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Správa o činnosti a hospodárení
za rok 2015
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IDENTIFIKAČNÁ KARTA ZA ROK 2015
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NÁZOV ORGANIZÁCIE

2
3
4

Sídlo
Forma hospodárenia
Celkový počet zamestnancov
- fyzický / prepočítaný stav
Z toho:
- odborní zamestnanci (metodik,
knihovník...)
- ostatní zamestnanci
- pracujúci dôchodcovia
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Priemerná mzda zamestnancov

6
7

Počet spravovaných objektov
Počet podaných projektov
(pre realizáciu v roku 2015)
- z toho úspešných:
- v hodnote (€):

8

9

10

11

12

13

14

Rozpočet (skutočnosť k 31.12.)
- na prevádzku:
- na činnosť:
Transfer od zriaďovateľa
- na bežné výdavky:
- na kapitálové výdavky:
Príjmy
- z prenájmu:
- z vlastnej činnosti:
- iné mimorozpočtové
(dary, sponzorské, granty a pod.):
Výdavky
- bežné:
- kapitálové:
Hospodárenie
- Náklady
- Výnosy
- Hospodársky výsledok
Návštevnosť
- Platená:
- Neplatená:
(celkový počet návštevníkov, divákov, účastníkov na
aktivitách organizácie)
Základné knižničné ukazovatele
- počet zapísaných čitateľov
- počet výpožičiek - Absenčných
Prezenčných
- knižničný fond – stav k 31.12.

Spišská knižnica
052 01 Spišská Nová Ves, Letná č. 28
321 – rozpočtová organizácia

22/21,25
-

riaditeľ, 15,5 knihovníkov
2,25 ekonómky
2,5 robotníci
4 dôchodcovia

2013
561,80
1

2014
593,60
1

3
3
- 12 000
(10800+1200)
2013
247 960
3 645

2
1
7 800
(7300+500)
2014
252 457
3 036

2015
604,62
1
2
1
8 000
(7500+500)
2015
265 015,96
2 419

240 805
0

255 493
0

258 803
0

0
22 899,46
10 800

0
20 897,73
7 300

0
20 406,98
8 631,96

251 604,28
0

262 792,56
0

267 434,92
0

299 760,08
297 779,52
-1 980,56

292 008,61
307 673,05
+15 664,44

0
49 561
Náv.
KVP
45 142+4 419
3 227
125 488
16 790
85 895

304 949,87
306 433,93
+ 1 483,84

0
0
47 269
45 127
Náv.
KVP Náv. KVP
43 252+4 017 40 329+4 798
3 150
124 641
18 471
86 463

3 142
A:111 077
P: 11 991
87 440
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A. ÚVOD
Rok 2015 bol v Spišskej knižnici v mnohých aspektoch neštandardný. Nedá sa
hodnotiť ako jednoznačne úspešný, ale určite nebol slabým či premrhaným obdobím.
Vedenie i zamestnanci museli operatívne aj za cenu poklesu hlavných knižničných
ukazovateľov reagovať na viaceré vonkajšie faktory. V prvom rade to boli extrémne
horúčavy, kvôli ktorým musela Spišská knižnica skracovať počas piatich týždňov
prevádzkové hodiny o polovicu. Vynútená redukcia sa musela zákonite odraziť v počte
návštevníkov a výpožičkách. Tento úbytok okrem klimatických vplyvov spôsobili aj
akreditačné konania na univerzitách, ktoré majú v Spišskej Novej Vsi a v Levoči svoje
detašované pracoviská. Definitívne zanikol Inštitút romologických štúdií nitrianskej UKF
v Spišskej Novej Vsi. Levočskému Inštitútu J. Paleša Katolíckej univerzity akreditačná
komisia dočasne pozastavila doplňujúce pedagogické štúdium. Personálna zmena
riaditeľa v spišskonovoveskom Cirkevnom gymnáziu Š. Mišíka a interné problémy
v jazykovom Gymnáziu na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi spôsobili nezanedbateľný
úbytok čitateľov z radov stredoškolákov aj vysokoškolákov.
Výrazným pozitívom práce Spišskej knižnice v uplynulom roku bolo zintenzívnenie
práce s detskými čitateľmi nielen formou osvedčených exkurzií a zápisov prvákov, ale
najmä inovatívnymi podujatiami zameranými na najmladšiu vekovú cieľovú skupinu,
napríklad premiérovým ročníkom súťaže malých recitátorov. Knihovníčky z Úseku
literatúry pre deti a mládež v roku 2015 svojou obetavosťou a vynachádzavosťou
atraktívnych foriem značne posilnili kredit inštitúcie vo výchovno-vzdelávacích
inštitúciách, no aj vo vedomí verejnej mienky.
Trend uprednostňovania kvalitatívnej stránky akcií pred ich množstvom sa premietol
aj do podujatí pre širokú verejnosť, prípadne pre špecifické kategórie – prvá polovica
projektu Dajme čítaniu dlhodobú pridanú hodnotu (pedagógovia slovenčinári základných
a stredných škôl mesta i okolia).
Systémová práca s regionálnou literatúrou Spiša v rozličných žánroch sa v uplynulom
roku premietla do vydania románu Antona Kreta Ballabile spod Medzvedzej hlavy (editori
Spišská knižnica a Vydavateľstvo MTM v Levoči) aj do prezentácie kulinárskeho bedekra
novoveského autora Michala Buzu. Pracovníčky úseku náučnej literatúry precízne
dopĺňajú a obohacujú fond regionálnej spisby o všetky aktuálne publikácie a udržiavajú
vysokú úroveň databázy oceňovanej odborníkmi z oblasti histórie.
Stretnutia s poéziou, Mesiac Biblie na Spiši, Literárne hodinky v domove dôchodcov,
interaktívna práca s marginalizovanými a hendikepovanými obyvateľmi boli aj v roku
2015 osvedčenými formami nielen z hľadiska kvality knižnično-informačných služieb, ale
aj vytvárania celkového profilu Spišskej knižnice. Spätnoväzbovej komunikácii knižnice
s verejnosťou veľmi výrazne prospela inovácia webovej stránky inštitúcie a doplnenie
fondu knižničných informačných jednotiek o nové, hodnotné tituly v žánroch beletrie,
literatúry faktu a detských kníh.
Napriek vynúteným prevádzkovým obmedzeniam sa Spišskej knižnici podarilo
v hodnotenom období splniť plánované príjmy, čo je výsledok maximálne úsporného
ekonomického a finančného režimu, ale aj výbornej spolupráce so spišskonovoveským
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo vytváraní krátkodobých i strednodobých
pracovných príležitostí pre nezamestnaných. Dlhodobo korektná, obojstranne prínosná
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je pre Spišskú knižnicu aj spolupráca s Mestským úradom Spišská Nová Ves
i partnerskými kultúrnymi zariadeniami v pôsobnosti KSK sídliacimi na území mesta.
B. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH A CIEĽOV NA JEDNOTLIVÝCH

ÚSEKOCH ODBORNEJ ČINNOSTI
I.

HLAVNÁ ČINNOSŤ
1. Knižničný fond
Rok
Prírastky
Úbytky
Počet KF celkom

2014
1 652
1 084
86 463

2015
1 684
707
87 440

V priebehu roka bolo do knižnice doplnených 1684 knižničných jednotiek,
z toho kúpou 1 032, darom 646 a 6 ako náhrada za stratené dokumenty.
Na nákup KF ( knižničného fondu) boli použité financie z Dotačného programu MK SR
vo výške 7 500 Eur a spolufinancovania KSK sumou 500,71 Eur (985 zväzkov, 874
titulov) a z rozpočtu SK (Spišskej knižnice) 391,88 Eur (47 zv., 41 titulov).
Celkom na nákup 1 032 zv. knižničných jednotiek bolo vyčerpaných 8 392,59 Eur.
Priemerná veľkoobchodná cena knihy bola 8,13 Eur.
Darované knihy boli v počte 646 zv. Išlo o nové knihy z vydavateľstva Katolíckej
univerzity v Ružomberku (praktická teológia, dejiny cirkvi, religionistika), publikácie
Správy Národného parku Slovenský raj , dar Mesta Spišská Nová Ves, publikácie
z vydavateľstiev Kalligram a Aspekt , ako aj dary z beletrie aj odbornej literatúry od
občanov.
Špeciálne dokumenty boli doplnené o 2 zv. hudobnín.
Fond regionálnej literatúry sa rozšíril o 92 dokumentov, 41 titulov.
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Prírastky knižničného fondu podľa druhov literatúry
Druh literatúry

Počet zväzkov
kúpa

dar

náhrada

spolu

398
305
254
75

278
275
72
21

1
4
1
0

677
584
327
96

1 032

646

6

1 684

krásna literatúra pre dospelých
odborná literatúra pre dospelých
krásna literatúra pre deti
odborná literatúra pre deti
Spolu

Prírastky knižničného fondu podľa pracovísk
Pracovisko

Počet zväzkov
Kúpa

Dar

Náhrada

Spolu

Eur

Úsek beletrie

282

172

1

455

2 507,36

Úsek odbornej lit.

281

186

4

471

2 505,14

ÚLDM

254

68

1

323

1 494,60

Pobočka Mier

187

145

0

332

1 493,00

Regionálna lit.

6

60

0

66

54,60

Študovňa pre mlád.

3

0

0

3

31,24

Študovňa pre dosp.

19

9

0

28

306,65

0

6

0

6

1 032

646

6

1 684

Ekonomický útvar
Spolu

0
8 392,59

Z knižničného fondu bolo vyradených 707 knižničných jednotiek v hodnote 846,50
Eur. Z uvedeného počtu bolo vyradených 474 fyzicky opotrebovaných, 8 zastaralých, 198
multiplicitných, 21 nevrátených ( v r. 2012), 6 nahradených . Vyradené boli 2 špeciálne
dokumenty (1 mapa, 1 hudobnina).
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Úbytky

knižničného fondu podľa druhov literatúry

Druh literatúry

Počet zväzkov

Krásna literatúra pre dospelých

60

Odborná literatúra pre dospelých

28

Krásna literatúra pre deti
Odborná literatúra pre deti
Spolu

Úbytky

558
61
707

knižničného fondu podľa pracovísk

Pracovisko

Počet zväzkov

Úsek beletrie

4

Úsek odbornej literatúry

6

Študovňa pre dospelých

1

Regionálna literatúra

1

ÚLDM
Študovňa pre deti
Pobočka Mier
Spolu

682
0
13
707

Celkový stav knižničného fondu k 31.12.2015 je 87 440

knižničných

jednotiek vo finančnej hodnote 274 818,89 Eur v cene maloobchodnej a 149 382,59 Eur
vo veľkoobchodnej cene.
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Prehľad o počte knižničných jednotiek podľa druhov literatúry
Druh literatúry

Počet zväzkov

Krásna literatúra pre dospelých

31 631

Odborná literatúra pre dospelých

32 800

Krásna literatúra pre deti

17 641

Odborná literatúra pre deti
Spolu

5 368
87 440

Prehľad o počte knižničných jednotiek podľa pracovísk
Pracovisko

Počet zväzkov

Úsek beletrie

25 387

Úsek odbornej literatúry

26 617

ÚLDM

18 216

Pobočka Mier

12 050

Študovňa pre dospelých

1 695

Študovňa pre mládež

1 198

Regionálna literatúra – Reg. ŠD

2 001

Metodika

33

Ekonomický útvar

31

Hudobný archív

212

Spolu

87 440

Stav špeciálnych dokumentov je 388.
DVD
CD – ROM

14
23
8

CD
Videokazety
Hudobniny
Mapy

91
141
58
61

Spolu

388

Do čitárne a na iné pracoviská SK dochádzalo 51 titulov periodík, z toho 31 platených
z rozpočtu SK a 20 darom od vydavateľov. Za periodiká bola uhradená suma 1 642,43 Eur.

Celkom na nákup dokumentov (kníh, špeciálnych zbierok a periodík) bolo použitých
10 035,02 Eur, čo predstavuje na 1 obyvateľa mesta 0,28 Eur, na 1 používateľa 3,20 Eur.
Obrat knižničného fondu bol 1,41.

2. Služby
2.1. Používatelia – čitatelia

Počet používateľov a návštevníkov
Pracovisko

Úsek beletrie+ ÚNL
ÚLDM
Pobočka Mier
Dospelí :
Deti:
Spolu

Používatelia
Rok 2014 Rok 2015

Rozdiel

Návštevníci
Rok 2014
Rok 2015

Rozdiel

1 690
899

1 581
998

- 109
+ 99

24 347
8 776

21 998
8 792

- 2 349
+ 16

214
347
3 150

208
355
3 142

- 6
+ 8
- 8

4 385
5 744
43 252

4 455
5 084
40 329

+ 70
- 660
- 2 923

Počet používateľov sa v roku 2015 znížil v porovnaní s rokom 2014 len o 8 , dosiahol
stav 3 142. Došlo k zníženiu stavu dospelých čitateľov tak v centrálnej knižnici, ako aj na
pobočke Mier. Ako úspešnú možno hodnotiť systematickú spoluprácu s pedagógmi
a triednymi kolektívmi ZŠ a MŠ, vďaka ktorej sa podarilo získať oproti predchádzajúcemu
roku viac o 107 čitateľov do 15 rokov.
Celková návštevnosť čitateľov klesla o 2 923, dosiahla počet 40 329. Mierne zvýšenie
návštevnosti zaznamenal úsek detí a mládeže na Letnej ulici (+16) a kategória dospelých
čitateľov na pobočke Mier (+70). Celková detská návštevnosť klesla o 644, výraznejší je
pokles návštev dospelých čitateľov o 2 279. Priemerná denná návštevnosť na všetkých
pracoviskách knižnice bola 153 používateľov.
9

Dospelý používateľ navštívil SK priemerne 14,8 krát v priebehu roka, detský používateľ
10,3 krát.

2.2. Výpožičky, informačná činnosť
Prehľad výpožičiek podľa druhu knižničných jednotiek
Knižničné jednotky

Rok 2014

Rok 2015

Rozdiel

Odborná lit. pre dospelých

44 776

35 296

- 9 480

Krásna lit. pre dospelých

50 181

45 886

- 4 295

Odborná lit. pre deti

9 891

10 012

+

Krásna lit. pre deti

25 674

23 867

- 1 807

Periodiká

12 590

8 007

- 4 583

Spolu

143 112

123 068

- 20 044

121

Prehľad výpožičiek na pracoviskách SK
Pracovisko
2014

Knihy
2015

Periodiká
2014
2015

Spolu 2015

Rozdiel

Úsek beletrie

39 426

35 667

-

-

35 667

( - 3 759)

Úsek odb. lit.

43 197

34 227

-

-

34 227

( -8 970)

ÚLDM

24 611

23 746

-

-

23 746

( - 865)

SK Letná 28

-

Pobočka Mier

23 288
130 522

Spolu

-

10 266

6 223

6 223

( - 4 043)

21 421

2 324

1 784

23 205

(- 2 407)

115 061

12 590

8 007

123 068

(- 20 044 )
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Prehľad absenčných a prezenčných výpožičiek na pracoviskách SK
Pracovisko

Absenčné výpožičky
2014
2015

Úsek beletrie

39 426

35 667

Úsek odb. lit.

36 944

31 055

11 286

ÚLDM

23 152

21 885

1 467

Čitáreň – CE
Pobočka Mier
Spolu

Prezenčné výpožičky
2014
2015

Spolu
2015

Rozdiel

35 667

- 3 759

4 548

35 603

- 12 627

1 765

1 999

23 884

- 1 033

1 274

3 460

3 435

4 709

23 652

21 196

1 960

2 009

23 205

- 2 407

124 641

111 077

18 471

11 991

123 068

- 20 044

-

-

-

218

Počet výpožičiek v roku 2015 klesol v porovnaní s rokom 2014 o - 20 044, dosiahol stav
123 068. Výpožičky sa znížili vo všetkých druhoch literatúry, najviac v odbornej literatúre pre
dospelých čitateľov. Jediným plusovým ukazovateľom sú výpožičky odbornej literatúry pre
deti a mládež.
Medzi najžiadanejšie a najobľúbenejšie tituly patrili u dospelých čitateľov z beletrie knihy
súčasných slovenských autoriek, ako aj tituly od D. Dana, D. Silvu, P. Coelho...
Z fondov iných knižníc v SR sa z 509 požiadaviek na MVS vybavilo 450 kníh a xerokópií
článkov. Z fondu SK bolo iným knižniciam poskytnutých 11 titulov kníh.
Formou rezervácie kníh bolo vyhovené 922 požiadavkám od čitateľov ( ÚNL 230, beletria
420, Mier 272), táto služba oproti predchádzajúcemu roku mierne klesla.
Internet využilo 2 559 používateľov (ÚNL 1484,ÚLDM 812, Mier 263), počet záujemcov sa
v priebehu rokov znižuje.
Pracovníci knižnice vyhľadali čitateľom 6 147 bibliografických a faktografických informácií
(ÚNL 3 656,ÚLDM 1 819, Mier 672). Metodická pomoc pri vypracovaní rešerší na
požadované témy predovšetkým k bakalárskym a diplomovým prácam, bola na úseku
odbornej literatúry poskytnutá používateľom 225 krát.
Webovú stránku www.spisskakniznica.sk navštívilo 15 791 občanov.
Upomienky boli generované v týždenných intervaloch, ich celkový počet bol 3077 (z toho
21 predsúdnych a 6 rodičovských), oproti predchádzajúcemu roku to bolo menej o 153.
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3.

Vzdelávacie a kultúrne podujatia

Vysoký počet organizovaných podujatí pre používateľov Spišskej knižnice a
verejnosť, pokračoval aj v hodnotenom roku 2015. Celkom bolo pripravených
a uskutočnených 222 podujatí (z toho 10 exkurzií pre študentov ) +1 výstava biblií
a umeleckých diel +56 výstaviek literatúry, so 4 798. účastníkmi . Najviac podujatí
sa tradične zrealizovalo s deťmi a mládežou ZŠ.
ÚLDM pripravil 97 podujatí pre 1890 detí + 117 kolektívnych výmen kníh tried
mladšieho školského veku s počtom 2 008 žiakov ( nárast vo všetkých
ukazovateľoch).Týmito aktivitami sa zvýšil počet detských čitateľov o 99.
Pobočka Mier pre žiakov MŠ a ZŠ na Sídlisku Mier uskutočnila 60 podujatí pre
1083 detí. Súčasne si žiaci po podujatiach vymenili aj prečítané knihy za nové. Kvôli
spoločnej výmene kníh navštívilo pobočku 16 tried.
Úsek beletrie pre dospelých zorganizoval 9 stretnutí s poéziou, spolu s ÚNL 10
exkurzií (z toho 7 exkurzií pre študentov stredných škôl, jednu pre seniorov domova
dôchodcov a jednu pre klientov DSS z Hodkoviec), 12 obľúbených literárnych
hodiniek v Domove dôchodcov na Sídlisku Tarča ( na každom bolo prítomných cca
50 klientov) a 6 stretnutí členov literárneho klubu. Na uvedených aktivitách sa
zúčastnilo 983 občanov.
Úsek náučnej literatúry pre dospelých pripravil pre študentov a verejnosť
2 podujatia z tradičnej ľudovej kultúry Spiša, uvítanie do života knihy Antona Kreta
Ballabile spod Medzvedzej hlavy, ktorého vydavateľom je Spišská knižnica
a prezentáciu knihy Michala Buzu Ši to co ci šmakuje, obe v spišskom nárečí. Pre
študentov stredných škôl a II. stupňa ZŠ sa uskutočnili 3 hodiny informačnej
výchovy. Záujemcom o dejiny literatúry a žurnalistiky nové informácie prinieslo
stretnutie s Doc. Dr. Antonom Laučekom, PhD.: Ľahko – vážne o literatúre a všeličom
inom. Na uvedených podujatiach ÚNL sa zúčastnilo 361 občanov.
Už druhý rok v mesiaci jún bola v rámci česko – slovenského projektu Smerovať
vyššie, inštalovaná v knižnici prevzatá výstava „Jún – mesiac Biblie na Spiši“
s ôsmymi sprievodnými podujatiami pre verejnosť. Dialógy s predstaviteľmi
jednotlivých cirkví pôsobiacimi v SNV, viedol riaditeľ SK PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.
Súčasťou komplexu podujatí bol aj ekumenický koncert sakrálnej chrámovej piesne
v Gréckokatolíckom chráme Premenenia pána v SNV. So 14 skupinami žiakov ZŠ
a gymnázia, ktorí si boli výstavu prezrieť, viedli sprievodné besedy biblisti.
Individuálne výstavu navštívilo 41 občanov. Na uvedených podujatiach bolo spolu
481 účastníkov. Ako celok to bolo najrozsiahlejšie kultúrno – vzdelávacie podujatie
v roku 2015.
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Ku kultúrnym podujatiam väčšieho rozsahu patrili:
Rozprávkový vláčik – prezentácia tvorby Jána Milčáka k jeho životnému jubileu
80. výročiu narodenia. Ukážky z kníh v podaní herečky Spišského divadla Denisy
Macalovej Ďuratnej, mali u detí veľmi dobrú spätnú väzbu. Besedy sa zúčastnilo 30
detí z dvoch ZŠ mesta.
Mám básničku na jazýčku – prvý ročník celomestskej súťaže v prednese poézie
a prózy pre žiakov MŠ. Z jedenástich MŠ súťažilo 26 recitátorov.
Gabriela Futová v Spišskej knižnici – beseda pre štvrtákov ZŠ, o ktorú bol veľký
záujem, prítomných bolo 65 žiakov zo štyroch ZŠ mesta.
... že nečítajú ...,dramatizované zážitkové čítanie pre žiakov 5. ročníkov ZŠ
organizované v spolupráci so Školským úradom mesta SNV. V Spišskej knižnici bolo
v rámci cyklu realizovaných päť čítaní úryvkov z kníh, v podaní čitátorov – hercov
Spišského divadla. Zúčastnilo sa ich 119 detí.
Na pobočke Mier k najúspešnejším podujatiam patrila vedomostná súťaž pre
žiakov 2. stupňa ZŠ Slovenčina naša, venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta
Štúra.
Pre mladších žiakov to bola literárna hodina z tvorby Jána Uličianskeho Leonardo
kocúr z ulice.
Svoju stálu obľúbenosť si udržali literárne večery Stretnutia s poéziou, na ktorých
sa počet recitátorov zvýšil a majú svojich stálych účastníkov, predovšetkým
dôchodcov, ale aj priaznivcov poézie v produktívnom veku a študentov.
Neodmysliteľnou súčasťou života klientov Domova dôchodcov na Sídlisku Tarča
boli Literárne hodinky, ktoré raz mesačne pripravuje a realizuje riaditeľ Spišskej
knižnice s hudobným sprievodom Dr. Miroslava Kopnického, PhD.
Výstavy literatúry – okrem už uvedenej prevzatej rozsiahlej výstavy Biblií a jej odraz
v umeleckých dielach, boli v priestoroch knižnice na Letnej ulici, ako aj na pobočke
Mier, inštalované výstavy a výstavky kníh venované jubileám literárnych autorov
a rôznym zaujímavým témam ( 200. výr. narodenia Ľudovíta Štúra, Pre zdravie
a krásu, Svetový deň masmédií, Európsky deň jazykov,...) a výstavy výtvarných prác
detí. Bolo ich celkom 57.
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II.

Regionálna činnosť

Fond regionálnej literatúry bol v roku 2015 doplnený o 92 knižničných jednotiek.
Ku koncu kalendárneho roka túto skupinu literatúry tvorilo 2 001 knižničných jednotiek,
ktorá bola k dispozícii v študovni pre dospelých - študentom a historikom, pri spracovávaní
seminárnych, bakalárskych, diplomových a doktorantských prác o regióne. Jej súčasťou sú
aj Album regionálnej tlače a Album regionálnych osobností. Služby študovne využilo 735
používateľov, ich počet oproti predchádzajúcemu roku klesol.
Absenčne bolo vypožičaných 494 titulov regionálnej literatúry, prezenčne 4 548
výpožičiek v študovni dospelých, z ktorých tvorí regionálna literatúra značnú časť.
Spišská knižnica je domovskou organizáciou Spišského literárneho klubu, ktorý sa
stretával každý druhý mesiac, čiže sa v roku 2015 konalo šesť stretnutí.

1. Bibliografická činnosť
Súbežná článková bibliografia pokračovala v roku 2015 spracovaním regionálnych
periodík okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Excerpovaných bolo 300 ks
denníka Korzár, 12 ks mesačník Ičko (SNV), Krompašský spravodajca 12 ks,
dvojmesačník Gelničan 6 ks, dvojmesačník Nálepkovo 6 ks, Hlásnik obce Margecany 3
ks, Spišský patriot 20 ks, Farská rodina 2 ks, Hrabušičan 4 ks, Smižiansky hlásnik 12
ks, Prakovské noviny 4 ks, dvojtýždenník Noviny Spiša 16 ks, Vojkovský hlásnik 1 ks,
Helcmanovské zvesti 2 ks, dvojtýždenník Naše noviny (Spiš) 10 ks.
Celkom bolo preštudovaných 761 periodík, z ktorých bolo vhodných na excerpiu
1 034 záznamov.
Z toho pre knižnice Košického a Prešovského kraja bolo spracovaných 300 ks
denníka Nový čas a 51 ks týždenníka Život.

Počet záznamov zapísaných v celoslovenskej databáze Virtua v roku 2015
Nový čas za rok 2014 .................................................... 57
Nový čas za rok 2015 ................................................... 170
Regionálne záznamy za rok 2014 ................................ 291
S p o l u .................................................................. 518 záznamov
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Vyexcerpované záznamy z regionálnych periodík za rok 2014 a 2015 budú vpísané do
programu Virtua v roku 2016.
Všetky regionálne periodiká sú uchovávané a zviazané, mnohé tituly vydávané
obcami sú k dispozícii v archívoch web stránok obecných úradov.

2. Metodická činnosť
Zo strany Spišskej knižnice boli metodicky usmerňované verejné knižnice okresov
Spišská Nová Ves a Gelnica.
V prvom štvrťroku bola spracovaná štatistika za rok 2014, ktorej súčasťou boli
osobné, telefonické a mailové konzultácie s knihovníkmi.
V priebehu roka bolo vykonaných 30 metodických návštev v knižniciach
a obecných úradoch, počas ktorých bola prejednávaná pravidelná činnosť knižníc,
nákup knižničného fondu, resp. rozhovory so starostami obcí s cieľom zvýšenie
financií pre tento účel. Knihovníci boli usmerňovaní v oblasti základných knižničných
činností, k získavaniu nových čitateľov a k udržaniu stálych čitateľov, k vyraďovaniu
zastaralých knižničných fondov a k potrebe vykonávania revízií a k spôsobu ich
vykonania, k získavaniu finančných prostriedkov z grantových programov MK SR,
o ktorých metodička aktuálne informovala obecné úrady v čase podávania žiadostí, ...
V rámci vzdelávania knihovníkov boli pracovníčky z mestských knižníc a z dvoch
profesionálnych obecných knižníc pozvané na ukážkové vzdelávacie podujatie
venované 70. výročiu ukončenia II. svetovej vojny Cestovanie časom. Bola to
hovorená bibliografia určená pre starších žiakov ZŠ. S týmto podujatím sa pracovníčka
Spišskej knižnice zúčastnila Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti
a mládež v Prešove.
Pretrvávajúcim problémom vo verejných knižniciach zostávajú dlhodobo
stagnujúce obecné knižnice, ktoré nemajú takmer žiaden predpoklad revitalizácie,
vzhľadom na veľmi zastarané knižničné fondy, nevhodné priestory, ale najmä pre
nezáujem občanov. Školopovinná mládež z malých obcí navštevuje ZŠ v blízkych
mestách alebo väčších obciach, kde sú funkčné knižnice a žiaci ich využívajú. Dospelí
záujemcovia o čítanie sa už skôr napojili na fungujúce knižnice v mieste svojho
pracoviska, pri príležitosti nákupov v mestách, ...
V programe KIS MaSK pracuje MsK Krompachy, OcK v Prakovciach, MsK
v Spišských Vlachoch a OcK v Hrabušiciach v roku 2015 pokračovali v evidencii
knižničných fondov do uvedeného knižničného systému. V OcK v Smolníku je
evidencia fondu ukončená, ale je potrebné zosúladiť prírastkové čísla v knihách
s údajmi v PC. Program Libris používa Spišská knižnica a OcK v Smižanoch.
V priebehu roka nedošlo k sťahovaniu knižníc.
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3. Spolupráca v regióne

Spišská knižnica aj v roku 2015 pokračovala v systematickej spolupráci so všetkými
typmi škôl v meste a sporadicky aj s niektorými ZŠ a MŠ z okresu SNV a Gelnica, ktoré
prejavili záujem o jednorázové tematické podujatia, exkurzie alebo informačnú
výchovu: Harichovce, Chrasť n/Horn., Rudňany, Vítkovce, Spišské Tomášovce,
Bystrany, Mlynky, Smižany, Spišský Štvrtok, Smolník, Letanovce. Sporadicky
pokračovala aj spolupráca s Detským domovom vo Ferčekovciach a Krízovým
centrom Alžbetka.
Pravidelná spolupráca bola s Domovom dôchodcov na Sídlisku Tarča, kde sa
pravidelne mesačne konali u klientov veľmi obľúbené Literárne hodinky.
V spolupráci so Školským úradom pri MsÚ v SNV a Spišskou knižnicou sa uskutočnil
pre pedagóg slovenského jazyka a literatúry úspešný projekt Dajme čítaniu
dlhodobú pridanú hodnotu (bude pokračovať aj v r. 2016) a projekt ...že nečítajú...
Pokračovala aj viacročná spolupráca s Mestskou políciou v SNV, so Správou
Národného parku Slovenský raj a HaZZ v SNV. Tieto organizácie poskytovali zdarma
lektorov pre organizované vzdelávacie podujatia pre stredoškolákov a dospelých.
V SK mal každé dva mesiace pravidelné stretnutia Spišský literárny klub.

III.

Programy a projekty

Z dotačného systému MK SR získala knižnica na nákup knižničných fondov sumu
7 500 Eur + 500 Eur poskytol KSK na spolufinancovanie.
Projekt bol v stanovenom rozsahu a termíne realizovaný a vyhodnotený.
Pri realizácii putovnej výstavy „Jún – mesiac biblie na Spiši“, ako aj ôsmich
sprievodných biblických dialógov, bola Spišská knižnica zaradená do grantového
projektu, ktorého hodnota počas jedného mesiaca predstavovala cca 3 500 Eur.

16

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov

V roku 2015 boli dosiahnuté nasledovné plnenia štandardov, podľa kritérií KSK.
SKUTOČNOSŤ
UKAZOVATEĽ

1.

Počet KNJ získaných kúpou, ročná

ŠTANDARD

Rok 2014

Rok 2015

2%

1,15%

1,18%

obnova KF
2.

Finančná suma na 1 knihu

10 €

8,00 €

8,13 Eur

3.

Počet titulov periodík

50-80 titulov

33 platených,

31 platených

18 darom – reg.

20 darom

4.

Počet PC s internetom pre verejnosť

1 PC/200-600 čitateľov

1 PC/315 čit.

1 PC/314 čit.

5.

Týždenný počet prevádzkových hodín

50-60

50

50

6.

Počet študijných miest (študovne,

45-55

53

53

10 000

14 030

Výpožičky na 1 čitateľa

30

45,43

Výpožičky na 1 obyvateľa

1,5-3

3,79

3,37

Percento čitateľov z počtu obyvateľov:

15%

8,33%

8,59%

čitáreň, internet,...)
7.

Výpožičky na 1 zamestnanca

12 065

vykonávajúceho knihovnícke činnosti
(10,2 zamestnancov v službách)
8.

9.

37 795 r. 2014

39,2

36 559 r.2015

10.

Počet platených akcií

-

-

11.

Počet AVD v knižničnom fonde

3%

0,28%

0,31%
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C. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a prevádzky
Organizačná schéma Spišskej knižnice:
Riaditeľ: PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.
realizuje koncepčnú, analytickú a riadiacu činnosť pri zabezpečovaní hospodárskeho a správneho
chodu kultúrno-vzdelávacej inštitúcie

Útvary
I. Útvar ekonomickej a investičnej činnosti (4,75 prac.úväzkov)
1. vedúca útvaru (1) : Mária Šoltésová, samostatný odborný ekonóm,
ekonomika práce vrátane mzdovej oblasti, personalistika, rozpočtovanie, správa budovy a
zariadenia

2.

účtovníčka(1) : Mária Vadelová, odborný ekonóm,
komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend, správa majetku

3. pokladník (0,25): Terézia Filinská, knihovník,
denné preberanie príjmov z útvaru služieb, vedenie evidencie pokladničných operácií,
nákup kancelárskeho materiálu
4. Ján Kačír (1): vodič, kurič, údržbár, technik BOZP: vedenie motorového vozidla a jeho
údržba, zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne a jej zariadenia, zabezpečenie údržby
budovy a zariadenia, technik BOZP
5.

upratovačky(1,5): Mária Jakubišinová a Mária Blašková: denné upratovanie pridelených
priestorov, čistenie okien 4x ročne. Pani Mária Jakubišinová ukončila pracovný pomer
v SK k 31.12.2015 a odišla do starobného dôchodku.

II. Útvar knižnično-informačných služieb (15,5 prac.úväzkov)
1.

Vedúca útvaru + regionálna bibliografia, výpožičné služby (1)
Mgr. Zuzana Podvojská: samostatný odborný knihovník špecialista, zástupca riaditeľa,
regionálna bibliografia, výpožičné služby

2. Centrálna evidencia používateľov a výpožičných služieb+ úsek beletrie (5,25)

Janka Dubayová : (1) odborný knihovník, kolektívne formy práce, výpožičný proces na
úseku beletrie a v centrálnej evidencii, plány, vyhodnotenia, štatistiky za úsek beletrie.
Počas celého roka 2015 bola na dlhodobej PN.
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Terézia Filinská: (0,75) knihovník, výpožičný proces v beletrii a centrálnej evidencii,
zakladanie prihlášok.

Mária Fabiánová: (1) odborný knihovník, výpožičný proces v beletrii a centrálnej
evidencii, kolektívne formy práce, predsúdne upomienky.

Mgr. Dagmar Krajňáková: (1) samostatný odborný knihovník, výpožičný proces
v beletrii a centrálnej evidencii, kolektívne formy práce, správa webovej stránky,
starostlivosť o výpožičnú techniku a tvorba grantov z oblasti IT.

Jaroslava Česlová: (0,5) knihovník, výpožičný proces v beletrii a centrálnej evidencii.

Júlia Hricová: (1) od 1.6.2015 knihovník, výpožičný proces v beletrii a centrálnej
evidencii.

3.

Čitáreň (0,25)

Jaroslava Česlová: (0,25) knihovník, práca s periodickou tlačou.

4.

Úsek náučnej literatúry + študovňa dospelých + MVS (2)

Bc. Tatiana Dzuricová: (1) odborný knihovník, výpožičný proces na ÚNL, kolektívne
formy práce, bibliografia, rešerše. Od 1.8.2016 bola preradená na úsek doplňovania
knižničných fondov, z ktorého odišla do predčasného dôchodku p. Viera Kolárová.

Mgr. Lenka Družbacká: (1)samostatný odborný knihovník, výpožičný proces na ÚNL,
zabezpečovanie MVS, MMVS, rešerše, kolektívne formy práce, plány, vyhodnotenia,
štatistiky za ÚNL.

Mgr. Anna Tarajčáková: (1) Od 1.6.2015 odborný knihovník, výpožičný proces na ÚNL.
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5. Úsek literatúry pre deti a mládež + študovňa pre mládež (2)

Mgr. Renáta Korbová: (1) samostatný odborný knihovník, výpožičný proces na ÚLDM,
kolektívne formy práce, plány, vyhodnotenia, štatistiky za ÚLDM.

Beáta Kalatovičová: (1) samostatný odborný knihovník, výpožičný proces na ÚLDM,
kolektívne formy práce.

6. Úsek doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov (2)

Eva Slivenská: ( 1) samostatný odborný knihovník, tvorba grantov, akvizícia,
katalogizácia, vyraďovanie, revízia, plány, vyhodnotenia a štatistika za úsek, výpožičný
proces na ÚNL.

Viera Kolárová:(1) samostatný odborný knihovník, akvizícia, katalogizácia, vyraďovanie,
evidencia novín a časopisov, retro – oprava katalogizačných záznamov.
K 31.7.2015 ukončila pracovný pomer v SK a odišla do predčasného starobného
dôchodku.

Bc. Tatiana Dzuricová:(1) Od 1.8.2016 odborný knihovník, katalogizácia, vyraďovanie
kníh a periodík, evidencia novín a časopisov, bibliografia, výpožičný proces na ÚNL.

7. Pobočka Mier (2)

Jolana Matonoková: (1) samostatný odborný knihovník, vedúca pobočky, výpožičný proces,
kolektívne formy práce, plány, vyhodnotenia a štatistika za pobočku.

Helena Furimská: (1) knihovník, výpožičný proces, kolektívne formy práce.

Metodika

(1)

Mgr. Elena Straková: (1) samostatný odborný knihovník špecialista, metodická činnosť,
spracovávanie plánov, správ o činnosti a štatistík za Spišskú knižnicu, výpožičný proces
na ÚLDM, spracovávanie periodickej tlače.
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Vnútorná kontrola - predbežná finančná kontrola bola zameraná na overenie každej
operácie, vykonávala ju ekonómka knižnice. Priebežnú finančnú – námatkovú kontrolu
finančných operácií zabezpečovala určená pracovníčka útvaru služieb, ktorá bola na túto
činnosť vyškolená.
Ochrana objektu - je zabezpečená kamerovým systémom v priestoroch knižnice.

Bezpečnosť práce - zabezpečoval ju zamestnanec vyškolený pre tento účel, ktorý
pravidelne kontroloval priestor knižnice a prípadné nedostatky ihneď odstraňoval alebo
ich nahlásil ekonómke.
Správa budovy - ekonómka zabezpečovala údržbu a potrebné opravy, ktoré sa vyskytli
v objekte: odstraňovanie porúch EE, zemného plynu, vody, vykurovania, osvetlenia
a poriadku. Sledovala v zmysle platných predpisov termíny revízií EE a plynovej kotolne,
zabezpečovala ich realizáciu a odstránenie zistených porúch.

Ekonomické opatrenia na zabezpečenie efektívnosti prevádzky
1. Nákupy kancelárskych potrieb a potrieb ku kultúrno-vzdelávacím podujatiam boli
zabezpečované formou požiadavky na kontrolnom liste, ktorý pred nákupom
odsúhlasila ekonómka knižnice.
2. Náklady na kultúrno-vzdelávacie podujatia – lektorské, museli byť v pláne činnosti na
príslušný rok a odsúhlasené riaditeľom, pričom väčšina bola uskutočnená lektormi,
bez nároku na odmenu.
3. Nákupy a opravy finančne náročné, boli vykonané až po vyhodnotení výberového
konania alebo prieskumom trhu.
4. Zníženie energetickej náročnosti bolo zabezpečené pravidelnými revíziami zariadenia
na rozvod zemného plynu a včasným odstránením závad, ako aj používaním nových,
úsporných zariadení.

Finančné vyhodnotenie kultúrnych a vzdelávacích podujatí
1. Rozprávkový vláčik – prezentácia tvorby Jána Milčáka pre deti.
MUDr. Ján Milčák
Náklady: 30.00 Eur
Denisa Macalová Ďuratná – čítanie ukážok z kníh Jána Milčáka.
Náklady: 10.00 Eur
Príjmy: 0
Termín realizácie: 18.2.2015
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2. Beseda s autorkou kníh pre deti Gabrielou Futovou.
Gabriela Futová
Náklady: 70.00 Eur
Príjmy: 0
Termín realizácie: 23.4.2015
3. Uvítanie knihy PhDr.Antona Kreta, CSc. Ballabile spod Medzvedzej hlavy – román
v spištine. Editor: Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi
Vystúpenie Milky Zimkovej v priebehu besedy s autorom knihy.
Milka Zimková
Náklady: 50.00 Eur
Príjmy: 0
Termín realizácie: 25.3.2015

I. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti za rok 2015
V súlade s §12 odsek 1 Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením
č.164/2014 Zastupiteľstva KSK konaného dňa 15.12.2014 v Košiciach, bol pre
Spišskú knižnicu schválený rozpočet bežných výdavkov a príjmov pre rok 2015
nasledovne:
Vlastné príjmy:
Príspevok na činnosť:

19 500 Eur
231 492 Eur

Spolu

250 992 Eur

Rozpočet bol v priebehu hodnoteného roka upravený 10 krát, po týchto úpravách
bola jeho konečná výška:
schválený rozpočet:
267 434,96 Eur
výdavky k 31.12.2015:
267 434,00 Eur

Podrobný rozpočet o skutočných výdavkoch a príjmoch za rok 2015, je
v nasledujúcich tabuľkách.
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Výdavky bežného rozpočtu v Eur podľa zdrojov a programov:

Program

Zdroj

Názov

46
Vlastné príjmy SK
0040100 41.001 Z daňových príjmov KSK
0040200 41.001 Z daňových príjmov KSK
0040200 111.005 Dotácia zo ŠR-MK SR
0040200 71
Dary a granty
111007
Dotácia ÚPSVaR
Spolu

Schválený
Rozpočet
19 500
229 073
2 419
0
0
0
250 992

Rozpočet
po zmenách
19 500
236 884
2 419
7 500
0
0
266 303

Skutočnosť
k 31.12.2015
19 500
236 883
2 419
7 500
0
1 132
267 434

Príjmy bežného rozpočtu v Eur
Zdroj
46
111
71
46
46

Názov

Schválený
rozpočet

Vlastné príjmy
Zo štátneho rozpočtu
Granty
Úroky
Príjmy z dobropisov

Spolu

Rozpočet
po zmenách

19 500
0
0
0
0

19 500
8 632
0
0
0

19 5 00

28 132

Skutočnosť
k 31.12.2015
19 273,69
8 632
0
1,33
1 879,69

29 786,71

I. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti

V roku 2015 nebolo v tejto oblasti žiadne plnenie.

Kontrolná činnosť VÚC Košice
V sledovanom roku 2015 nebola.
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II. Príčiny pretrvávania nedostatkov

Pretrvávajúcim nedostatkom sú nevymenené staré okná za nové v prízemí a na prvom
poschodí budovy Spišskej knižnice, počas rekonštrukcie v rokoch 2004 – 2005. Okná sú vo
veľmi zlom stave, čím dochádza k úniku tepla, čo spôsobuje zvyšovanie nákladov na spotrebu
zemného plynu.
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Prílohy
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Publikačná a masmediálna činnosť
Spišská knižnica v spolupráci s levočským vydavateľstvom MTM vydala knihu
dlhoročného dramaturga SND, dramatika a teatrológa PhDr. Antona Kreta, CSc.,
Ballabile spod Medzvedzej hlavy – román v spišskom nárečí. Krstnou mamou
knihy bola herečka Milka Zimková.
Každý mesiac Spišská knižnica poskytovala informácie o pripravovaných podujatiach
a nových knihách vo svojom fonde do mesačníka Kam do mesta a do Informátora
mesta Spišská Nová Ves.
Mestská televízia Reduta odvysielala šoty:
-

Rozhovor s riaditeľom Spišskej knižnice o jej činnosti a perspektívach.
Beseda so spisovateľom Jánom Milčákom Rozprávkový vláčik .
Záznam z recitačnej súťaže žiakov MŠ mesta SNV Mám básničku na jazýčku.
Uvítanie románu Antona Kreta Ballabile spod Medzvedzej hlavy.

-

Rádio Regina:
Odvysielané štyri živé vstupy riaditeľa SK k jubileám významných slovenských
spisovateľov a o mesiaci Biblie na Spiši.

PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.
Ballabile a pridaná hodnota zo Spišskej knižnice. In: Knihovník, VKJB Košice,č.1,2015.
Mgr. Renáta Korbová
Mám básničku na jazýčku. In: IČKO (Informátor) č.4,2015.
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KNIŽNIČNÉ UKAZOVATELE

Kód

Ukazovateľ v kn.j

Skutočnosť 2014

Skutočnosť 2015

1

Celkový stav KF

86 463

87 440

1.1

NL pre dospelých

32 246

32 800

1.2

NL pre deti

5 325

5 368

1.3

Beletria pre dospelých

31 014

31 631

1.4

Beletria pre deti

17 878

17 641

1.5

Špeciál. dokumenty

386

388

2

Počet kn.j. na 1 čit.

27,4

27,83

3

Obrat KF z abs. výp. kníh

4

Prírastky spolu

1 652

1 684

4.1

Z toho: knihy

1 652

1 682

4.2

Špeciálne dokumenty

0

2

4.21

Z toho: DVD

0

0

4.22

CD ROM

0

0

4.23

MG a videokazety

0

0

4.24

Hudobniny

0

2

4.31

Získané z: príspevkov VÚC

628,80

892,59 €

4.32

Sponzori, granty

4.33

1,44

1,27

7 300

7 500

Dary

0

0

4.34

Iné

0

0

5

Úbytky

1 084

707

5.1

Z toho: knihy

1 082

707

5.2

Špeciálne dokumenty

2

0

6

Zrevidovaný KF

0

0

7

Elektron. retrokonverzia

0

0

8

Počet reg. čitateľov

3 150

8.1

% z počtu obyv.

8,33%

9

Výpožičky spolu

143 112

123 068

9.1

Výpožičky absenčné

124 641

111 077

9.2

Výpožičky prezenčné

18 471

11 991

9.3

Výpožičky abs. NL bez Mn

38 275

31 792

3 142
8,59%
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Kód

Ukazovateľ v kn.j

Skutočnosť 2014

Skutočnosť 2015

3,79

3,37

9.4

Počet výp. na obyvateľa

9.5

% odb. lit. z celkových abs. výp.

30,71%

10

Vzdelávacie a spol. podujatia

243 z toho 48 výstav

279 z toho 1+56 výstav

11

Metodické návštevy

31

30

12

Edičná činnosť

0

1

13

Výp.abs.NL pre dospelých+Mn

46 186

39 319

14

% odb. lit. + Mn z celk. abs. výp.

37,06%

35,40 %

28,68%

Celkový počet obyvateľov Spišskej Novej Vsi bol 36 559.

Stav obecných knižníc v okrese Gelnica – rok 2015

1. Počet obcí v okrese: 20
2. Počet obecných knižníc: 1 mestská
1 obecná s prof. zamestnancom
12 obecných s neprof.zamestnancami, z toho fungujúcich je: 9
3. Stagnujúce knižnice: Kojšov, Veľký Folkmar, Závadka
Viac než 5 rokov stagnujú Kojšov, Veľký Folkmar, Závadka.
4. V roku 2015 nedošlo k zlučovaniu ani rušeniu obecných knižníc, bola obnovená činnosť
knižnice v Smolníckej Hute.
5. Stagnujúce knižnice oproti minulému roku: 0
6. Počet sprofesionalizovaných : 0 počet odprofesionalizovaných : 0
7. Knižnice, ktoré nenakúpili žiadnu literatúru: po spracovaní štatistiky.
8. Priestorové zmeny v obecných knižniciach : presťahovaná bola knižnica v Smolníckej Hute
z nevyhovujúceho objektu do budovy obecného úradu. V miestnosti knižnice sa nachádza aj
zbierka regionálnych muzeálnych predmetov zozbieraných od občanov - s perspektívou jej
presťahovania do samostatnej miestnosti.
9. Vlastnú webovú stránku nemá žiadna knižnica.

Stav obecných knižníc v okrese Spišská Nová Ves – rok 2015
1. Počet obcí: 36
2. Počet obecných knižníc: 1 regionálna
2 mestské knižnice
1 obecná s profesionálnymi zamestnancami
27 obecných s neprofesionálnymi zamestnancami, z toho
fungujúcich je: 19
3. Stagnujúce knižnice: 8 knižníc: Arnutovce, Betlanovce, Hnilec, Kolinovce, Markušovce,
Spišský Hrušov (rekonštrukcia objektu), Spišské Tomášovce, Vítkovce.
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Viac než 5 rokov stagnuje 5 knižníc: v Arnutovciach, Betlanovciach, Hnilci, Spišských
Tomášovciach, Vítkovciach.
4. Zrušené knižnice: 0
5. Stagnujúce oproti minulému roku: Spišský Hrušov (dočasne, rekonštrukcia objektu)
6. Zlúčené knižnice: 0
7. Počet sprofesionalizovaných: 0 , počet odprofesionalizovaných: 0
8. Knižnice, ktoré nenakúpili žiadnu literatúru: po spracovaní štatistiky.
9. Priestorové zmeny: Vojkovce – knižnica bola presťahovaná do lepšej miestnosti so
vstupnou chodbou (po MŠ), v tom istom objekte.
10. Elektronizácia knižníc: žiadne zmeny oproti r. 2014.
11. Vlastná webová stránka: Spišská knižnica a MsK Krompachy.

Údaje o stave obecných knižníc budú doplnené po spracovaní štatistiky knižníc za rok 2015.

PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.
Riaditeľ Spišskej knižnice

Spracovala: Mgr. Elena Straková
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