s tetou 
Kolieskovou a iných kníh. Veľmi živé rozprávanie aj o tom, čo ju inšpirovalo napísať  tieto 
dve knihy, ako autorka začínala písať knihy a mnohé iné zaujímavosti. 
Andrea Gregušová – stretnutie s autorkou knižky Operácia Orech a iné dedkoviny.  
Alena Wagnerová -  výtvarníčka a ilustrátorka knihy Operácia orech a iné dedkoviny, stretla 
sa so žiakmi Praktickej školy (mentálne postihnutí) a so žiakmi Základnej umeleckej školy 
v Prievidzi. Pripravila pre nich arteterapeutickú etudu pod názvom Krajina. Spolu vytvorili 
prekrásne výtvarné práce, každý podľa svojej fantázie. Výtvarníčka učila deti pracovať so 
svojimi predstavami, emóciami a podnetmi z okolia. Tvorivé dielne mali veľký význam, 
pretože im dali priestor na ich duševnú regeneráciu, možnosť prejaviť svoju tvorivosť, 
zotrvať vo svojom vnútornom svete fantázie a zbaviť sa stresu. Žiaci tvorili s veľkou chuťou 
a elánom.                          Tibor Hujdič 

 

Knižnenie Pána Mrkvičku - privítali  sme v priestoroch 
Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi pána Mrkvu alias 
"Mrkvičku", vlastným menom Tibora Hujdiča. Pán Hujdič 
vlastní internetové kníhkupectvo "Mrkvička", určené 
deťom a mládeži. Deti odmenili potleskom jeho veselé 
inscenované čítanie rozprávok z pera Andrey Gregušovej. 
Príbehy pre deti doplnil vlastnými hereckými kreáciami a 
rekvizitami. Deti priamo vstupovali do deja, zapájali 
vlastnú fantáziu a vymýšľali pokračovanie príbehov. 
Cieľom tohto milého stretnutia bolo deti nielen pobaviť, 
ale aj vyvolať u nich záujem o knihy z jeho vydavateľstva, 
ktoré sa nachádzajú aj vo fonde našej knižnice.  
Marta Šurinová – privítali sme autorku literatúry faktu pre deti. Veľmi zaujala svojim 
rozprávaním nielen o vlastnej knižnej tvorbe, ale aj  problematikou vzťahu človeka k prírode 
a zvieratkám,  sociálnym správaním zvierat a environmentalistikou. Jej dielo Krajinka 
s koníkom patrí tematicky k autorskej rozprávke. Deti poznali tento príbeh a vedeli sa 
s autorkou porozprávať, prečo je v živote najdôležitejšia láska, priateľstvo a obetavosť.   
 

2. Cesty za knihou 
Peter Gajdošík – beseda s autorom knihy Zverinec na siedmom poschodí. Besedu s Petrom 
Gajdošíkom si vychutnali žiaci zo Spojenej piaristickej školy Fr. Hanáka a ďalšiu žiaci ZŠ na 
Mariánskej ul. Autor sa priznal, že nerád vedie monológ. To bola voda na mlyn pre deti. 
Otázkam nebolo konca-kraja. Pýtali sa na všetko možné: na inšpirácie, na jeho deti, na 
vzťah ku zvieratám, na budúcu knihu, zážitky,... Deti boli s odpoveďami spokojné. Nakoniec 
si pán Gajdošík odnášal nielen kvietok, ale aj ilustrácie detí ku knihe "Zverinec na siedmom 
poschodí". 
Knižnica hľadá superstar v čítaní - deti čítali z knižky Zverinec na siedmom poschodí úryvok 
a najkrajšie čítanie detí sme vyhodnotili. Deti sa veľmi snažili čítať, preto vyhodnotiť 
najlepšieho z triedy bolo mnohokrát veľmi ťažké.  
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Maľovanie pre deti - Po ročnej pauze sme sa opäť zvítali s výtvarníkom, grafikom a 
ilustrátorom Adolfom Dudkom. Aj teraz mal pripravený kufor dobrej nálady, smiechu, 
svetielok nadšenia, ktoré rozdával plnými priehrštiami. Ukázal deťom, že kreslenia sa 
netreba báť. Ak poznáte štyri základné tvary (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik), 
zvládnete nakresliť všetko. Presvedčili sa o tom deti, aj dospelí. Počas druhého podujatia, 
ktoré sa konalo v oddelení pre deti a mládež,  
predviedol najmenším čitateľom, okrem 
zaujímavého rozprávania, aj niečo zo svojej 
ilustrátorskej tvorby. 
Beseda so slovenskou spisovateľkou Petrou 
Nagyovou-Džerengovou pre deti. Táto mladá, 
usmievavá a sympatická autorka venovala svoju 
poslednú knihu deťom. "Klára a mátohy" ulahodí 
všetkým, ktorí sa boja spať v izbe sami. Vlastne 
nie sú sami, majú nevítanú návštevu: duchov, bubákov, strašidlá alebo podobné potvorky. 
Ako a či sa s nimi vysporiadať, radí hlavná hrdinka. Naše deti si pre vzácnu návštevu 
pripravili dramatizáciu ukážky z knižky. 
Branislav Jobus - spevák, hudobník a skladateľ, zabávač - recesista, spisovateľ, sa stretol so 
žiakmi prievidzských škôl. Predstavil im svoje knižky. Porozprával, prečo ich napísal  
samozrejme aj zahral a zaspieval. 
Lenka Gahérová - besedovanie o skvelej knižke našej regionálnej autorky Lenky Gahérovej 
bolo uvoľnené a veselé. Deti zistili, že aj dospeláci boli (kedysi) rovnako neposední a šantiví 
ako oni. Autorka dala do svojej prvej detskej knižky kus zo seba, svojich spomienok na 
detstvo, príbehy z detských čias priateľov, známych. Tvorila ju spolu s malými poslucháčmi, 
ktorí sami načrtávali smerovanie deja. Tí boli aj tvorcami výstižného názvu knihy Tri Dé 
z 3.D.  
Beseda s Pavlom „Hiraxom“ Baričákom - 
spisovateľ, poet, hudobník, blogger, filozof, 
cestovateľ a fotograf, ktorý na svojich blogoch 
okrem prezentovania básní a románov veľmi rád 
vedie filozofické debaty, ako aj rozpráva o 
pozitívnom myslení  sa stretol s mladými ľuďmi, 
ale aj tými, ktorí mali záujem o jeho knižky. Získal 
najväčšiu účasť na besede s čitaeľmi i nečitateľmi 
(160 účastníkov).                             Pavel „Hirax“ Baričík 
 

Literárny salón – beseda so slovenskou 
spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou pre dospelých. V popoludňajších hodinách 
privítalo Petru Nagyovú - Džerengovú staršie publikum. Zhromaždili sa tu priaznivci jej 
tvorby, aby ju vyspovedali zo začiatkov písania, zo súkromia, z plánov do budúcnosti. 
Vyslovili želanie (hlavne ženské publikum), aby dokončila "šuplíkové" romány a uviedla ich 
do života. 
Marek Zákopčan - na besede s Marekom Zákopčanom sa stretli len skalní - priatelia, 
kolegovia spisovatelia, hrdinovia z jeho kníh a knihovníčky. Práve pre toto obsadenie bola 
beseda úžasná. 
Knihy, čo nás držia nad vodou - autori nášho regiónu čítali úryvky zo svojej tvorby 
seniorom. Podujatiami pre seniorov sme chceli v roku 2012 pripomenúť Európsky rok 
aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.  
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Lenka Gahérová a Vanda Rozenbergová  - naše regionálne autorky sa stretli s verejnosťou 
a účastníci besedy sa dozvedeli o nich mnoho 
zaujímavostí. 
 

3. Kultúrne dedičstvo sv. Cyrila a Metoda - 
Hlavným cieľom  projektu bolo priblíženie a  
spoznávanie minulosti, v upevňovaní národnej 
hrdosti a zlepšovaní vzťahu ku kultúrnym 
hodnotám nášho národa. Chceli sme, aby 
účastníci prostredníctvom zaujímavých aktivít 
nadobudli nové vedomosti o solúnskych 
bratoch, spoznali ich prínos v oblasti rozvoja 

písma, kultúry, literatúry a vzdelanosti a tiež aby si uvedomili cyrilometodské tradície 
v regionálnych súvislostiach. 
Druhým nemenej dôležitým cieľom bolo  naučiť deti a mládež čerpať základné informácie z 
kníh, časopisov a tým upriamiť ich pozornosť na význam a prínos klasických informačných 
zdrojov a čítania. 
Prechádzka hradiskami hornej Nitry -  z historických dokumentov a z archeologických 
vykopávok staroslovanských hradísk vieme, že na území nášho regiónu bolo hradisko 
Vyšehrad, na ktorom výskum dokázal jeho významnú funkciu v období Veľkej Moravy. Toto 
všetko a ešte ďalšie zaujímavosti sa žiaci dozvedeli z vlastivedných zborníkov Horná Nitra 1 - 
14. Vyrábali albumy a zaznamenávali si do nich, aké informácie zistili zo všetkých zdrojov. 
Boli takí zaujatí prácou, že nakoniec neplánovane vyrobili z papiera, novín a výkresov aj 
hradiská podľa vlastných predstáv.  
Cyril a Metod v reliéfoch – pri archeologických 
vykopávkach sa na Vyšehrade našlo množstvo 
úžitkovej keramiky. Hlina si svoj význam 
v ľudovej i umeleckej tvorbe zachovala až 
dodnes. Možnosti jej využitia a spracovania 
žiakom  z  Piaristickej spojenej školy priblížil 
majster ľudovej umeleckej výroby, keramikár 
Rastislav Haronik. Deti si mali možnosť 
v tvorivých dielňach popracovať s hlinou.  
Epopeja solúnskych bratov -  V neďalekej dedine 
nášho regiónu, v Lehote pod Vtáčnikom, sa nachádza kostol, ktorý zdobí monumentálna 
freska solúnskych bratov. Účastníkov podujatia sme chceli upozorniť na cyrilo-metodské 
stopy v umení v našom regióne. Súčasťou podujatia boli interaktívne tvorivé dielne pod 
vedením Mgr. Vandy Rozenbergovej, ktoré sa okrem písania a iných umeleckých aktivít, 
venuje aj maľbe na sklo. Žiaci maľovali na sklo a vytvorili 
veľmi pekné obrázky Cyrila a Metoda. 
 

Pavel Dvořák a Jaroslav Perniš 
 

Cesty našej slovenčiny – žiakom sme porozprávali o 
vzniku a najmä potrebe písma, o dôvode príchodu Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu.  Predstavili sme im prvé 
dokumenty napísané hlaholikou. Samozrejme sa 
nezabudlo na preverenie pozornosti poslucháčov. Tí 
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dostali za úlohu napísať svoje meno a pár vybratých slov z piesne v hlaholike. Nebolo to 
vôbec ľahké, lebo niektoré písmená naši prapraprarodičia ešte nepoznali. 
Po stopách dávnej minulosti -  stretnutie s historikom a publicistom Pavlom Dvořákom.         
Pozvanie na besedu so študentmi prievidzského gymnázia prijal historik, spisovateľ faktu 
PhDr. Pavel Dvořák. Svojou literatúrou faktu približuje dejiny na pozadí príbehov osôb, 
ktoré v opisovanom období žili. Rozprával veľmi zaujímavo,  z obecenstva sa otázky len tak 
sypali. So študentmi prišiel aj Jaroslav Perniš, nielen pedagóg, ale nám známy regionálny 
autor historických biografií.  
Poobede sa Pavel Dvořák pustil s vervou do diskusie s "historicky" nabudenou verejnosťou. 
Ako hovorí pán Dvořák: "Všetko so všetkým súvisí." Začal písať dejiny Bratislavy, no po 
historickej línii sa dostal k dejinám Pruska, Rakúsko - Uhorska, Českého štátu, ... 
Cyrilometodské tradície v sakrálnom, sochárskom a výtvarnom umení hornej Nitry –  
Mgr. Barbora Matáková, kunsthistorička a kurátorka mnohých výstav, študentov 
oboznámila so štyrmi najvýznamnejšími klenotmi hornej Nitry, ktoré sú späté s Cyrilom a 
Metodom. Najviac ich zaujalo rozprávanie o nápise na zvone v kostole Sv. Bartolomeja 
v Prievidzi. 
 

Táňa Keleová-Vasilková -  v spolupráci s vydavateľstvom Ikar naša knižnica pripravila 
stretnutie so slovenskou spisovateľkou. Besedovalo sa v príjemnom duchu. Autorka sa 
zdôverila s ťažkými spisovateľskými začiatkami, spomenula veselé príhody, ktoré vyvolali 
mnohé vlny nákazlivého smiechu. Bolo položených a zodpovedaných veľa otázok. Záujem 
o autorku a jej knihy svedčí aj vysoký predaj jej kníh a následná autogramiáda. 
 

Ján Litvák – v knižnici sme privítali na besede so študentmi 
Gymnázia VBN aj finalistu Anasoft litery v roku 2008. 
Možno stretnutie s kultúrou iného kontinentu ovplyvnilo 
tvorbu a vnímanie nášho hosťa. Putovanie Indiou, stretnutia 
s ľuďmi, náboženstvom, prírodou dalo podnet k napísaniu 
mnohých básní. Sám autor sa vyjadril, že má rád krátke 
básne (hranie sa so slovami). Na záver prečítal niekoľko 
ukážok.                         Ján Litvák 
 

Sólo pre knižnicu  -  k 90. výročiu knižnice sme pripravili 
súťaž na webovej stránke Sólo pre knižnicu. Jej súťažiaci sa 
dozvedeli zaujímavosti o knižnici, ku ktorým by sa možno 
ani inak nedostali. Všetkým výhercom súťaže sme 
odovzdali knižky od slovenských autorov vďaka Miestnemu 
odboru Matice slovenskej v Prievidzi, v spolupráci s ktorým sme súťaž pripravili.  

 

Všetky vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia boli organizované pod záštitou 
Trenčianskeho samosprávneho kraja pre registrovaných používateľov a širokú verejnosť, 
v záujme získavania ďalších potenciálnych používateľov knižnice. Pozvánky na podujatia 
sme uverejňovali na našom webe, v mestskom rozhlase, v regionálnej tlači, regionálnej 
televízii a iných médiách. Šoty z niektorých aktivít vysielala  regionálna televízia - RTV (4), 
rozhovory o nich odzneli v Slov. rozhlase Regina (4). 
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Aktivity  sekcie práce s knihou v Združení na podporu kultúry 

hornej Nitry K-2000 
 

 

 V roku 2012 boli na slávnostnom večeri Kultúra 2011 z podnetu knižnice udelené 
ocenenia za činnosť a tvorivé aktivity nasledovným jednotlivcom a kolektívom: 
 
 

1) Pamätný list riaditeľky HNK „Za dlhoročnú tvorivú  činnosť“ v oblasti knižnično-
informačných služieb týmto zamestnancom knižníc: 

a) Magde Matiaškovej – knihovníčke Hornonitrianskej knižnice pri príležitosti 
životného jubilea 60 rokov, 

b) Eve Kurbelovej – knihovníčke Hornonitrianskej knižnice pri príležitosti 
životného jubilea 50 rokov, 

c) Božene Blaháčovej – knihovníčke Hornonitrianskej knižnice pri príležitosti 
životného jubilea 55 rokov, 

d) Literárnemu klubu Poet pri príležitosti 15. výročia vzniku. 
 

2) Cenu riaditeľky Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi  „Za tvorivý čin roka “ týmto 
osobnostiam: 

Obci Nedožery-Brezany za vydanie monografie Nedožery-Brezany: Pamäť 
dediny a ľudí v nej.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


