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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

schval'uje 

Koncepciu rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 - 2014 



Dôvodová správa 

Staromestská knižnica je verejnou mestskou lG1ižnicou, rozpočtovou organizáclOu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 
Predkladaný materiál nadväzuje na činnosť a smerovanie knižnice v minulom období, vychádza 
z vládou schválenej Koncepcie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 - 2013, nadväzuje na 
Koncepciu rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008 - 20 I O, ktorú schválilo miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením Č. I 1412007 diía I I. decembra 2007 
a reflektuje potreby a požiadavky jej používateľov získané z analýzy výsledkov prieskumu spokojnosti 
so službami Starometskej knižnice realizovaného v mesiacoch september - október 2007). Zámerom 
a cieľom tejto koncepcie je skvalitnenie a zefektívnenie poskytovaných knižnično-informačných 

služieb, čím knižnica prispeje: 
• k odstraľíovaniu informačných bariér pre občanov s akýmkoľvek znevýhodnením, 
• k osobnostnému rastu a rozvoju jej používateľov - v našej mestskej časti najmä detí, mládeže 

a seniorov, 
• k podpore budovania ich vzťahu ku knihám, k pestovaniu a rozvíjaniu ich čitateľských 

návykov, eliminácii dôsledkov krízy čítania, 
• k podpore zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže, odstraľíovaniu dôsledkov 

spoločensky nežiaducich javov (kriminalita, drogové závislosti), 
'0 k odstrai\ovaniu spoločenskej izolácie seniorov vytváraním možností ich ďalšieho 

sebavzdelávania (informačná výchova seniorov). 

Základným predpokladom naplnenia tejto stratégie je zabezpečiť a vytvoriť zo strany zriaďovateľa -
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto potrebné organizačné, ekonomické, personálne, materiálne a 
riadiace zázemie pre rozvoj činnosti Staromestskej knižnice tak, aby bola plnohodnotným článkom 
kultúl'l1ej a vzdelávacej infraštruktúry Starého Mesta, plnila svoje poslanie vyplývajúce zo zákona č. 
183/2000 Z. z. o Imižniciach a zjej zriaďovacej listiny (zo dňa I. júla 1992). 



Staromestská knižnica, Blumentálska lOla, 814 41 Bratislava 

Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 - 2014 

Bratislava, 23. 2. 2011 

Predkladá: PhDr. Judita Kopáčiková 
riaditeľl,a 

Schválené uznesením č. 



1. Východiská 
Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou orgamzaclOu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. V lokalite mestskej časti vyvíja svoju činnosť od roku 1958. Za tento čas sa 
stala neodmysliteľnou sÍIČasťou kultúrnej infraštruktúry tejto mestskej časti. Jej poslaním je v zmysle 
zákona Č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a zriaďovateľskej listiny zabezpečovať slobodný prístup 
k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov v tradičnej i elektronickej forme, podporovať 
uspokojovanie kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb svojich používateľov (najmä 
obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto), ich celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. 
Svojou činnosťou a službami vytvára v rámci svojich možností rovnocenné podmienky prístupu 
k informáciám a poznatkom pre všetkých svojich používateľov. 
Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 - 2014 vychádza z priorít vládou 
schválenej Koncepcie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 - 2013. Nadväzuje na 
Koncepciu rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008 - 2010, ktorú schválilo miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením Č. 114/2007 na svojom zasadnutí diía 
ll. decembra 2007, reflektuje požiadavky a potreby jej používateľov (výsledky prieskumu spokojnosti 
so službami Staromestskej knižnice realizovaný v mesiacoch september - október 2007 a závery 
výskumu čítania mládeže vo veku 15 - 19 rokov Bratislavskom kraji, ktorý bol realizovaný v roku 
2008. 

1.1. Analýza súčasného stavu 
Knižnica poskytuje svojim používateľom knižnično-informačné služby prostredníctvom svojich 
piatich pracovísk, v letných mesiacoch Uún -august) prevádzkuje od rokli 200 l sezónne pracovisko -
letnú čitáreň (od roku 2006 v Medickej záhrade). 
Všetky priestory s výnimkou centrálnej budovy knižnice na Blumentálskej I O/a sú majetkom mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, priestory pobočky na Západnom rade Č. 5 sú vo vlastníctve Stavebného 
bytového družstva L Knižnica od roku 2006 v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 
rieši najmä problémy s technickým stavom budovy na Blumentálskej IO/a. Vlastníkom budovy je 
hlavné mesto SR, ale užíva ju mestská časť Staré Mesto, a s tým súvisí riešenie pretrvávajúcich 
problémov (zatekanie strechy v požičovni a kanceláriách, oprava schodiska, rozšírenie priestorov 
o nevyužitú terasu nad garážami). Od roku 2009 mestská časť intenzívne rieši zverenie budovy do 
svojej správy v zmysle zákona č. 37711990 Zb. o hl. meste SR Bratislave a Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy. V roku 20 l O bol vypracovaný projekt prístavby knižnice (zastrešenie terasy nad garážami), 
hlavné mesto udelilo prístavbe územné rozhodnutie, v súčasnosti je pl'Ístavba v štádiu vybavovania 
stavebného povolenia. 
Knižnica dosahuje stabilné výkony v oblasti poskytovania služieb používateľom. V prepočte výkonov 
(výpožičky, obrat knižničného fondu, prírastok knižničného fondu) na jedného obyvateľa dosahuje 
dokonca najlepšie výkony v porovnani s ostatnými verejnými knižnicami v hlavnom meste. 
Tabuľka Č. I Výkony knižnice v roku 20 l O 

Prírastok knižničného fondu 4221 
Počet čitateľov 5043 
Percento čitateľov z počtu obyvateľov 12,30 
Percento čitateľov z počtu školopovinných detí 53 
Počet výpožičiek 367419 
Počet realizovaných kultúrno-vzdelávacích 199 
podujatí 

1.2. Silné stránky 
Staromestská knižnica je kultúrno-vzdelávacou inštitúciou s dlhoročnou tradíciou, 
jej pracoviská sú používateľom (obyvateľom a návštevníkom Bratislavy) dostupné, sú vhodne 
umiestnené v lokalitách s dobrým používateľským zázemím, 
stabilné čitateľské zázemie, 
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stabilizovaná situácia v oblasti ľudských zdrojov, nízka fluktuácia, lojillita zamestnancov voči 
zamestnávateľovi. Zamestnancom napriek nízkemu spoločenskému statusu knihovníckej 
profesie a neadekvátnemu platovému ohodnoteniu záleží na dobrom mene knižnice 
a poskytovaní kvalitných služieb používatel'om, 
jasná koncepcia činnosti, jasné ciele, 
zriaďovateľ vytvára podmienky pre činnos!' knižnice, 
knižnica sústavne zefektívľíuje a zlepšuje svoju činosť smerom k používateľom - rozširuje 
a skvalitiíuje svoje služby, výpožičn)' čas, 
knižnica účinne propaguje svoje aktivity a služby, je v povedomí Bratislavčanov, najmä 
obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

1.3. Slabé stránky 
obmedzené finančné prostriedky na rozvoj činnosti knižnice, 
nedostatočné priestorové, materiálne a technické podmienky pre rozvoj činnosti. Pretrvávajúce 
prevádzkové problémy s budovou na Blumentálskej ul., 
vysoký priemeľl1ý vek zamestnancov, nezáujem absolventov vysokých a stredných škôl 
o prácu v knižnici (celospoločensk)' jav), 
obmedzené finančné prostriedky na odmeľíovanie zamestnancov, 

1.4. Príležitosti 
ochota zriaďovateľa podporiť rozvoj knižnice, 
schopnosť spolupráce kultúľl1ych zariadení v mestskej časti a v hlavnom meste pri realizácii 
kultúrno-vzdelávacích podujatí, 
schopnosť spolupráce verejných knižníc v hlavnom meste pri realizácii aktivít zameraných na 
skvalitnenie poskytovaných služieb a spestrenie ponuky kultúrno-vzdelávacích podujatí, 
ochota k spolupráci zo strany vzdelávacích inštitúcií a škôl pri zabezpečovaní informačnej 
výchovy používateľov, 
ochuta sponzorov finančne podporiť aktivity knižnice) 
prístupnosť a otvorenosť zamestnancov k zmenám, ich schopnosť zdokonaľovať svoje 
znalosti a zručnosti 

1.5. Riziká (ohrozenia) 
silné konkurenčné prostredie zo strany vedeckých a akademických knižníc v mestskej časti 
Staré Mesto, 
silná konkurencia v podobe elektronických médií, 
mládež preferuje ako informačný zdroj internet, - 60 percent domácností v Bratislavskom 
kraji je pripojených na internet, 
kríza čítania najmä u mladých ľudí vo veku 15 - 19 rokov, mládež nemá vytvorené čitateľské 
návyky, 
demograficko-sociálne špecifiká mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - väčšina ľudí, ktorí tu 
pracujú opúšťajú po skončení pracovného času túto lokalitu, voľn)' čas trávia v mieste svojho 
bydliska, prípadne mimo Bratislavy 
rezervy v spolupráci so školami pri využívaní informačných zdrojov knižníc, 
stagnácia knižnice v dôsledku minimálnych investícií do informačných a komunikačných 
technológií a rozvoja ľudských zdrojov. 

2. Záldadné strategické ciele 
Staromestská knižnica si stanovila pre roky 20 II - 2014 tieto základné strategické ciele: 
I. Zdokonaľovanim a skvalitľíovaním svojich služieb používateľom bude prispievať lc uspokojovaniu 
ich kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb a požiadaviek a tým podporovať ich osobnostný 
i odborný rast a rozvoj. Bude organizovať a podporovať aktivity, Ktoré vedú li odstratlovaniu 
informačných bariér pre občanov s akýmkoľvek znevýhodnením. Svoje úsilie zameria najmä na 
ciel'ové slmpiny používaterov: detí, mládeže a Reniorov. 
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2. Organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí bude knižnica podporovať vzťah 
občanov ku knihe, pestovať a rozvíjať ich čitateľské návyky, postupne prekonávať krízu čítania. 
3. Svojim používateľom - deťom a mládeži bude poskytovať možnosti zmysluplného trávenia 
voľného času, bojovať tak proti spoločensky nežiaducim javom (drogová závislosť a kriminalita). 
4. Aktivitami a službami pre seniorov sa bude podieľať na odstraIlovaní ich spoločenskej izolácie, 
vytvárať možnosti ich ďalšieho sebavzdelávania. 
5. Za účelom lepšieho využívania svojich fondov a služieb bude propagovať svoju činnosť, 
spolupracovať s médiami, rozvíjať a zdokonaľovať svoju webovú stránku. 
6. Pri aktivitách presahujúcich rámec jej pôsobnosti bude spolupracovať s knižnicami, kultúrnymi 
a vzdelávacím inštitúciami, organizáciami tt·etieho sektora na územ{ mesta. 
7. Všetkými svojimi aktivitami šíriť dobré meno knižnice i jej zriaďovateľa - mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 
Základným predpokladom naplnenia tejto stratégie je zabezpečiť a vytvoriť zo strany zriaďovateľa
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto potrebné organizačné, ekonomické, personálne, materiálne a 
riadiace zázemie pre činnosť Staromestskej knižnice tak, aby bola plnohodnotným článkom kultúrnej 
a vzdelávacej infraštruktúry Starého Mesta, miestom, ktoré budú občania radi navštevovať, kde sa 
budú radi stretávať a citiť sa dobre. 

3. Zámery, ciele, prínosy koncepcie, časov)' horizont plnenia 
3.1. Oblasť: lmižnično-infol'mačné služby 

amery Ciele Prínosy 
l. Zvýšiť kvalitu a úrovetl l. Zmodernizovať l. Vytvorenie dôstojných 
poskytovaných knižnično- a zrekonštruovať priestorové podmienok pre 
informačných služieb so vybavenie Imižnice poskytovanie služieb 
zl'etel'om na požiadavky občanom je 
a potreby všetkých a) doriešiť v spolupráci predpokladom, aby sa 
kategórií použivateľov s mestskou časťou knižnica stala miestom, 
s osobitným zreteľom na Bratislava-Staré Mesto a ktoré občania navštevujú 
znevýhodných vlastníkom budovy nielen za účelom 
používateľov, centrálnej knižnice na uspokojenia svojich 

Blumentálskej lOla (hlavným informačných potrieb a 
mestom SR Bratislavou) požiadaviek, ale i 
vlastnícke vzťahy zverením miestom, kde sa budú cítiť 
budovy do správy mestskej dobre a kde sa budú radi 
časti Bratislava-Staré Mesto stretávať. 

b) odstrániť dlhotrvajúce 
závady na technickom stave 
budovy na Blumentálskej 
IDia 
- oprava strechy (zatekanie 
do kancelárií a centrálnej 
požičovne), 

- základné hygienické 
vymaľovanie priestorov, 
- rekonštrukcia sociálnych 
zariadení tak, aby vyhovovali 
bezpečnostným 

a hygienickým predpisom, 
- oprava schodišťa 
a zábradlia, 
- rozšírenie priestorov 
centrálnej knižnice 
rekonštrukciou terasy nad 
garážami, 

c) vybudovať bezbariérový 

Casov)' hOrizont 

2011 

2011 

2011 
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prístup pre zdravotne 
znev)/hodnených 
používateľov 
v l. etape na pracoviskách 
B lumentálsÍ<a a Zapadn~' rad 2012 

v 2. etape na pracovisku 
Záhrebská, 

2. Vybudovať v priestoroch 2. Umožní sa využívanie 20 I 2 a priebežne 

prístavby centrálnej knižnice služieb knižnice 
moderné oddelenie pre deti i zdravotne 
a mládež s dôrazom na znevýhodneným 

poskytovanie služieb pre používateľom 

zdravotne (zrakovo 
i sluchovo) znevýhodnených 
použivateľov. Pri 
financovaní využiť možnosť 
podpory z grantov a dotácií 
MK, BSK 

3. Rozšíriť počet verejných 3. Zabezpečí sa široká 20 I I a priebežne 

internetových stanic tak, aby dostupnosf internetu 
na každom pracovisku boli a služieb knižnice pre 
používateľom k dispozicii všet!'ých i zdravotne 

minimálne 2 Vf S, znevýhodnených 

v špecializovanom oddelení používate('ov knižnice. 
pre zdravotne Zvýši sajej návštevnosť. 
znevýhodnených 
používateľov v centrákenj 
knižnici na Blumentálskej 
I O/a rozšíriť technické 
vybavenie o I počítač so 
sluchovým výstupom pre 
nevidiacich, mp3 prehrávače 
pre nevidiacich a čítačku 
elektronických kníh. 
Financovať z doplnkových 
zdrojov - granty, dotácie 
MlK SR, MF SR, ." 

4. V súčinnosti s mestskou 4. Zabezpečí sa vyšší 

časťou Bratislava-Staré komfort používateľov pri 

Mesto zabezpečiť wifi využívaní internetu, 
pripojenie na internet rozšíria sa možnosti 
a) v prvej etape pracovisko využitia illternetovových. 2011 

Blumentálska, služieb knižnice, zvýši sa 
b) v druhej etape pracoviská jej návštevnosť 2012 

Západn)' rad a Karadžičova 

5. Postupne zriadiť na 5. Zlepší sa kvalita 

všetkých pracoviskách poskytovaných služieb 

bibliobox)', používateľom, umožní sa 2011 

a) v prvej etapť lH! im vrátit' vypožičan 
pracovisku B IUl1lentálska dokumenty i mimo 
b) v druhej etape na v čase, keď je knižnica 2012 

pra,:ovisku P,mellsks (1 mimo1Jl"evádzkv. 
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Karadžičova 

6. Rozšíriť výpožičný čas na 6. Zvýši sa počet 20 II a priebežne 
pracoviskách knižnice tak, použIvateľov 

aby v horizonte roku 2014 a návštevníkov 
dosiahol hodnotu 
odporúčanú pre verejné 
knižnice v zmys le 
metodického pokynu MK SR 
z 1. júna 20 l O pre verejné 
knižnice 

2. Na základe znalosti 7. Realizovať prieskum 7. Umožní sa skvalitnenie 2012 
informačných požiadaviek spokojnosti so službami služieb knižnice tak, aby 
a potrieb používateľov knižnice lepšie vyhovovali 
rozšíriť ponuku knižnično- používateľom, zvýši sa 
informačných služieb návštevnosť a využívanosť 

služieb knižnice 
3. Sprístupníť všetkým 8. Vybudovať spoločný 8. Zlepší sa 2014 
záujemcom, obyvateľom informačný portál verejných informovanosť 

Bratislavy, využívanie knižnlc hlavného mesta SR používateľov 
virtuálnych knižnično- Bratislavy. Sprístupniť o zbierkovom fonde 
informačných služieb súborný katalóg verejných verejných knižnlc. 
verejných knižnlc knižníc. Financovať z Súborný katalóg umožní 
pôsobiacich na území grantov a dotácií MK SR, používateľom získať 
hlavného mesta SR finančných prostriedkov komplexné informácie 
Bratislavy súkromného sektora (banky, o lokalizácii 

telefónni operátori) požadovaných 
dokumentov, spropaguje 
činnosť knižníc 
zapojených do projektu 

4. Zlepšiť dostupnosť 9. V súčinnosti s mestskou 9. ZV)lši sa návštevnosť 2012 
služieb knižnice pre časťou Bratislava-Staré knižnice 
všetkých záujemcov, Mesto a hlavným mestom SR 
obyvateľov zapojiť sa do projektu Kat1a 

Bratislavčana, umožniť jej 
využfvanie v knižnici 

5. V letných mesiacoch IO. Revitalizovať priestory IO. Umožní sa 2011 
Uím až september) letnej čitárne v Medickej obyvateľom 

zabezpečiť pre obyvateľov záhrade rozšírením a návštevníkom Bratisíavy 
a návštevníkov Bratislavy a dobudovaním jestvujúceho využívanie služieb letnej 
služby letnej čitárne altánka, zriadením zázemia čitállle i v prípade 
v Medickej záhrade. pre pracovníkov knižnice, nepriaznivého počasia. 

ktorí zabezpečujú služby 
v letnej čitárni. 
Rozšíriť počez študijných 
miest zo súčasných 24 na 
50. Finaricoval' 
z doplnkových finančných 
zdrojov. 

ll. Skvalitňovať a rozširovať ll. Zvýši sa návštevnosť 2011 a priebežne 
ponuku časonisov letnei čitárne 
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a denníkov, pri ziskavaní 
cudzojazyčných titulov 
spolupracovať so 
zahraničnými kultll111ymi 
inštitútmi. 

6. Pozdvihnúť odbomí' 12. Zabezpečiť kontinuálne 12. Zvýšia sa odborné 20 II a priebežne 
a spoločensk)' status vzdelávanie zamestnancov a jazykové znalosti 
zamestnancov knižnice, knižnice v oblasti a zručnosti zamestnancov, 
zabezpečiť ich adekvátne knihovníctva a informačnej posilni sa ich motivácia 
platové ohodnotenie. vedy, moderných zvládnuť rastúce llámky 

informačných technológii na pracovný výkon, 
a cudzích jazykov účasťou na posilni sa ich sebavedomie 
odborných školeniach, a spokojnosť, zvýši sa 
seminároch a kurzoch, kvalita poskytovaných 

služieb. 

13. Zabezpečiť dostatok 13. Posilní sa lojalita 20 II a priebežne 
finančných prostriedkov na zamestnancov voči 
platový postup (zákon č. knižnici, zvýši sa ich 
553/2003 z. z. o odmetlovaní spokojnosť a motivácia, 
zamestnancov pri výkone zV)lši sa kvalita a úroveii 
práce vo verejnom záujme) poskytovaných služieb 
a odmeňovanie pužívatel'oTI1, posilní sa 
zamestnancov za plnenie dobré meno zriad'ovateľa. 
mimoriadnych úloh 
(pohyblivá zložka mzdy). 

7. Propagovať služby, 15. Spolupracovať 15. Zlepší sa I 20 II a priebežne 
fondy, aktivity knižnice, s médiami, pravidelne informovanosť 
budovať a podporovať informovať používateľov obyvateľov Starého 
pozitívny imidž a dobré a návštevníkov knižnice o jej Mesta o činnosti 
meno knižnice a jej službách, nových knihách a službách knižnice, 
zriad'ovatel'a, a podl\jatiach v médiách a na dôjde k lepšiemu 

webovej stránke knižnice využívanie jej služieb a 
a jej zriaďovateľa. zvýšeniu počtu jej 

používateľov 

a návštevníkov. 

16, Zorganizovať slávnostn)' 2013 
program pri príležitosti 55. 
výročia založenia knižnice, 

3.2. Oblasť: informačné zdroje - doplňovanie, spracovanie a ochrana knižničného 
fondu 

8, Systematicky 18. Zabezpečiť dostatok 17. Zabráni sa poklesu Priebežne 
doplňovať knižniční' foncl finančných prostriedkov s tendenciou stabilizácie 
novovychádzajúcOlI na nákup knižničného a postupného zvyšovania 
literatúrou v klasickej fondu z rozpočtu knižnice počtu používateľov 

i elektronickej forme i mimorozpočtových a návštevníkov knižnice, 
zodpovedajúcej profilu zdroj ov (granty, dotácie, podporí sa rast celkovej 
knižnice v dostatočnom dary). kultúrnej a vzdelanostnej 
počte exemplárov 

i 
úroVne obyvatel'stva 

v zmysle Metodického 
pokynu MK SR z l. júna I 20 lOk určeniu , 
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štandardov pre verejné 
knižnice 

19, Zvýšiť prírastok 20 II a priebežne 

knižničného fondu 
v závislosti od 
pridelených finančných 
prostriedkov, 

20, Aktívne 20 Iia priebežne 
spolupracovať 

s vydavateľstvami 
a distribútormi knIh, 
hľadať možnosti 
sponzorských darov, 

21. Vypracoval' projekty 201 I a priebežne 
zamerané na doplnenie 
knižničného fondu 
prostredníctvom dotácií 
a grantov MK SR, 

9, Skvalitniť ponuku 22, Pokračovať 1 8, Poskytovanie 201 J ti priebežne 
knižničného fondu a v spolupráci so infonnačného 

rozširil' služby al Slovenskou národnou zabezpečenia pre aktívne 
špecialovaných oddelení galériou, Galériou mesta výtvarno-prezentačné 

knižnice - umenovednej Bratislavy, štátnymi ínicíatívy 
študovne v pobočke na i súkromnými galériami v zriaďovateľskej 
Pilflenskej ul., oddelenia na územím Starého Mesta pôsobnosti Starého 
zahraničnej literatúry i mimo neho, Mesta, 
v pobočke na Západnom b l Staromestským 
ľade a oddelenia pre centrom pre výtvarné 
zdravotne umenie pri doplňovaní 
znevýhodnených fondov a získavanr 
použrvateľov v centrálnej publikácií, vydávaných 
knižnici na ku kultúrnym aktivitám 
B lumentálskej, inštitúcií a iniciatív 

v Starom Meste, 
c) zahraničnými 19, Posilnia sa jazykové 20 I l II priebežne 
kultúrnymi inštitútmi, znalosti používaterov . 
d) Slovenskou Imižnicou 20, Prispeje sa 20 lia priebežne 
pre nevidiacich v Levoči, k odstráneniu 
občianskymi združeniami informačných bariér pre 
pre nevidiacich a zdravotne 
nepočujúcich znevýhodnených 
pri získavaní literatúry používateľov. 

formou darova dotácif 

1 O.Zabezpečiť ochranu 23, Realizovať v zmysle 21. Vyradenie 20 II 
knižničných fondov vyhlášky MK SR č, zastaralých, 
v zmysle zákona č, 421/2003 Z, z, opotrebovaných 
18312000 Z, z, o evidencii, revízii a stratených dokumentov 
o knižniciach a vyraďovaní KF revíziu z evidencie knižnice 

knižničného fondu 
v pobočke na Záopadnom 
rade a v centrálnej 
knižnici na 
Blumentálskej ul. 
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3.3. Oblast': Kultúruo-výchovná činnost', podpora celoživotného vzdelávania 

používateľov 

II. Posilniť funkciu 20. Spolupracovať 22. Prispeje sa k 20 I I a priebežne 

100ižnice ako kultúrneho a a) so všetkými typmi budovaniu a posilňovaniu 

vzdelávacieho centra pre škôl. domovmi čitateľských návykov 

všetky vekové, sociálne i opatrovateľskej služby a občanov, zmierni sa 

znevýhodnené skupiny domovmi dôchodcov, dosah krízy čítania, 

obyvateľov. kultúrnymi, umeleckými prispeje sa lc 

Umožniť používateľom inštitúciami, záujmovými propagovaniu zdravého 

permanentne sa združeniami životného štýlu, 

vzdelávať. organizáciami 3. sektora minimalizacii 
pôsobiacimi najmä na nežiadúcich 
území mestskej časti spoločenských javov 

Bratislava-Staré Mesto (drogové závislosti, 

a knižnicami v hlavnom kriminalita). 

meste pri organizovaní 
kultúrno-vzdelávacích 
podujatí (čitateľské 
súťaže pre deti a mládež), 
Iiteráme podujatia, 
besedy s umelcami, 
besedy s proti drogovou 
tematikou, v)/stavy ... 

b) so všetkými typmi škôl 23. Zlepší sa informačná 2011 a priebežne 

pri realizácii hodin a počítačová gramotnosť, 
informačnej výchovy detí zdokonalia sa zručnosti 
a mládeže v Imižnici pri vyhľadávaní 

c) s Univerzitou 3. veku 
informácií, využívani 

a Katedrou knižničnej 
moderných informačných 
technológií vybraných 

a informačnej vedy cieľových skupín 
FFUK pri organizovaní 
kurzov infonnačnej 

používateľov (deti, 

výchovy seniorov. 
mládež a seniori), umožni 
sa vyššiemu počtu 
používateľov 

a návštevníkov knižnice 
prístup k informačným 
zdrojom v klasickej 
i elektronickej forme. 
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Komisia pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 5/2011, zo 16.5.2011, 16.30 h, Staromestská knižnica, Blumentálska 10 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Halka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., 
Doc. Mgr. art. Štefan Bučko, PhDr. Štefan Holčík 
Neprítomní: Mgr. Miroslava Babčanová, Soňa Párnická 
Pozvaní: Ing. Ernest Huska, PhDr. Borivoj Medelský 

Májové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto, otvorila predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová a privítala pozvaného 
vedúceho oddelenia kultúry Ing. Ernesta Husku a správcu, dramaturga PhDr. Borivoja 
Medelského. Prítomných oboznámila s programom: 

1. Predstavenie nového vedúceho oddelenia kultúry 
2. Návrh nového rokovacieho poriadku 
3:Náplň Komisie pre kultúm 
4. Kultúrne leto 2011 
5. Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 20 II 
6. Rôzne 

1. Predstavenie nového vedúceho oddelenia kultúry 

Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry od 1.5.2011, predstavil prítomným v náčrtoch 
svoju predstavu o zameraní kultúrnych aktivít v Starom Meste. Bude presadzovať mestskú 
kultúru a pokúsi sa nadviazať spoluprácu s mestskými organizáciami. Predpokladá, že 
predloží novú koncepciu rozvoja kultúry v Starom Meste ,v jesenných mesiacoch. Informoval 
o krokoch pri zostavovaní Zoznamu pamätihodností a najmä o zabezpečení metodickej 
pomoci Mestského úradu ochrany pamiatok. Prioritou v súčasnosti je zostavenie a realizácia 
programu Kultúrneho leta 20 11. 

2. Návrh nového rokovacieho poriadku 
Predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová otvorila diskusiu k materiálu, ktorý poslanci 
dostali k preštudovaniu velektronickej podobe, Rokovací poriadok komisií Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Členovia Komisie pre kultúru nemali 
žiadnu pripomienku a Komisia kultúry súhlasí s Návrhom rokovacieho poriadku komisií 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

hlasovanie za: 4 proti: O zdržal sa: O 

3. Náplň činnosti Komisie pre kultúru 

Predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová otvorila diskusiu k ďalšiemu materiálu , 
ktorý tiež poslanci dostali k preštudovaniu v elektronickej podobe, Náplň činnosti Komisie 
kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Členovia Komisie 
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pre kultúru nemali závažnú pripomienku a Komisia pre kultúru súhlasí s Náplňou činnosti 
Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

hlasovanie za: 4 proti: O zdržal sa: O 

4. Kultúrne leto 2011 
Predsedkyňa komise pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová odovzdala slovo PhDr. Borivojovi 
Medelskému, ktorý sa podiel'a na zostavovaní programov Kultúrneho leta , o podanie 
informácií. Pán Medelský vysvetlil prítomným, že sa zachovávajú cykly koncertov 
a divadelných predstavení z minulých ročníkov Kultúrneho leta a ubezpečil o žánrovej 
pestrosti, neopakovanie hudobných telies, o udržaní kvality a kvantity. Hlavnou myšlienkou 
Divadiel na nádvorí bude najmä diváka v letnom období pobaviť, Hudba na nádvorí uspokojí 
náročnejšieho poslucháča a Hudba na námestí bude pre širšie publikum, počas sobôt a nediel'. 
Zostáva mu uzatvoriť program chrámových koncertov a navrhuje v tomto ročníku ich 
realizovať v štyroch hlavných chrámoch Bratislavy. Okrem toho oddeleníe kultúry zrealizuje 
Marionetovú bábkovú scénu v Grassalkovichovej a Medickej zábrade. Centrum divadla, 
literatúry a vzdelania na Školskej 14, pripravuje a organizuje cvičenia, koncerty, tanec ,detské 
divadlá v Medickej zábrade. Centrum divadla, literatúry a vzdelávania , Gaštanová 19, 
zrealizuje vyhl'adávané denné detské tábory. 
Komisia pre kultúru vzala na vedomie informáciu o programe Kultúrne leto 2011. 

S. Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 
Riaditel'ka Staromestskej knižnice PhDr. Judita Kopáčiková informovala prítomných členov 
Komisie pre kultúru o hlavných myšlienkach Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na 
roky 2011 - 2014, ktorú vypracovala. Význam takéhoto dokumentu si overila v minulosti, 
nakol'ko jeho existencii prisudzuje úspechy realizácie modernizácie pobočiek Staromestskej 
knižnice. Hlavnými úlohami bude rekonštrukcia budovy na Blumentálskej a vytvorenie 
priestoru pre oddelenie literatúry aj pre hendikepované deti a mládež, zastrešením 
a prebudovaním nevyužívanej terasy v spomínanej budove. V súčasnosti nie je ešte doriešené 
povolenie Magistrátu hlavného mesta Bratislava s rekonštrukciou, zároveň bolo požiadané 
mesto Bratislava o prevod budovy do majetku Starého Mesta. Ďalšími úlohami bude vytvoriť 
spoločný informačný portál pre všetky knižnice v Bratislave s ponukou katalógu, mestská 
karta k výpožičkám a dodržať štandard rastu knižničného fondu, nákupom nových titulov 
v dostatočnej miere. Revitalizácia Letnej čitárne v Medickej zábrade sa už uskutočnila. 
Komisia pre kultúru odporučila materiál Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 
2011 - 2014 predložiť na rokovanie Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto, 7. 6. 201 I. 

hlasovanie za: 4 proti: O zdržal sa: O 

6. Rôzne 
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V rôznom informovala prítomných predsedkyňa Komisie pre kultúru o obsahu listu pána 
Mgr. Miroslalla-Yetríka, o" konateľa Občianskeho zduženia Korunovačná Bratislava, 
adresovaného starostke mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Mgr. Miroslav Vetrík má 
záujem o samostatnú spoluprácu so Starým Mestom bez vytvárania záujmového združenia 
Kráľovská Bratislava. Upozornil na posun jeho pravidelných te=ínov uskutočňovania 
Korunovačných slávností a prejavil požiadavku o zvýšenú finančnú podporu na menované 
podujatie zo strany mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

Májové zasadnutie ukončila predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová 
a poďakovala prítomným za účasť, zároveň oznámila plánovaný termín júnového zasadnutia 
na 6. júna 2011 . 

Zapisovateľka: Mgr. Beata Tmjányiová 
V Bratislave 16. mája 20 II 

Ukončenie: o 18.30 hod. 

Rozdeľovník: 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, zástupca starostky 

MUDr. Halka Ležovičová 
predsedkyňa Komisie pre kultúru 

Mgr. Sven Šovčík, prednosta miestneho úradu 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 
Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organizačný 
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