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ÚVOD
Knižnica pre mládež mesta Košice v uplynulom roku 2016 si svojimi aktivitami, ale aj
každodennou knižnično – informačnou činnosťou, potvrdila svoje miesto a význam v našom
meste. Svedčí o tom predovšetkým aj to, že napriek celoslovenskému klesajúcemu trendu
používateľov a čitateľov knižníc, u nás sme tento trend zastabilizovali a do konca počet našich
čitateľov v porovnaní s rokom 2015 je aj o viac ako 300 čitateľov vyšší. Predpokladáme, že je to
aj vďaka zvýšenému počtu podujatí, ale aj navýšeniu finančných prostriedkov na nákup
knižničného fondu o takmer o 5 000, €- v porovnaní s rokom 2015, vďaka úspešnému projektu.
Celý rok 2016 sa niesol v duchu mnohých podujatí na podporu čítania a budovania
vzťahu k dobrej a kvalitnej literatúre. Usporiadali sme aj množstvo výstav vďaka výbornej
spolupráci s českým centrom Bratislava. Našu zahraničnú spoluprácu sme rozšírili v rámci
literárneho festivalu Mesiac autorského čítania 2016 o Španielsko. Okrem osobných autorských
čítaní viac ako tridsiatich súčasných autorov, tejto slnečnej krajiny počas festivalu, sme privítali
aj veľvyslanca Španielskeho kráľovstva Félixa Valdésa, ktorý k nám prišiel osobne otvoriť
výstavu spisovateľa a dramatika Miguela de Cervantesa. Spoluprácu s Geotheom inštitútom sme
zužitkovali v rámci medzinárodného odborného seminára pre knihovníkov a pedagógov
Motivačné aktivity s detským čitateľom, ktorý naša knižnica organizovala už po šiesty krát.
Z Mníchovskej mestskej knižnice k nám pricestovali knihovníčky a odborné pracovníčky, aby
nám predstavili svoje projekty na podporu čítania a rozvoja služieb svojim používateľom.
Plne si uvedomujeme, že knižnica má byť príjemné ale aj moderné miesto pre svojich
návšteníkov. Na základe aj našich skúseností zo zahraničia chceme aby postupne všetky naše
pobočky sa takým miesto naozaj stali. Vďaka úspešným projektom sme tak zakúpili interaktívnu
tabuľu na pobočku LitPark, špeciálne regály na časopisy, novú knižničnú nábytkovú zostavu
Pirátska loď na pobočke Humenská, na ďalšie pobočky sme doplnili nábytok o detské knižničné
lavičky, sedáky, tulivaky a nové kancelárske stoly a podobne.
Práca knihovníkov je dennodenné stretávanie sa nielen s knihou, ale aj našimi malými, či
väčšími používateľmi. Snahou celého kolektívu Knižnice pre mládež mesta Košice je aby naši
čitatelia cítili a vedeli, že sme tu naozaj pre nich a všetky naše aktivity smerujú k tomu, aby sme
im pomohli na ceste za dobrou knihou.

Iveta Hurná
riaditeľka knižnice
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ÚTVAR ODBORNÝCH KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ

1.1 Sekcia služieb
Činnosť knižnice je v hlavnom aspekte orientovaná na knižnično-informačné služby.
Túto činnosť napĺňa využívaním individuálnej i kolektívnej formy práce, s cieľom priblížiť
používateľom knižnice svet literatúry a kníh. Pracovné porady, či odborné semináre ponúkli
priestor na prípravu a realizáciu projektov a tradičných podujatí knižnice.
Zapojili sme sa do celoslovenských a medzinárodných projektov: Týždeň slovenských
knižníc, Noc s Andersenom - rozprávková noc v knižnici, celoslovenský projekt Celé
Slovensko číta deťom a Čítajme si, rodinný literárny festival Číta celá rodina, najväčší
stredoeurópsky literárny festival Mesiac autorského čítania, odborný seminár Motivačné aktivity
s detským čitateľom. V prázdninovnom období sme školákom na mimoškolských pobočkách
pripravili špeciálny program, aktuálne knižné tituly, zážitkové čítania pre menších
a večerníčkové čítania, ktoré majú komunitný charakter.
Celý rok 2016 sme pracovali v knižnično-informačnom systéme Clavius. Systém priniesol
ďalšie rozšírenie služieb o zasielanie predupomienok nako upozornenie na ukončenie výpožičnej
doby a zasielanie mailom o zakúpených knižných novinkách. Snažíme sa stále dopĺňať
a rozširovať služby pre čitateľov.
Mimoškolské pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice
Pobočka č. 1 – Obchodný dom BILLA – Námestie nádeje č.1, kontakt: 0911 644 328
Pobočka č. 2 – Litpark - Kukučínova 2, kontakt: 0903 408 397
Pobočka č. 5 – Nezábudka – Poľovnícka č.8, kontakt: 0903 409 438
Pobočka č. 6 – Humenská č. 9 - kontakt: 0903 408 399
Pobočka č. 12 – Obchodné centrum Merkur, B. Nemcovej 27, kontakt: 0903 409 315
Pobočky na školách:
Pobočka č. 7 – ZŠ Jenisejská 22
Pobočka č. 8 – ZŠ Užhorodská 39 – ku koncu roka 2016 zrušená
Pobočka č. 9 – CZŠ Bernolákova 18
Pobočka č. 10 – ZŠ Bukovecká 17
Pobočka č. 15 – ZŠ Družicová 4
Pobočka č. 19 – ZŠ Starozagorská 8
Pobočka č. 20 – ZŠ Bruselská 18
Pobočka č. 21 – ZŠ Krosnianska 2
Pobočka č. 22 – ZŠ Maurerova 21
Pobočka č. 23 – CZŠ M. Križina, Rehoľná 2, Krásna nad Hornádom
Pobočka č. 24 – ZŠ Belehradská 21
Pobočka č. 25 – ZŠ Krosnianska 4
Pobočka č. 26 – ZŠ Jána Pavla II, Lechkého ul. 1
Pobočka č. 27 – ZŠ Čordákova 50
Pobočka č. 28 – ZŠ Postupimská 37
Pobočka č. 29 – ZŠ Fábryho 44
Pobočka č. 32 – ZŠ Janigova 2
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1.1.1 Čitatelia, používatelia knižnice
V sledovanom období bolo zapísaných 11952 čitateľov. Plánovaná cieľová hodnota bola
splnená na 97,66 %. V roku 2016 sme sa zamerali na informovanosť čitateľov, že jedna
registrácia na ktorejkoľvek pobočke našej knižnice im umožňuje využívať služby všetkých
pobočiek. Čitatelia z pobočiek v základných školách často využívajú aj služby mimoškolských
pobočiek počas víkendov a prázdnin.
Najvyšší počet čitateľov (1981) bol zapísaný v pobočke Litpark a v pobočke č. 6 na
Humenskej ulici v Mestskej časti Košice Západ (1793). Veľkou výhodou týchto pobočiek je ich
poloha v blízkom centre mesta a v areáli Kasární/Kulturpark a v objatí panelákov a teda deti
i rodičia si tam ľahko a bezpečne nájdu cestu. Z pobočiek umiestnených na ZŠ najviac čitateľov
je na pobočke č. 24 na ZŠ Belehradská (726). Pomerne veľa čitateľov má aj pobočka č. 15 v ZŠ
Družidová 4 (603) a pobočka č. 26 na ZŠ Lechkého (530).
1.1.2 Výpožičky knižničných fondov
Čitatelia si v hodnotenom období vypožičali celkom 227 280 dokumentov. Plánovaná
cieľová hodnota bola splnená na 108,23 %. Čitatelia si požičiavali knižničné jednotky hlavne
absenčne, no využívali ich aj prezenčne na štúdium. Najlepšie výkony boli dosiahnuté na
mimoškolských pobočkách, konkrétne v pobočke Litpark (36788), ktorej služby využívajú
mnohí čitatelia z iných našich pobočiek, vzhľadom na predvádzkovú dobu aj v sobotu
a v nedeľu. Z ďalších pobočiek, na ktorých bolo vypožičaných najviac dokumentov sú pobočka
P5 Nezábudka 27589 výpožičiek a P6 Humenská 24652 výpožičiek dokumentov. Z pobočiek
umiestnených na ZŠ najviac výpožičiek dosahuje pobočka č. 7 v ZŠ Jenisejská (14680), č. 24
v ZŠ Belehradská 21 (13839), pobočka č. 15 na ZŠ Družicová (10885).
1.1.3 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
Január 2016
Knižnica pre mládež mesta Košice v úvode nového roka prichádza so zaujímavou
novinkou. Po sprístupnení najstarších zdigitalizovaných kroník knižnice teraz na webovej
stránke ponúka aj virtuálnu návštevu LitParku, najnovšej a najmodernejšej pobočky knižnice
a jej Múzea detskej knihy. Virtuálna prehliadka poskytne každému, aj na druhom konci
republiky či sveta, možnosť nahliadnuť do priestorov najmodernejšej pobočky knižnice s
výstižným menom LitPark a jej unikátneho Múzea detskej knihy. Ide o súbor detskej literatúry v
počte cez 4.000 zväzkov s rokom vydania do roku 2000, ktorý zahŕňa aj historickú čítanku z
roku 1825 alebo napríklad knižné tituly v rôznych vydaniach a s rôznymi ilustráciami
Výstava výtvarných prác židovských, kresťanských a moslimských detí Moja rodina je
poklad, je sprístupnená v pobočke LitPark v Košiciach od 25. januára 2016. Výstava ponúka
29 súťažných prác detí vo veku 7 až 14 rokov, ktoré znázorňujú ich rodiny. Výtvarná súťaž bola
vyhlásená v rámci projektu Kalendár troch náboženstiev a jej organizátormi sú Katowická
arcidiecéza, Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Katowiciach, Poľská autokefálna
pravoslávna cirkev v Sosnovci, Židovská náboženská obec v Katowiciach a Centrum kultúry a
dialógu DOHA v Katowiciach. Dvanásť najvýstižnejších detských prác neskôr vytvorilo
ilustračný základ pre Kalendára troch náboženstiev - kresťanského, židovského a moslimského,
ktorý informuje o všetkých cirkevných sviatkoch každého z týchto troch náboženstiev a ktorý
tvorí súčasť výstavy. Výstava bude v priestoroch knižnice k dispozícii do 8. februára 2016.

5

Výstava Moja rodina je poklad

Virtuálna prehliadka - LitPark

V januári 2016 si obnovilo zápis 2 544 čitateľov. Celkovo si vypožičali 16 490
knižničných jednotiek. Zrealizovaných bolo celkovo 195 podujatí a zúčastnených
návštevníkov bolo 3 687.
Február 2016
Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s občianskym združením Človek v
ohrození ponúka možnosť nazrieť do archívu 16. ročníka Medzinárodného festivalu
dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý sa ako jediný komplexne zaoberá ľudsko-právnymi
a globálnymi témami. V knižnici bude k dispozícii jedenásť vybraných titulov festivalu, ktoré
si záujemcovia mohli pozrieť v rámci veľkého Filmového maratónu v LitParku, v piatok 5.
februára 2016 so začiatkom o 18.00 hod.
Do projektu Knihobežník sa Knižnica zapojila ešte v minulom roku, teraz prichádza so
súťažou Staň sa Knihobežníkom a vyhraj. Stačí prísť do partnerského miesta knižnice, do
pobočky LitPark alebo ZŠ Družicová, vziať si odtiaľ voľné knihy, alebo priniesť tie, ktoré už
dlhšie odpočívajú nepovšimnuté doma na poličkách. Organizátorom projektu je kníhkupectvo
Martinus. Výstava vybraných ocenených diel 38. – 42. ročníka Medzinárodnej detskej
výtvarnej výstavy (MDVV) Lidice je verejnosti sprístupnená od 12. februára 2016 v pobočke
knižnice LitPark. Výstava symbolizuje pamiatku detských obetí zavraždených nemeckými
fašistami no zároveň aj všetkých detí, ktoré zahynú počas vojen. V roku 1973 súťaž nadobudla
medzinárodný charakter.

Projekt Knihobežník - ZŠ Družicová
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Valentínske stretnutie s Valetnínom Šefčíkom

O titul Kráľa detských čitateľov a Kráľa Sympatia pre rok 2016 sa môžu uchádzať aktívni
čitatelia knižnice, žiaci 6. a 7. ročníka
základných škôl a študenti I. a II. ročníka
osemročných gymnázií. Voľba pozostáva z
troch súťažných kôl. Prvé dve kolá otestujú
znalosť literatúry a mesta Košice, to tretie
preverí výrečnosť adeptov pri obhajobe
súťažných prezentácií. Po záverečnom,
finálovom kole, 7. apríla 2016 v LitParku
knižnica vyhlási nového Kráľa detských
čitateľov, ktorého vyberie odborná porota, a
Kráľa Sympatia si opäť zvolí naša čitateľská
verejnosť formou internetového hlasovania, ktoré zverejníme na webovej stránke knižnice po
druhom súťažnom kole.
Knižnica vyhlásila zbierku detských kníh Obdaruj a Poteš, ktorá prebiehala v pobočke
LitPark od 14. – 19. februára 2016. Jej cieľom je potešiť detských klientov psychosociálneho
centra v Košiciach, ktorým budú knižné dary slávnostne odovzdané počas podujatia Deň ľudovej
rozprávky dňa 16. marca 2016.
Vo februári 2016 si obnovilo zápis 1 842 čitateľov. Celkovo si vypožičali 20 889
knižničných jednotiek. Zrealizovaných bolo celkovo 280 podujatí a zúčastnených
návštevníkov bolo 5 147.
Marec 2016
Knižnica pre mládež mesta Košice sa zapojila do súťaže Staň sa Knihobežníkom a
vyhraj, ktorá bola vyhlásená kníhkupectvom Martinus v rámci projektu Knihobežník. Súťaž
bola akýmsi stimulom pre ešte aktívnejšie čítanie, vypúšťanie kníh do obehu, požičiavanie si, či
nové registrácie. Aktívni čitatelia-knihobežníci mali možnosť získať nádielku nových kníh v
hodnote až 300,- €. Túto cenu získala práve naša knižnica s odberným miestom Knihobežníka v
pobočke ZŠ Družicová. Knižnica pre mládež mesta Košice vypisuje XXI. ročník súťaže pre
mladých začínajúcich autorov Literárne Košice Jána Štiavnického. Zúčastniť sa môžu žiaci
5. – 9. ročníka základných škôl a žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. Témy pre poéziu a
prózu pre rok 2016 budú: Časožrút a časožrútka, Denník starého bicykla, Píše sa rok 3000.
Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej podobe najneskôr do 1. apríla 2016.
V čase od 1. do 6. marca 2016 sa knižnice po celom Slovensku svojimi aktivitami na
podporu vzdelanosti a v duchu spoločného motta Knižnice pre všetkých tradične zapojili do
Týždňa slovenských knižníc. Každoročne
ho vyhlasuje SAK a SSKK a jeho
ambasádorom je člen Činohry SND, Ján
Gallovič. Tento týždeň sme mali viaceré
akcie, autorské besedy s Daniellou Ferkovou,
Ellou Michaelou Hajdukovou a Martou
Hlušíkovou,
vo všetkých pobočkách
prebiehali rozprávkové a náučné podujatia
pre celé školské kolektívy a ich počet
presiahol celú päťdesiatku. Tak ako každý
rok v marci, aj tento rok Slovensko
oslavovalo Týždeň mozgu. Partnerské
organizácie nielen na Slovensku, ale aj po celom svete organizovali aktivity zamerané na
zvýšenie povedomia o najdôležitejšom ľudskom orgáne - mozgu. V tomto roku sa Slovensko do
akcie zapojilo po deviatykrát, v týždni od 14. do 20. marca 2016 a my sme túto akciu podporili v
stredu 16. marca 2016 v pobočke LitPark. V spolupráci s odborom Podpory zdravia z
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach sme sprostredkovali
prednášky zamerané na problematiku mentálneho zdravia, kognitívny tréning mozgu a tvorivé
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aktivity určené pre študentov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach.
Knižnica pre mládež mesta Košice si spoločne s čitateľmi pripomenula výročie narodenia
známeho zberateľa slovenských rozprávok a folkloristu Pavla Dobšinského (16. marec 1828).
Knižnice na Slovensku si tento deň - 16. marec pripomínajú ako Deň ľudovej rozprávky od
roku 2008. Vzišiel z kampane Slovenskej národnej knižnice konanej pri príležitosti 180. výročia
narodenia spisovateľa Pavla Dobšinského. Téme ľudová rozprávka knižnica aj tentokrát
venovala viac ako jeden deň. Vyplýva to z jej špecializácie, v rámci ktorej sa prioritne zameriava
na prácu s mladým čitateľom. Cieľom bolo odprezentovať rozprávkové podujatia pre čo najviac
detí. Program počas veľkonočných prázdnin 24.03. a 29.03.2016 v čase 9.00 – 16.00 hod.
pripravili všetky mimoškolské pobočky: tvorivé dielne, hlasné čítania, papierovú show aj
rozprávania o zvykoch a tradíciach veľkonočných sviatkov.
V marci 2016 si obnovilo zápis 1 574 čitateľov. Celkovo si vypožičali 23 427
knižničných jednotiek. Zrealizovaných bolo celkovo 384 podujatí a zúčastnených
návštevníkov bolo 7 881.
Apríl 2016
Nočná rozprávková jazda s Knižnicou pre mládež mesta Košice nazývaná ako Noc s
Andersenom sa uskutočnila v piatok 1. apríla 2016. Čitatelia sa stretli, aby si v netradičnom
večernom čase spoločne pripomenuli narodenie H. CH. Andersena a jeho nádherné rozprávkové
príbehy. Noc s Andersenom prebiehala v šiestich pobočkách knižnice so začiatkom od 18.00
hod. Zúčastnili sa jej tí najzanietenejší čitatelia vo veku do 15 rokov, ktorí s nami tentokrát zažili
Tajomný svet noci v LitParku. V pobočke na Námestí Jána Mathého 1 v OD Mier sa deti
stretli s Malou morskou pannou a vodníkom z Hronu a okrem tvorby dánskeho rozprávkara si
pripomenuli aj tvorbu veľmi obľúbeného detského spisovateľa J. C. Hronského, ktorého okrúhle
120. výročie narodenie sme si pripomínali vo februári. Do pobočky na Humenskej prišiel sám
Pán Andersen, aby tam splnil deťom sen. Deti zo sídliska Nad Jazerom sa v školských
pobočkách v ZŠ Jenisejská tešili z Kámoša Obra a v ZŠ Družicová sa zase dozvedeli Ako
Jazero učarovalo Malej morskej panne. No a nakoniec, čitatelia z pobočky Nezábudka na
Poľovníckej ulici spoločne objavili Zabudnutý lietajúci kufor Hansa Christiana Andersena.
Nočná rozprávková jazda s množstvom zábavných aktivít priamo v priestoroch knižnice ponúkla
aj nočný výlet do košickej ZOO a večernú návštevu košického bábkového divadla a jeho
zákulisia. Deti sa tiež priučili výrobe sviečok z medových plátov a prišiel aj kúzelník Gabi a
cvičený psík Barny so svojou cvičiteľkou Veronikou.

Noc s Andersenom - LitPark

Noc s Andersenom - Nám. Jána Mathého

Knižnica pre mládež mesta Košice má nového Kráľa detských čitateľov. Určilo ho
finálové kolo prebiehajúce vo štvrtok 7.4.2016 v priestoroch pobočky LitPark, v ktorom sa pri
obhajobe prezentácií na témy Zachráň kráľovstvo kníh a Moje kráľovské povinnosti stretli
siedmi finalisti, aby pred porotou preukázali svoje danosti a schopnosti hodné kráľa. Odborná
porota v záverečnom finálovom kole určila absolútneho víťaza súťaže Kráľ detských čitateľov
2016. Na trón zasadne Ajjúb Tomi zo ZŠ Užhorodská. Okrem korunovácie Kráľa detských
8

čitateľov, knižnica slávnostne vyhlásila aj meno Kráľa Sympatia 2016, ktorého si vyberala
čitateľská verejnosť formou elektronického hlasovania. Najviac sympatií vo forme hlasov sa
dostalo finalistke Natálii Jamborovej zo ZŠ Hroncova.

Voľba Kráľa detských čitateľov 2016
V apríli 2016 si obnovilo zápis 1 019 čitateľov. Celkovo si vypožičali 23 985
knižničných jednotiek. Zrealizovaných bolo celkovo 318 podujatí a zúčastnených
návštevníkov bolo 6635.
Máj 2016
Prvá májová streda patrila rozprávkovému zobúdzaniu fontány na sídlisku Ťahanovce.
Ktorú spolu s deťmi zo sídliskových škôl a škôlok a ich veselým programom príšiel už po 15-ty
krát prebudiť vodník Čľupko. Veselá majálesová streda však ponúkala viac. V tento deň nás
čakali aj potulky historickým centrom mesta a komunitné večerníčkové čítanie. 5. máj sa niesol
v duchu oceňovania najlepších detských literárnych prác. V LitParku sme slávnostne vyhlásili
výsledky XXI. ročníka súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického a tých najlepších autorov
odmenili knižnými cenami. Poobedňajšie hodiny opäť ponúkli potulky Starým mestom. Tentoraz
sme sa túlali so Strážcami talizmanu košických Vraňarov.
Počas víkendu knižnica podporila celomestské projekty Košické Benátky, Míľu pre
mamu a mestskú súťaž vo varení gulášu. Majáles pokračoval viacerými zaujímavými
stretnutiami. Prišiel k nám spisovateľ Peter Karpinský so svojim Komiksovým hrdinom. Zavítal
medzi nás Tibor Hujdič, aby nám priblížil filozofiu verejnej knižnice budúcnosti v realite a
popísal svoje dojmy a postrehy z návštevy dánskych verejných knižníc v Herningu, Aarhuse a
Kodani.
Nemenej zaujímavými boli návštevy Janka Hrubovčáka, ktorý prišiel nielen s hudobnou
rozprávkou, ale aj s netradičnými hudobnými nástrojmi, sprievodné podujatie ku Dňu múzeí a
galérií so zábavnou Kniho-olympiádou v LitParku, či otvorenie celorepublikovej kampane Celé
Slovensko číta deťom s netradičnými čítajúcimi, ktorá definitívne uzatvorila bohatú nádielku
májových podujatí knižnice.
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Potulky Starým mestom

Literárne Košice Jána Štiavnického

V máji 2016 si obnovilo zápis 571 čitateľov. Celkovo si vypožičali 23 168
knižničných jednotiek. Zrealizovaných bolo celkovo 268 podujatí a zúčastnených
návštevníkov bolo6 114.
Jún 2016
Celý jún sa v knižnici poniesol v duchu čítania deťom. Podujatia podporili celonárodné
projekty Celé Slovensko číta deťom, čitateľský maratón Čítajme si a Ušká plné príbehov. Projekt
Celé Slovensko číta deťom prebiehal v dňoch od 30. mája do 5. júna 2016 a poniesol sa v
znamení hesla: Poď, budem ti čítať! Záštitu nad týmto podujatím prevzal prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska.
2. júna na Slovensku prebiehal ďalší ročník čitateľského maratónu Čítajme si. Jeho
cieľom je pritiahnuť k čítaniu viac detí a poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.
Ušká plné príbehov, alebo Deň detí pre materské školy v Košiciach je projekt OZ ÚLET. Práve
na Deň detí sa v košických materských školách čítali rozprávky. Za knižnicu materákov svojim
čítaním potešila Kamila Prextová, zástupkyňa riaditeľky knižnice a Kráľ detských čitateľov
Ajjúb Tomi. Zapojili sme sa aj do projektu VIRVAR v Bábkovom divadle v dňoch 2.-5.6.2016.
Knižnica 9. júna 2016 pozývala milovníkov poézie do pobočky LitPark na autorský večer
doplnený o výstavu kníh z produkcie vydavateľstva Modrý Peter. Našimi hosťami boli Andréa
Jarmai z Kanady, Juraj Briškár, Ľuboš Bendzák, Miroslav Brück, Erik Markovič,
Ladislav Lipcsei a Peter Milčák.
Tretí ročník úspešného košického projektu EKODEŇ priniesiol najväčší piknik priamo

Eco deň - Hlavná ulica
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Ušká plné príbehov

do centra mesta. V rámci celodenného programu knižnice ponúkala tieto aktivity: Eko kvíz pre
mladších aj starších, Postav strom z kníh - kto zvládne postaviť najkrajší strom z leporela,
Sedemmíľové Eko leporelo - tvorivá dielňa - namaľujme si spolu najdlhšie leporelo,
Rozprávkové dvojice - z vrchnáčikov doplniť rozprávkovú dvojicu, Tanček lesných víl - lesné
víly naučia deti tanček, Eko hry - športovanie s leporelami, Ako dlho sa rozkladá odpad? aktivita, v ktorej deti zistia ako dlho sa v prírode rozkladá odpad a i..
Odmenou za celoročnú čitateľskú prácu pre štvrtákov zo ZŠ Polianska spolu so svojou
triednou učiteľkou Blaženou Ihnátovou a knihovníčkou Renátou Hlivkovou bola noc z piatka
24.6. na sobotu 25.6.2016 v košickej ZOO. Okrem zaujímavej prehliadky ich čakala aj ukážka
práce sokoliarov a večerná opekačka, nechýbali ani zaujímavosti z encyklopédií o zvieratách.
Deti prejavili svoje vedomosti, zručnosti a hlavne postreh pri riešení kvízu i zábavných
súťažiach, napr. pretekoch slimákov. Po večernej opekačke, ktorú si spestrili spevom a hrou na
gitare, nasledoval nočný pochod odvahy. Prehliadka ZOO pri svetle bateriek je neopísateľná. Na
konci cesty všetkých odvážlivcov čakal sladký poklad. Všetci žiaci základných škôl a študenti
stredných škôl, ktorí mali na vysvedčení samé jednotky si za svoju šikovnosť a dobré študijné
výsledky zaslúžia odmenu. Preto sme ich odmenili neobmedzeným prístupom ku čítaniu a
všetkým našim knihám a preto od nás získali ročné členské zadarmo.
V júni 2016 si obnovilo zápis 456 čitateľov. Celkovo si vypožičali 17 821 knižničných
jednotiek. Zrealizovaných bolo celkovo 217 podujatí a zúčastnených návštevníkov bolo
6139.
Júl 2016
Mesiac autorského čítania, dve výstavy, Rozprávkové leto s knižnicou a fotografická
súťaž Selfie s knihou, sú hlavné aktivity, ktoré ponúkla Knižnice pre mládež mesta Košice na
spríjemnenie letných prázdninových dní.
Pre milovníkov literatúry svoje brány otvoril ďalší ročník najväčšieho stredoeurópskeho
literárneho festivalu Mesiac autorského čítania. Ten aktuálny, už šiesty, ročník projektu opäť
privítal viac ako šesťdesiat súčasných autorov, ktorí sa tradične predstavili v dvoch
programových líniách. V prvej vystúpili českí, slovenskí, poľskí a ukrajinskí spisovatelia a v
druhej svoju tvorbu predstavili hostia zo Španielska. Výstava Miguela de Cervantesa predstavila životopis tohto známeho spisovateľa a dramatika v ilustrovanej podobe. Festival sa
konal pod záštitou veľvyslanca Španielskeho kráľovstva na Slovensku, Félixa Valdésa a
primátora mesta Košice, Richarda Rašiho. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu
umenia. Výstavu sprostredkovalo Španielske veľvyslanectvo v Bratislave.

Mesiac autorského čítania 2016 Slávsnostné otvorenie festivalu, otvorenie výstavy Miguela de Cervantesa
Knižnica vo svojich mimoškolských pobočkách v rámci otváracích hodín, ktoré sa toto
leto po prvýkrát neskracujú, budú počas prázdninových mesiacov júl a august pre všetkých
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čitateľov knižnice k dispozícii letné čitárne so zábavným prázdninovým programom. Ponúkame
tvorivé dielne, zážitkové čítania a spoločenské hry. Ako programový bonus, divadielka, v
ktorých sa deti stretnú s maškrtníkom Pepom, Maťkom a Kubkom aj so zábavným prasiatkom.
Leto bude patriť aj súťaži. Knižnica pripravila súťaž fotografickú Selfie s knihou. Očakávame
fotografie, ktoré zachytávajú našich čitateľov pri čítaní ich obľúbených kníh. Výstava Literáti
z našej štvrte je literárnym, historickým a zároveň súčasným sprievodcom zostaveným zo
životných príbehov literátov, ktorí sa narodili, žili, zomreli, alebo inak pôsobili v jednotlivých
štvrtiach Prahy. Návštevníkom výstava prostredníctvom 13 panelov predstavila vybraných
literátov naprieč storočiami. Výstavu sprostredkovalo České centrum v Bratislave.
V júli 2016 si obnovilo zápis 158 čitateľov. Celkovo si vypožičali 7 547 knižničných
jednotiek. Zrealizovaných bolo celkovo 97 podujatí a zúčastnených návštevníkov bolo 3
275.
August 2016
V 3. augusta 2016 v Košiciach končil šiesty ročník medzinárodného literárneho
festivalu Mesiac autorského čítania, ktorý pre svojich návštevníkov a priaznivcov literatúry
pripravila Knižnica pre mládež mesta Košice.Festival odštartoval tradične v Brne. Následne sa
pripojili mestá Wroclaw, Ostrava, Košice a Ľvov, aby postupne, deň po dni, predstavili českú,
poľskú, slovenskú, ukrajinskú a tentokrát i španielsku spisovateľskú elitu.

Mesiac autorského čítania 2016

Letné prázdninové aktivity

Knižnica pre mládež mesta Košice mala putovnú výstavu ilustrácií z kníh nominovaných
na výročnú cenu Zlatá stuha 2015. Návštevníci si ju mohli pozrieť v pobočke LitPark na
Kukučínovej ulici v termíne od 8. do 31. augusta 2016. Prestížna cena Zlatá stuha je udeľovaná
tvorcom najlepších detských kníh v českom jazyku vydaných v posledných piatich rokoch.
Udeľuje sa každoročne už viac ako dvadsať rokov a je jedinou cenou v Čechách, ktorá je
zameraná výhradne na detskú literatúru. Výstavu sprostredkovalo České centrum Bratislava.
V auguste 2016 si obnovilo zápis 133 čitateľov. Celkovo si vypožičali 8130 knižničných
jednotiek. Zrealizovaných bolo celkovo 47 podujatí a zúčastnených návštevníkov bolo 1108.
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September 2016
V LitParku je v septembri slávnostne sprístupnená výstava Európske rozprávky, aby
návštevníkom ponúkla možnosť zoznámiť sa rozprávkami rôznych európskych krajín. Vyše sto
najreprezentatívnejších rozprávkových titulov, doplnených o 28 rozprávkových ilustrácií
predstavujú totiž rozprávkové knihy krajín Európy napísané v rôznych európskych jazykoch a
ilustrované umelcami týchto krajín. Súčasťou výstavy je rovnako interaktívna rozprávková mapa
Európskej únie, na ktorej si deti môžu otestovať svoje znalosti. Výstava vznikla pri príležitosti
nášho predsedníctva v Rade Európskej únie s cieľom poukázať na podobnosti národných tradícií
a kultúr jednotlivých štátov Európy. Expozícia výstavy zahŕňa nielen úžasné rozprávkové knihy
reprezentujúce bohatú ľudovú tvorivosť jednotlivých členských krajín EU, ale navyše aj krásne
ilustrácie ich autorov, ktorí boli ocenení na niektorom z podujatí organizovaných BIBIANOU.

Výstava Európske rozprávky - LitPark

Čítanie v Parku - Kulturpark

Výstava, ktorú sprostredkovala Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti bude
návštevníkom košickej knižnice k dispozícií až do svojho následného odchodu do Bruselu,
v októbri. OZ Slniečkovo a Knižnica pre mládež mesta Košice pripravili bohatý program čítaní
a tvorivých dielní, ktorý prebiehal v areáli Kulturparku vo štvrtok 22.9.2016 Čítanie v parku.
Ponúkol zaujímavé stretnutia s Oľgou Feldekovou, prekladateľkou detských kníh Danielou
Lozanovou, básnikom Valentínom Šefčíkom, ilustrátorkami Zdenkou Błońskou-Záborskou
a Katarínou Fazekašovou a Viki Marcinovou a Tiborom Hujdičom, propagátormi čítania.
Zámerom projektu bolo spolu so známymi autormi a ilustrátormi spopularizovať čítanie,
literatúru a peknú knihu pre deti a mládež. Hlavným cieľom bolo ukázať, že kvalitná literatúra
pre deti a mládež je zábavná aj poučná zároveň. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na
podporu umenia.
V septembri 2016 si obnovilo zápis 641 čitateľov. Celkovo si vypožičali 17239
knižničných jednotiek. Zrealizovaných bolo celkovo 123 podujatí a zúčastnených
návštevníkov na podujatiach bolo 2841.
Október 2016
V priestoroch pobočky LitPark sme otvorili výstavu Václav Havel – Politika a
svedomie. Výstava je venovaná Havlovým nedožitým osemdesiatinám, pripravil Ústav pre
štúdium totalitných režimov v spolupráci s Českými centrami a Knižnicou Václava Havla.
Knižnici pre mládež mesta Košice ju sprostredkovalo České centrum, Bratislava.
21. októbra 2016 v Košiciach začal VI. ročník dvojdňového literárneho festivalu Číta
celá rodina. Knižnica v spolupráci s 13 košickými základnými školami pripravila pre deti a ich
rodičov program bohatý na netradičné čítania, stretnutia a rozhovory so spisovateľmi a množstvo
inej zábavy s knihou a o knihe. Piatok vyvrcholil spoločným podvečerným stretnutím s hosťami
festivalu v pobočke LitPark, ktorý uvádzal Dado Nagy.
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Besedy, workshopy, rôzne bábkové predstavenia, zábavné čítania, tvorivé dielne,
spoločenské hry, burza kníh a tiež vyhlásenie víťaza letnej súťaže Selfie s knihou, to bola naša
bohatá sobotňajšia ponuka. Projekt bol financovaný z verejných zdrojov Fondu na podporu
umenia a z dotácie Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.

Číta celá rodina - ZŠ Družicová

Číta celá rodina - LitPark

Listování v Litparku, alebo divadelné predstavenie s knihou v ruke tentokrát ponúklo
scénické čítanie z knihy Manolito Brejloun od španielskej spisovateľky Elviry Lindo, ktorá vo
svojej domovine patrí k najuznávanejším novinárom a autorom kníh pre deti a dospelých.
LiStOVáNí za 10 rokov svojej existencie uviedlo do života viac ako 75 kníh. Listovanie do
Košíc každoročne prináša Český spolok v Košiciach a České centrum Bratislava v rámci Dní
českej kultúry.
Mimoriadne zaujímavý program čakal na návštevníkov ZOO 26. októbra, kde v
spolupráci s knižnicou zorganizovali Strašidelnú stredu. Aj program jesenných prázdnin bol
naozaj bohatý, prebiehal vo všetkých mimoškolských pobočkách. Téma týchto prázdnin bola
Ako šuští jeseň. Vyrábali sa karnevalové a halloweenske masky, lampióny a rôzne jesenné
dekorácie a samozrejme veľa sa čítalo.
V októbri 2016 si obnovilo zápis 1368 čitateľov. Celkovo si vypožičali 22533 knižničných
jednotiek. Zrealizovaných bolo celkovo 330 podujatí a zúčastnených návštevníkov na
podujatiach bolo 8754.
November 2016
Putovná interaktívna výstava od 4.11.2016 do 30.11.2016 v LitParku otvárala dvere do
vizuálneho sveta ilustrátora Miroslava Šaška. Papierové moduly pracujúce s motívmi
autorových sprievodcov po svetových metropolách a vyzývali deti a dospelých k hravej tvorivej
aktivite. Knihy Miroslava Šaška vznikali postupne od 50. rokov uplynulého storočia a dnes sa
vďaka nim môžeme prechádzať po takmer troch desiatkach miest a krajín po celom svete.
Výstavy, venované dielu Miroslava Šaška, vznikli s podporou Nadácie Miroslava Šaška a
Českého centra v Bratislave.
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Výstava Svet podľa Šaška

Motivačné aktivity s detským čitateľom 2016

Knižnica pre mládež mesta Košice v dňoch 22. a 23. novembra 2016 sprostredkovala v
spolupráci s Občianskym združením Vlna, stretnutie s básnikmi Petrom Maděrom a
Michalom Tallom. Básne a fragmenty prózy Petra Maděru spevom a hrou na keltskú harfu
sprevádzala harfistka Alžbeta Trojanová. Druhý hosť, Michal Tallo uvedie svoju debutovú
zbierku - Antimita aj s autogramami.
Knižnica pre mládež mesta Košice 24.-25. novembra v Litparku usporiadala medzinárodný
odborný seminár pre knihovníkov a pedagogických pracovníkov Motivačné aktivity s detským
čitateľom za účasti zo Slovenska, Česka, Poľska a Nemecka.
V novembri 2016 si obnovilo zápis 1129 čitateľov. Celkovo si vypožičali 25 137 knižničných
jednotiek. Zrealizovaných bolo celkovo 306 podujatí a zúčastnených návštevníkov na
podujatiach bolo 6674.
December 2016
Decembrové podujatia knižnice sa začali už 3. decembra účasťou na Vianočných mama
trhoch, ktoré prebiehali v ZŠ Hroncová.
Do projektu Celé Slovensko číta deťom od 5. do 9. decembra 2016 sme sa zapojili so
všetkými 21 pobočkami a ponúkli sme až 55 rôznych čítaní. Okrem čítaní sme pripravili v
pobočke LitPark výstavu Čapkovci a Slovensko (5.12.2016 – 17.2.2017), ktorá na 12 paneloch
informuje o zaujímavých faktoch zo života slávnych bratov Jozefa a Karla Čapkovcov a ich
vzťahu k našej krajine. Ďalej si na komunitnom stretnutí v Nezábudke (9.12.2016), s výstižným
názvom Podajme si ruky, sme si pripomenuli aké dôležité je pomáhať si navzájom. V spolupráci
s Romaro kher - Rómskym domom (8.12.2016) sme spoločne hľadali odpoveď na otázku: Je
zobrazovanie Rómov v médiách vyvážené? A tiež sme sa stretli s klientmi Domka (15.12.2016),
domova sociálnych služieb, aby sme si pomerali sily v tradičnom Vianočnom turnaji v stolnom
tenise. Osviežením adventného času bol Mikulášsky koncert (7.12.2016) v LitParku, v podaní
hudobníka Janka Hrubovčáka. Pre našich čitateľov sme pripravili prázdninové aktivity, ktoré
prebiehali v mimoškolských pobočkách knižnice.
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Výstava Bratia Čapkovci a Slovensko

Zábavná knižnica pre deti

Knižnica postupne mení a zdokonaľuje aj vybavenie svojich pobočiek. Posunúť sa aj v
tomto smere nám veľmi pomohol náš koncoročný projekt - Zábavná knižnica pre deti. Vďaka
získaným finančným prostriedkom sa knižnica zmodernizovala šesť pobočiek zakúpením nových
moderných interiérových prvkov, a to časopisecké regály, zábavné mobilné boxy, pohodlné
viacúčelové sedáky, sedacie vaky a duo lavice na knihy. Knižnica tak vykročí do nového roka
2017 nielen s bohatou nádielkou nových detských kníh, ale aj s moderným vybavením. Projekt
finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
V decembri 2016 si obnovilo zápis 547 čitateľov. Celkovo si vypožičali 20914 knižničných
jednotiek. Zrealizovaných bolo celkovo 268 podujatí a zúčastnených návštevníkov na
podujatiach bolo 5258.
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2.1 Sekcia knižničného fondu, bibliografie a komunikácie
2.1.1 Doplňovanie, spracovanie a ochrana knižničného fondu
Doplňovanie knižničného fondu sme realizovali už tradičným spôsobom: kúpou,
grantmi, sponzorskými príspevkami a darmi od inštitúcií a čitateľov knižnice. Akvizičná činnosť
bola zameraná na pravidelné sledovanie knižného trhu, edičných plánov, výpredajov na
Bibliotéke s prihliadnutím na limitované finančné možnosti knižnice, čitateľské potreby a na
počet používateľov na jednotlivých pobočkách. Nákupy boli realizované prostredníctvom
zmluvných distribútorov (I.M.I. Imrich Hajik, Život a zdravie), vydavateľstiev (SLOVART, Trio
Publishing, Albatros Media, Verbarium, Regent, Artis Omnis, OZ Slniečkovo, Koruna, Artis
Omnis, Daxe, Equilibria, Erad, Perfekt, Q111, Plamienok n.o.), kníhkupectiev (Artforum, Panta
Rhei, Martinus) a internetového obchodu (Partner Technic), ktorí knižnici poskytovali zľavu
v rozmedzi 10-50%. Priemerná veľkoobchodná cena získanej knižnej jednotky v roku 2016 bola
6,25 €.
Na nákup boli čerpané finančné prostriedky z príspevku mesta v celkovej výške 24537,95
€, ktoré zahŕňajú knižničné jednotky vo výške 22318,47 € a nákup časopisov, brožúr a novín v
hodnote 2219,48 €. Zároveň v roku 2016 knižnica získala finančné prostriedky na nákup kníh
z dotácie Fondu na podporu umenia vo výške 7500,- €.
Do knižničného fondu bolo získaných a zaevidovaných cez knižnično-informačný systém
CLAVIUS 5986 zv. – 1838 tit. knižničných jednotiek v hodnote 50804,78 € (MOC) – 30018,39
€. Z toho:
- 3431 zv. – 594 tit. v hodnote 30748,18 € (MOC) – 21467,36 € (VOC) kúpou
z príspevku mesta,
- 1444 zv. – 146 tit. v hodnote 11425,10 € (MOC) – 8351,11 € (VOC) dotáciou
z grantu Fond na podporu na umenia (v hodnote 7500,- € a spoluúčasťou v hodnote
851,11 € z príspevku mesta),
- 36 zv. – 40 tit. v hodnote 385,60 € (MOC) – 299,92 € pomocou sponzorov,
- 1035 zv. – 1026 tit. v hodnote 8003,53 € darom,
- 36 zv. – 36 tit. v hodnote 242,37 € formou náhrady od čitateľov knižnice za stratené
knihy.
Do knižničného fondu pribudlo 89 % krásnej literatúry (z toho beletria pre deti 81 %)
a 11 % náučnej literatúry (z toho náučná pre deti 75 %). Jazykovo najpočetnejšie boli zastúpené:
slovenský jazyk (92,74 %), český, francúzsky, anglický, ruský a ostatné jazyky (7,26 %).
Sponzorsky prispeli:
Mestská časť Košice – Západ v hodnote 100,- € (kúpených 14 zv. – 14 tit. knižničných
jednotiek) a Mestská časť Košíce – sídlisko Ťahanovce v hodnote 199,92 € (kúpených 26 zv. –
22 tit. knižničných jednotiek).
Knihy darovali:
Carrefour des Cultures Romanes z Belgicka, vydavateľstvo Kalligram, Základná škola
Trebišovská 10 Košice, maďarská knižnica Móricz Zsigmond Nyiregyháza, Martinus, Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Mestská časť Košice – Juh; čitatelia a pracovníci
knižnice.
Múzeum detskej knihy sme doplnili o 85 titulov v hodnote 689,20 € slovenskej
pôvodnej tvorby pre deti a mládež.
Z výmenného súboru knižnice Móricz Zsigmond Megyei és Városi Konyvtár, Nyiregyháza
bolo spracovaných 661 knižničných jednotiek.
V priebehu roka knižnica nadobudla 28 tit. periodík v 194 exemplároch s predplatným
2208,94 €, za odborné časopisy a brožúry bolo zaplatených 10,54 €. Časopisy boli spracované
v knižnično-informačnom systéme CLAVIUS a priebežne rozdeľované na jednotlivé pracoviská
knižnice.
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Vytlačili sme prírastkový zoznam za rok 2016 – 5986 zv. knižničných jednotiek
a zoznam úbytkov za rok 2016 – 6727 zv. knižničných jednotiek. Zostatok k 31.12.2016 219.895 zv. knižničných jednotiek.
Revízia knižničného fondu v knižničnom systéme Clavius sa uskutočnila na piatich pobočkách:
Pobočka
P19 – ZŠ Starozagorská
P32 - ZŠ Janigova
P9 – ZŠ Bernolákova
P27 – ZŠ Čordákova
P10 – ZŠ Bukovecká
Spolu:

Počet zrevidovaných k.j.
5.090
4.800
5.500
5.000
5.500
25.890 zväzkov

Aktualizáciu knižničného fondu sme uskutočnili na 11 pobočkách:
Pobočka
P5 – Poľovnícka 8
P6 – Humenská ul.
P9 – ZŠ Bernolákova
P10 – ZŠ Bukovecká
P12 – B. Němcovej
P15 - Družicová
P19 – ZŠ Starozagorská
P25 - ZŠ Krosnianska 4
P26 – ZŠ Jána Pavla II
P27 – ZŠ Čordákova
P32 – ZŠ Janigova
Sklad Humenská
Spolu:

Vyradené k.j.
274
159
268
469
325
29
847
123
146
244
3.614
6.498 zv.

Presunuté k.j.
120
150
100
90
325
150
200
123
80
60
150
1.548 zv.

Jedná sa hlavne o poškodené a znehodnotené knihy, ktoré nie je vhodné užívať
z hygienických dôvodov.
Vyradené knižničné jednotky boli ponúknuté na Infolibe ostatným knižniciam. Záujem
prejavili Slovenská národná knižnica v Martine – 3 zväzky a Obecná knižnica – Zlatá Idka – 151
zväzkov. Časť vyradených kníh sme darovali pre Slovenskú knižnicu v Bostone (USA) – 96
zväzkov a pre ruskú školu v Antverpách – 63 zväzkov.
Burza kníh:
Noc múzeí,Virvar, Hroncoland, Číta celá rodina, Kids Day, Ekoland, Hravenisko, Adventné trhy
na Mieri, Mama-trh na Hroncovej, VIRVAR (Bábkové divadlo). Burza kníh prebiehala na
týchto pobočkách: Litpark, a P6 Humenská 9.
Na burze vyradených kníh bolo predaných spolu: 818 zväzkov v hodnote 409 €.
Finančne uhradené knižničné jednoty - 40 zväzkov v hodnote 210,20 €.
knižničné jednotky predstavovali 33 zväzkov v hodnote 177,33 €.
Úbytky spolu – predstavujú 6.727 zväzkov v hodnote 12.605,81 €
V rámci toho bolo:
chýbajúcich:
nahradených:
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52 k.j.
33 k.j.

v hodnote
v hodnote

183,95 €
177,33 €

Nahradené

nedobytných:
opotrebovaných:
uhradených:
poškodených:
zastaralých:

104 k.j.
502 k.j.
40 k.j.
4.401 k.j.
1.595 k.j.

v hodnote
v hodnote
v hodnote
v hodnote
v hodnote

452,35 €
829,67 €
210,20 €
8.087,27 €
2.665,04 €

Vzhľadom na záujem školy (ZŠ Užhorodská) o priestory, v ktorých sa nachádzala
pobočka našej knižnice (P8), bolo potrebné ukončiť jej činnosť a následne vysťahovať knižničný
fond do skladových priestorov na Humenskej ul. (7.000 zväzkov).
Presťahovaný bol aj knižničný fond na P9 – ZŠ Bernolákova – v rámci školy (5.500
zväzkov.). Do skladu na Humenskej ul. bol presťahovaný aj knižničný fond z Timonovej ul.
V počte 16.000 knižničných jednotiek.
Práce v sklade na Humenskej ul. Predstavovali:
- triedenie literatúry (náučná, beletria, cudzojazyčná literatúra),zakladanie do regálov – podľa
abecedy a podľa MDT, aktualizáciu knižničného fondu – vyraďovanie zastaralej a opotrebovanej
literatúry) – triedenie, aktualizáciu a zakladanie kníh dovezených z iných pobočiek a skladu
z Timonovej)- spolu 52.000 zväzkov kníh.
Školenia pracovníkov: Katalogizačné pravidlá RDA, Články a digitalizácia článkov
v SNK.
2.2.1 Bibliograficko-informačná činnosť
Dôležitou súčasťou činnosti sekcie knižničného fondu, bibliografie a komunikácie je aj
publikačná činnosť knižnice. V každom kalendárnom roku sa usilujeme vydať niekoľko
publikácií, predovšetkým výberových bibliografií, určených pracovníkom s detskou knihou
a zborníky, ktoré dokumentujú činnosť Knižnice pre mládež mesta Košice.
Od roku 1990 vydávame bibliografiu Pôvodná slovenská tvorba pre deti a mládež za
rok..., v ktorej sa snažíme zmapovať maximálne množstvo pôvodnej slovenskej literatúry,
určenej mladým čitateľom, pričom sa zameriavame na prvé vydania jednotlivých titulov.
Bibliografické záznamy sú usporiadané abecedne podľa autora, doplnené krátkou anotáciou.
Každoročne si pripomíname významné životné jubileá slovenských i svetových autorov
detskej literatúry. Tvorbu jubilantov si pripomíname rôznymi podujatiami, ako aj spracovaním
personálnej bibliografie. Keďže v roku 2016 oslavoval životné jubileum Ľubomír Feldek, jeden
z vedúcich predstaviteľov generácie detského aspektu, venovali sme mu výberovú bibliografiu,
ktorá mapuje jeho tvorbu pre deti a mládež.
Knižnica svojou činnosťou podporuje rast čitateľskej gramotnosti detí a mládeže
a zároveň svojich čitateľov podporuje v ich vlastnej literárnej tvorbe. Súťaž Literárne Košice
Jána Štiavnického má za sebou už dvadsiaty prvý ročník. Ocenené práce zverejňujeme
v zborníku pod názvom súťaže.
Ďalším tradičným podujatím Knižnice pre mládež mesta Košice je podujatie Vianočná
knižka sa otvára. Vianoce sú sviatky, kedy sa obdarováva a neodmysliteľným darčekom by mala
byť aj kniha. Orientovať sa v záplave detských kníh, ktorými je zaplavený náš knižný trh je však
problematické. Knižnica pre mládež preto ponúka pomoc v podobe bulletinu Vianočná knižka sa
otvára, v ktorom prináša anotované záznamy najnovších detských kníh na knižnom trhu.
Záznamy sú usporiadané podľa vekových kategórií od tých najmladších až po tínedžerov.
Šiesty ročník odborného seminára Motivačné aktivity s detským čitateľom bol venovaný
podujatiam na podporu čítania v knižniciach. Medzi tohtoročnými hosťami boli knihovníčky
z Mestskej knižnice v Mníchove a Marcin Skrabka z Poľska, lektor pre publikovanie a školstvo
z Vroclavy. Jednotlivé príspevky sú zverejnené v zborníku.
Medzi tradičné podujatia patrí aj Kolokvium českých, moravských a slovenských
bibliografov. V tomto roku sa konalo v Banskej Bystrici. Náš príspevok mal názov Kovlad,
Runa a permoníci – vládcovia podzemných pokladov. Bude zverejnený v zborníku SDRUK
a na webových portáloch SNK a Sdruk.
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V oblasti článkovej bibliografie sme v systéme Virtua spracovali články z detských časopisov
Fifík, Slniečko, Vrabček, Zips a Zornička:
Fifík
Slniečko
Vrabček
Zips
Zornička
Spolu:

48 záznamov
81 záznamov
159 záznamov
39 záznamov
71 záznamov
398 záznamov

Rešeršná činnosť – vyhotovujeme rešerše na požiadanie čitateľov, resp. zamestnancov knižnice
a rešerše ku knižničným podujatiam. V roku 2014 sme vyhotovili rešerše k podujatiam: Noc s
Andersenom (2), Literárny festival Číta celá rodina (4), Mesiac autorského čítania (30), Literárna
vlna (2), Kovovlad, Runa a permoníci (3), Svet podľa Šaška (1), Václav Havel (1), Celé
Slovensko číta deťom (1), Bratia Čapkovci (1). Na požiadanie boli spracované rešerše na ďalšie
témy (2). Celkovo sme spracovali 57 rešerší.
2.2.2 Edičná činnosť knižnice
1. Literárne Košice Jána Štiavnického. XXI. ročník : zborník ocenených prác / Zost. Kamila
Prextová; foto Viera Ristvejová. – Košice: Knižnica pre mládež mesta Košice, 2016. –
104 s. – Náklad 160 ks. – ISBN 978-80-89161-42-3
2. Pôvodná slovenská tvorba pre deti a mládež za rok 2015 / Zost. Tatiana Klimková. –
Košice: Knižnica pre mládež mesta Košice, 2016. – 37 s. – Náklad 40 ks. – ISBN 97880-89161- 44-7
3. Ľubomír Feldek : výberová personálna bibliografia / Zost. Tatiana Klimková. – Košice:
Knižnica pre mládež mesta Košice, 2016. – 125 s. ‒ Náklad 50 ks. – ISBN 987-8089161-43-0
4. Motivačné aktivity s detským čitateľom : zborník príspevkov zo seminára konaného
v dňoch 24. – 25. novembra 2016 / Zost. Kamila Prextová ; preklad Ľudovít Petraško,
Jozef Jurčišin ; foto Viera Ristvejová. – Košice: Knižnica pre mládež mesta Košice,
2016. – 64 s. – Náklad 700 ks. – ISBN 978-80-89161-46-1
5. Vianočná knižka sa otvára : bulletin odporúčanej literatúry pre deti a mládež / Zost. Tibor
Hujdič, Tatiana Klimková, Viki Marcinová, Zuzana Stanislavová. – Košice: Knižnica pre
mládež mesta Košice, 2016. – 32 s. – Náklad 2000 ks. – ISBN 978-80-89161-47-8
2.2.3 Publikačná činnosť knižnice
1. KLIMKOVÁ, Tatiana
Správcovia rybníkov a vodných tokov: vodníci na Slovensku / Tatiana Klimková.
In: Sdružení knihoven České republiky : ročenka 2015. – Praha: Sdružení knihoven ČR, 2016, s.
48 – 61.
2. KLIMKOVÁ, Tatiana
Edičná činnosť Knižnice pre mládež mesta Košice / Tatiana Klimková.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 24, č. 3/2016, s. 58 – 60.
3. PREXTOVÁ, Kamila
Naša anketa: Pohľad na profesiu knihovníka. Viki Marcinová / Kamila Prextová.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 24, č. 4/2016, s. 7 – 10.
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4. RISTVEJOVÁ, Viera
Čo ponúkol Mesiac autorského čítania 2016 / Viera Ristvejová.
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – Roč. 24, č. 3/2016, s. 32 – 35.
5. Výchovný koncert v knižnici / Agáta Halásová
In: Ťahanovské noviny. – Roč. XIII., č. 1/2016 (marec 2016), s. 5.
6. Slávnostná akadémia / Kamila Prextová
In: Južan. – Ročník XXII., marec 2016, č. 1/2016, s. 4.
2.2.4 Komunikácia
a) pravidelné tlačové správy z aktuálneho alebo zaujímavého diania knižnice,
rozosielané všetkým typom populárnych médií
b) sprostredkovávanie vystúpení vedúcich pracovníkov knižnice v médiách
c) sprostredkovávanie televíznych šotov a rozhlasových záznamov z podujatí knižnice
d) propagácia aktivít knižnice v knihovníckych médiách
e) sprostredkovávanie mediálneho partnerstva
f) pravidelné obnovovanie databázy kontaktov médií
Mediálne výstupy priamo nadväzovali na aktuálne dianie v knižnici, najpočetnejšie sú počas
najzaujímavejších aktivít – vlastných projektov, festivalov a iných významnejších podujatí.
2.2.5 Knižnica pre mládež mesta Košice v regionálnej tlači
Moja rodina je poklad / (EKA)
In: košice : dnes. – Roč. 3, č. 20 (1.2.2016), s.11.
Festival Jeden svet
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č. 29 (5.2.2016), s. 2.
In: Večer : košický korzár. – Roč. XXVI (49), č.5 (5.2.2016), s.2.
Hľadá sa kráľ detských čitateľov / (nit)
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.31 (8.2.2016), s. 2.
Decká, máme pre vás súťaž
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. V., č. 2(2016), s. 4.
Marec v Knižnici pre mládež bude plný atrakcií / (nit)
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č. 49 (29.2.2016), s. 6.
Knižnica pripravila besedy, rozprávky i súťaže / (byt, tasr)
In: naše novinky. – Roč. III., č. 4/2016 (3.3.2016), s. 1, 8.
Kráľ detských čitateľov 2016 / Marián Levkanič
In: naše novinky. – Roč. III., č.5 /2016 (10.3.2016), s. 1, 9.
Malí spisovatelia môžu napísať veľké diela / Lucka
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. V., č.5 (21.3.2016), s.16.
Výchovný koncert v knižnici / Agáta Halásová
In: Ťahanovské noviny. – Roč. XIII., č. 1/2016 (marec 2016), s. 5.
Slávnostná akadémia / Kamila Prextová
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In: Južan. – Ročník XXII., marec 2016, č. 1/2016, s. 4.
V knižnici sa nespí / (HUN)
In: košice : dnes. – Roč. 3, č. 62 (1.4.2016), s.6.
Deti zažili v knižniciach NOC S ANDERSENOM / (HUN)
In: košice : dnes. – Roč. 3, č. 65 (6.4.2016), s.12-13.
Moja rodina je môj poklad / Klaudia Buganová
In: Nové mesto. – Roč. 25, č. 05-06/2016, s. 29.
Petit coup de pouce de l’APFF à la Bibliothèque-jeunesse de Kosice / Roland Forrer
In: Nouvelles de Flandre. – Trimestriel, n. 80 (avril-juin-juni 2016), s. 14.
Mesiac autorského čítania 2016
Do Košíc príde španielska literárna elita / Vladimíra Gahérová
In: Pravda. – Roč. XXVI, č. 154 (2.6.2016), s. 41.
Autorské čítačky na španielsky spôsob / Lusi
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. V., č.11 (13.6.2016), s. 7.
Znova sa môžete započúvať do poézie i prózy / Martina Hadbavníková
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. V., č.12 (27.6.2016), s. 7.
Mesiac autorského čítania
In: Poľský inštitút Bratislava : program júl – august 2016. –
Počas mesiaca dorazí do Košíc 62 spisovateľov (NIT)
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.155 (4.7.2016), s.6.
Neprehliadnite
Mesiac autorského čítania
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.155 (4.7.2016), s.6.
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.158 (8.7.2016), s.4.
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.160 (11.7.2016), s.6.
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.161 (12.7.2016), s.6.
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.162 (13.7.2016), s.6.
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.163 (14.7.2016), s.6.
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.164 (15.7.2016), s.4.
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.167 (19.7.2016), s.5.
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.168 (20.7.2016), s.6.
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.169 (21.7.2016), s.6.
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.170 (22.7.2016), s.6.
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.175 (28.7.2016), s.4.
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.176 (29.7.2016), s.4.
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č.179 (2.8.2016), s.4.

Kam do mesta
Mesiac autorského čítania
In: Večer : košický korzár. – Roč. XXVI (49), č.27 (8.7.2016), s.2.
In: Večer : košický korzár. – Roč. XXVI (49), č.28 (15.7.2016), s.2.
In: Večer : košický korzár. – Roč. XXVI (49), č.29 (22.7.2016), s.2.
Mesiac autorského čítania plný zvučných mien
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In: košice : dnes. – Roč. 3, č. 130 (7.7.2016), s.10-11.
Španielsky veľvyslanec pozná Vilikovského i Máraia
In: košice : dnes. – Roč. 3, č. 130 (7.7.2016), s.10.
Košičania si môžu vychutnávať Španielov
In: košice : dnes. – Roč. 3, č. 134 (13.7.2016), s.10.
Košice počúvajú, čo Európa číta / Lucia Nižníková
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. V., č.13 (25.7.2016), s. 5.
Európske rozprávky
In: Večer : košický korzár. – Roč. XXVI (49), č.36 (9.9.2016), s.2.
Les petites rivières font les grands fleuves
In: Incourt. Bulletin d’informations. – Trimestriel, n.110, septembre 2016, s. 25.
Politika a svedomie Václava Havla / (EKA)
In: košice : dnes. – Roč. 3, č. 195 (11.10.2016), s. 10-11.
Výstava Václav Havel Politika a svedomie
In: Košicko. – Roč. 20, č. 41 (14.10.2016), s. 14.
Číta celá rodina / (nit)
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č. 244 (20.10.2016), s. 4.
Číta celá rodina
In: Večer : košický korzár. – Roč. 49, č.42 (21.10.2016), s.4.
Číta celá rodina
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č. 245 (21.10.2016), s. 4.
Týždeň duchov v košickej zoo prinesie množstvo prekvapení / (sita)
In: Korzár : denník Košického kraja. - Roč. XIX., č. 245 (21.10.2016), s. 4.
Spoznajte fiškusa Manolita
In: košice : dnes. – Roč. 3, č. 205 (25.10.2016), s. 10.
Hallovenské prázdniny s knižnicou
In: Večer : košický korzár. – Roč. 49, č.43 (28.10.2016), s.4.
Kam za kultúrou a zábavou od 21.11. do 5.12.2016
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. V., č.20 (21.11.2016), s. 13.
Svět podle Šaška
In: Zajtrajšie noviny. – Roč. V., č.20 (21.11.2016), s. 13.
Bratia Čapkovci v LitParku : výstava venovaná súrodencom je o ich vzťahu ku Slovensku
In: košice : dnes. – Roč. 3, č. 233 (6.12.2016), s. 10.
Vianoce s knihou
In: košice : dnes. – Roč. 3, č. 243 (20.12.2016), s. 10.
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2.2.6 Knižnica pre mládež mesta Košice - články na internete 2016
Kultúrna udalosť roka 2015. [citované 2016-01-04]. Dostupné z:
http://www.kosicednes.sk/kulturna-udalost-roka-2015-v-kosiciach/
Virtuálna prehliadka LitParku Knižnice pre mládež mesta Košice – na www.kosicekmk.sk.
[citované 2016-01-14]. Dostupné z:
http://www.literarny-tyzdennik.sk/products/virtualna-prehliadka-litparku-kniznice-pre-mladezmesta-kosice-na-www-kosicekmk-sk/
Nejde to reálne? Skúste to virtuálne! [citované 2016-01-14]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/nejde-to-realne-skuste-to-virtualne/731214
Nejde to reálne? Skúste to virtuálne! [citované 2016-01-14]. Dostupné z:
http://zajtrajsienoviny.sk/2016/01/nejde-to-realne-skuste-to-virtualne/
Virtuálne navštívte knižnicu. [citované 2016-01-14]. Dostupné z:
http://www.kosickespravy.sk/virtualne-navstivte-kniznicu
Košickú knižnicu LitPark môžu ľudia navštíviť i virtuálne. [citované 2016-01-18]. Dostupné z:
http://spravy.pozri.sk/clanok/Kosicku-kniznicu-LitPark-m%C3%B4zu-%C4%BEudia-navstiviti-virtualne/390419
Košickú knižnicu LitPark môžu ľudia navštíviť i virtuálne. [citované 2016-01-18]. Dostupné
z:
http://www.teraz.sk/regiony/kosicku-kniznicu-litpark-mozu-ludi/176951-clanok.html
Nejde to reálne? Skúste to virtuálne! [citované 2016-01-18]. Dostupné z:
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/nejde-to-realne-skuste-to-virtualne/24571-clanok.html
Moja rodina je poklad. [citované 2016-01-22]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/moja-rodina-je-poklad/734519
Jeden svet vo veľkom Filmovom maratóne. [citované 2016-02-02]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/jeden-svet-vo-velkom-filmovom-maratone/738800
Filmový maratón v knižnici. [citované 2016-02-03]. Dostupné z:
http://www.kosickespravy.sk/filmovy-maraton-v-kniznici
Jeden svet vo veľkom Filmovom maratóne. [citované 2016-02-04]. Dostupné z:
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/jeden-svet-kosice/25061-clanok.html
Hľadá sa Kráľ detských čitateľov! [citované 2016-02-04]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/hlada-sa-kral-detskych-citatelov/740158
Veľký filmový maratón v LitParku. [citované 2016-02-05]. Dostupné z:
http://heyevent.com/event/xcs3u2sg5u2sca/velky-filmovy-maraton-v-litparku
Hľadá sa Kráľ detských čitateľov. [citované 2016-02-05]. Dostupné z:
http://www.kosickespravy.sk/hlada-sa-kral-detskych-citatelov
Vďaka starým knihám môžete vyhrať poukážku na nové. [citované 2016-02-05]. Dostupné
z:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/8132111/vdaka-starym-kniham-mozete-vyhrat-poukazku-nanove.html#ixzz42J1n3F2k
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Festival Jeden svet opäť v LitParku. [citované 2016-02-05]. Dostupné z:
http://www.literarny-tyzdennik.sk/products/a5-2-festival-jeden-svet-opat-v-litparku/
Máte staré knihy a chcete dostať za ne nové? Poradíme vám ako a kde! [citované 2016-0206]. Dostupné z:
http://nasenovinky.sk/article/62958/mate-stare-knihy-a-chcete-dostat-za-ne-nove-poradime-vamako-a-kde
Hľadá sa Kráľ detských čitateľov. [citované 2016-02-08]. Dostupné z:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/8133242/hlada-sa-kral-detskych-citatelov.html#ixzz42J1C3V00
Staň sa Knihobežníkom. [citované 2016-02-09]. Dostupné z:
http://www.kosickespravy.sk/stan-sa-knihobeznikom
LitPark hostí detskú výtvarnú výstavu Lidice. [citované 2016-02-11]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/litpark-hosti-detsku-vytvarnu-vystavu-lidice/743505
Obdaruj a poteš! [citované 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/obdaruj-a-potes/743918
Jarné prázdniny v knižnici. [citované 2016-02-12]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/jarne-prazdniny-v-kniznici/743947
Jarné prázdniny v knižnici. [citované 2016-02-14]. Dostupné z:
http://www.kosickespravy.sk/jarne-prazdniny-v-kniznici
29 tipov ako prežiť jarné prázdniny. [citované 2016-02-15]. Dostupné z:
http://www.kosicednes.sk/29-tipov-ako-prezit-jarne-prazdniny/
Autorské besedy, rozprávky, súťaže aj výstava a premietanie. [citované 2016-02-25].
Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/autorske-besedy-rozpravky-sutaze-aj-vystava-a-premietanie/748778
Autorské besedy, rozprávky, súťaže aj výstava a premietanie. [citované 2016-02-28].
Dostupné z:
http://zajtrajsienoviny.sk/2016/02/autorske-besedy-rozpravky-sutaze-aj-vystava-a-premietanie/
Ošiaľ spôsobia spisovatelia, súťaže, výstavy i filmy. [citované 2016-02-29]. Dostupné z:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/8145282/osial-sposobia-spisovatelia-sutaze-vystavy-ifilmy.html#ixzz41XdPpTpq
Košická knižnica pre mládež pripravila na marec rozprávky i súťaže. [citované 2016-0229]. Dostupné z:
http://www.teraz.sk/regiony/kosicka-kniznica-pre-mladez-priprav/184083-clanok.html
Košická knižnica pre mládež pripravila na marec besedy aj rozprávky. [citované 2016-0229]. Dostupné z:
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/kosicka-kniznica-pre-mladez-program/25604-clanok.html
Košická knižnica pre mládež pripravila na marec rozprávky i súťaže. [citované 2016-0229]. Dostupné z:
http://www.24hod.sk/kosicka-kniznica-pre-mladez-pripravila-na-marec-rozpravky-i-sutazecl421147.html
Knižnica pre mládež – Košice. [citované 2016-02-29]. Dostupné z:
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http://www.lenposlovensku.sk/clanok/833/kniznica-pre-mladez-kosice
Knižnica hľadá spisovateľské talenty. [citované 2016-03-01]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/kniznica-hlada-spisovatelske-talenty/750443
Literárne Košice Jána Štiavnického pre mladé tvorivé talenty. [citované 2016-03-01].
Dostupné z:
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4018/literarne-kosice-jana-stiavnickeho-pre-mlade-tvorive-talenty
2.3.
Knižnica hľadá spisovateľské talenty. [citované 2016-03-01]. Dostupné z:
http://www.kniznarevue.sk/?clanok=165
Literárne Košice Jána Štiavnického 2016. [citované 2016-03-01]. Dostupné z:
http://www.litcentrum.sk/65091
Knižnica hľadá spisovateľské talenty. [citované 2016-03-01]. Dostupné z:
http://www.nocka.sk/literarne-aktivity/2016/kniznica-hlada-talenty-viac
Deti nocovali v knižnici. [citované 2016-04-05]. Dostupné z:
http://www.kosicednes.sk/deti-nocovali-kniznici/
Deti zažili v knižniciach Noc s Andersenom. [citované 2016-04-06]. Dostupné z:
http://www.kosicednes.sk/foto-udalost-deti-zazili-knizniciach-noc-andersenom/
Majáles s Knižnicou pre mládež mesta Košice. [citované 2016-04-30]. Dostupné z:
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/majales-s-kniznicou-maj-kosice/26897-clanok.html
V knižnici ocenia mladých tvorcov. [citované 2016-05-03]. Dostupné z:
http://kosicednes.sk/dennik/clanky/kniznici-ocenia-mladych-tvorcov/
Autorské čítačky na španielsky spôsob. [citované 2016-06-13]. Dostupné z:
http://zajtrajsienoviny.sk/2016/06/autorske-citacky-na-spanielsky-sposob/
Znova sa môžete započúvať do poézie i prózy. [citované 2016-06-24]. Dostupné z:
http://zajtrajsienoviny.sk/2016/06/opat-sa-mozete-zapocuvat-do-poezie-i-prozy/
Mesiac autorského čítania. [citované 2016-06-28]. Dostupné z:
http://www.kamdomesta.sk/kosice/vzdelavanie/kniznice/kniznice/kniznica-pre-mladez1/mesiacautorskeho-citania2
V Košiciach sa začína najväčší stredoeurópsky literárny festival. [citované 2016-06-30].
Dostupné z:
http://www.ssn.sk/v-kosiciach-a-zacina-najvacsi-stredoeuropsky-literarny-festival/
Začína sa najväčší stredoeurópsky literárny festival. [citované 2016-07-01]. Dostupné z:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/8213878/zacina-sa-najvacsi-stredoeuropsky-literarny-festival.html
Najväčší stredoeurópsky literárny festival štartuje v pondelok. [citované 2016-07-01].
Dostupné z:
http://www.kosicednes.sk/najvacsi-stredoeuropsky-literarny-festival-startuje-pondelok/
Mesiac autorského čítania pozýva do Košíc milovníkov literatúry. [citované 2016-07-02].
Dostupné z:
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/mesiac-autorskeho-citania-pozyva-do/28214-clanok.html
26

Na mesiac autorského čítania príde španielska literárna elita. [citované 2016-07-02].
Dostupné z:
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/397913-na-mesiac-autorskeho-citania-pride-spanielskaliterarna-elita/
Mesiac autorského čítania. [citované 2016-07-03]. Dostupné z:
http://www.kosicednes.sk/mesiac-autorskeho-citania/
Počas mesiaca dorazí do Košíc 62 spisovateľov. [citované 2016-07-04]. Dostupné z:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/8214808/pocas-mesiaca-dorazi-do-kosic-62-spisovatelov.html
Začína Mesiac autorského čítania. [citované 2016-07-04]. Dostupné z:
http://www.kosickespravy.sk/zacina-mesiac-autorskeho-citania
Začal sa Mesiac autorského čítania, hosťom festivalu je Španielsko. [citované 2016-07-04].
Dostupné z:
http://www.teraz.sk/regiony/zacal-sa-mesiac-autorskeho-citania/205147-clanok.html
Mesiac autorského čítania. [citované 2016-07-04]. Dostupné z:
http://www.kamdomesta.sk/kosice/vzdelavanie/kniznice/kniznice/kniznica-pre-mladez1/mesiacautorskeho-citania2
Začal sa Mesiac autorského čítania, hosťom festivalu je Španielsko. [citované 2016-07-04].
Dostupné z:
http://www.info.sk/sprava/105636/zacal-sa-mesiac-autorskeho-citania-hostom-festivalu-jespanielsko/
Mesiac autorského čítania – španielsky ročník. [citované 2016-07-04]. Dostupné z:
http://www.k13.sk/udalosti/mesiac-autorskeho-citania-spanielsky-rocnik/
Mesiac autorského čítania. [citované 2016-07-04]. Dostupné z:
http://cs.eventhint.com/udalosti/13219984/mesiac-autorskeho-citania-2016
Mesiac autorského čítania – najväčší stredoeurópsky literárny festival – v Kulturparku
Košiciach (Festival trvá od 4. 7. do 3. 8. 2016). [citované 2016-07-04]. Dostupné z:
http://www.literarny-tyzdennik.sk/products/od-4-7-mesiac-autorskeho-citania-v-arealikulturparku-kosiciach/
Literárny mesiac má o niekoľko dní viac. [citované 2016-07-04]. Dostupné z:
https://dennikn.sk/504627/ked-ma-mesiac-niekolko-dni/
Mesiac autorského čítania 2016. [citované 2016-07-04]. Dostupné z:
http://45.55.210.55/cs/udalosti/10826738/mesiac-autorskeho-citania-2016
Začína Mesiac autorského čítania. [citované 2016-07-04]. Dostupné z:
http://www.kosickespravy.sk/zacina-mesiac-autorskeho-citania
Začal sa mesiac autorského čítania, hosťom festivalu je Španielsko. [citované 2016-07-04].
Dostupné z:
http://www.info.sk/sprava/105636/zacal-sa-mesiac-autorskeho-citania-hostom-festivalu-jespanielsko/
Odpovedz a vyhraj s festivalom Mesiac autorského čítania. [citované 2016-07-08]. Dostupné
z:
http://www.hlavnespravy.sk/odpovedz-a-vyhraj-s-festivalom-mesiac-autorskeho-citania/805205
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Mesiac autorského čítania v Košiciach: Rozmanitosť prinesú španielski autori. [citované
2016-07-10]. Dostupné z:
http://kosice.dnes24.sk/mesiac-autorskeho-citania-v-kosiciach-rozmanitost-prinesu-spanielskiautori-243483
Španielov si návštevníci Mesiaca autorského čítania vychutnávajú. [citované 2016-07-11].
Dostupné z:
http://infomagazin.sk/2016/07/11/spanielov-si-navstevnici-mesiaca-autorskeho-citaniavychutnavaju/
Odpovedz a vyhraj s festivalom Mesiac autorského čítania. [citované 2016-07-11]. Dostupné
z:
http://www.cassovia.sk/news/20112
Vyhraj s festivalom Mesiac autorského čítania. [citované 2016-07-11]. Dostupné z:
http://www.kosicednes.sk/vyhraj-festivalom-mesiac-autorskeho-citania/
Náš jazyk je starodávny, naša literatúra veľmi mladá. [citované 2016-07-12]. Dostupné z:
https://dennikn.sk/blog/nas-jazyk-starodavny-nasa-literatura-velmi-mlada/
Španielov si návštevníci Mesiaca autorského čítania vychutnávajú. [citované 2016-07-12].
Dostupné z:
http://www.kamdomesta.sk/pressnews/209733
Mesiac autorského čítania v Košiciach približuje súčasnú literatúru. [citované 2016-07-12].
Dostupné z:
http://www.teraz.sk/regiony/kosice-mesiac-autorskeho-citania-pr/206383-clanok.html
Mesiac autorského čítania. [citované 2016-07-12]. Dostupné z:
http://www.kniznarevue.sk/?clanok=402
Pestrá literatúra láka aj v druhej dekáde. [citované 2016-07-12]. Dostupné z:
http://www.cassovia.sk/news/20117
Mesiac autorského čítania v Košiciach približuje súčasnú literatúru. [citované 2016-07-12].
Dostupné z:
http://snn.sk/teraz_sk_206383/
Španielov si návštevníci Mesiaca autorského čítania vychutnávajú. [citované 2016-07-12].
Dostupné z:
http://www.kosicednes.sk/spanielov-navstevnici-mesiaca-autorskeho-citania-vychutnavaju/
Mesiac autorského čítania v Košiciach približuje súčasnú literatúru. [citované 2016-07-12].
Dostupné z:
http://www.teraz.sk/regiony/kosice-mesiac-autorskeho-citania-pr/206383-clanok.html
V Košiciach sa začal najväčší stredoeurópsky literárny festival. [citované 2016-07-14].
Dostupné z:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/8215541/v-obrazoch-v-kosiciach-sa-zacal-najvacsi-stredoeuropskyliterarny-festival.html#ixzz4GouvpomA
Mestá sú odrazom ľudí, ktorí v nich žijú. [citované 2016-07-15]. Dostupné z:
https://dennikn.sk/blog/mesta-su-odrazom-ludi-ktori-v-nich-ziju/
Košice počúvajú, čo Európa číta. [citované 2016-07-22]. Dostupné z:
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http://zajtrajsienoviny.sk/2016/07/kosice-pocuvaju-co-europa-cita/
Mesiac autorského čítania 2016. [citované 2016-07-22]. Dostupné z:
http://45.55.210.55/cs/udalosti/10826738/mesiac-autorskeho-citania-2016
Keď písať znamená dýchať. [citované 2016-07-22]. Dostupné z:
https://dennikn.sk/blog/ked-pisat-znamena-dychat/
Mesiac autorského čítania vstúpil do druhej polovice. [citované 2016-07-22]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/mesiac-autorskeho-citania-vstupil-do-druhej-polovice/811074
Mesiac autorského čítania vstupuje do záverečnej tretiny. [citované 2016-07-24]. Dostupné
z:
http://www.kosicednes.sk/mesiac-autorskeho-citania-vstupuje-do-zaverecnej-tretiny/
Mesiac autorského čítania v Košiciach: Literárny festival prekročil polovicu. [citované
2016-07-24]. Dostupné z:
http://kosice.dnes24.sk/mesiac-autorskeho-citania-v-kosiciach-literarny-festival-prekrocilpolovicu-245138
Stretnite sa so spisovateľmi. [citované 2016-07-26]. Dostupné z:
http://www.kosicednes.sk/stretnite-sa-so-spisovatelmi/
Literatúra nám pomáha byť ľuďmi. [citované 2016-07-26]. Dostupné z:
https://dennikn.sk/blog/literatura-nam-pomaha-byt-ludmi/
Mesiac autorského čítania vstupuje do finále. [citované 2016-07-28]. Dostupné z:
http://www.kosicednes.sk/mesiac-autorskeho-citania-vstupuje-do-finale/
Záver literárneho festivalu sa blíži. [citované 2016-07-28]. Dostupné z:
http://www.news.sk/rss/link/2016/07/1717961/zaver-literarneho-festivalu-sa-blizi/
Mesiac autorského čítania vstúpil do druhej polovice. [citované 2016-07-28]. Dostupné z:
http://www.visitkosice.eu/sk/podujatia/top-podujatia-2016/mesiac-autorskeho-citania
Záver literárneho festivalu sa blíži. [citované 2016-07-28]. Dostupné z:
http://www.cassovia.sk/news/20135
Záver literárneho festivalu sa blíži. [citované 2016-07-28]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/zaver-literarneho-festivalu-sa-blizi/813673
Mesiac autorského čítania vstupuje do finále. [citované 2016-07-28]. Dostupné z:
http://www.kosicednes.sk/mesiac-autorskeho-citania-vstupuje-do-finale/
Festival čítania predstavil súčasnú európsku literatúru. [citované 2016-08-03]. Dostupné z:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/20230454/festival-citania-predstavil-sucasnu-europskuliteraturu.html
Mesiac autorského čítania predstavil súčasnú európsku literatúru. [citované 2016-08-03-].
Dostupné z:
http://www.teraz.sk/regiony/kosice-festival-predstavil-sucasnu/210134-clanok.html
Končí šiesty ročník medzinárodného literárneho festivalu. [citované 2016-08-03]. Dostupné
z:
http://www.kosicednes.sk/konci-siesty-rocnik-medzinarodneho-literarneho-festivalu/
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Španieli v Košiciach už dočítali, prídu o rok Gruzínci? [citované 2016-08-03]. Dostupné z:
http://www.kosice.region.sk/sk/
Festival čítania predstavil súčasnú európsku literatúru. [citované 2016-08-03]. Dostupné z:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/20230454/festival-citania-predstavil-sucasnu-europskuliteraturu.html
Mesiac autorského čítania skončil. [citované 2016-08-04]. Dostupné z:
http://aktuality.ikosice.sk/mesiac-autorskeho-citania-skoncil/
Skončil sa literárny festival Mesiac autorského čítania. [citované 2016-08-04]. Dostupné z:
http://www.kosicednes.sk/skoncil-sa-literarny-festival-mesiac-autorskeho-citania/
Výstava detských ilustrácií v LitParku. [citované 2016-08-07]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/vystava-detskych-ilustracii-v-litparku/816823
Čítanie v parku. [citované 2016-09-19]. Dostupné z:
http://www.sdetmi.com/podujatia/detail/31644/citanie-v-parku/
Čítanie v parku. [citované 2016-09-19]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/citanie-v-parku/834021
Čítanie v parku. [citované 2016-09-19]. Dostupné z:
http://zajtrajsienoviny.sk/2016/09/citanie-v-parku/
Čítanie v parku. [citované 2016-09-20]. Dostupné z:
http://kosicednes.sk/dennik/clanky/citanie-v-parku/
Čítanie v parku - pozývame na krásne stretnutia do knižnice. [citované 2016-09-21].
Dostupné z:
http://www.mamatata.sk/node/456258
Svet rozprávok je magický. Takto vyzerá na košickej výstave. [citované 2016-10-03].
Dostupné z:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/20294631/svet-rozpravok-je-magicky-takto-vyzera-na-kosickejvystave.html#ixzz4MCt0GcBm
Česká kultúra v Košickom starom meste: literárne večery, koncerty, výstavy či film!
[citované 2016-10-04]. Dostupné z:
http://kosice.dnes24.sk/ceska-kultura-v-kosickom-starom-meste-literarne-vecery-koncertyvystavy-ci-film-251858
Václav Havel – Politika a svedomie. [citované 2016-10-05]. Dostupné z:
http://www.cassovia.sk/news/20208
Výstava Václav Havel – Politika a svedomie. [citované 2016-10-05-]. Dostupné z:
http://zajtrajsienoviny.sk/2016/10/vystava-vaclav-havel-politika-a-svedomie/
Výstava Václav Havel – Politika a svedomie. [citované 2016-10-05]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/vystava-vaclav-havel-politika-a-svedomie/841030
Francúzštinári v Košiciach núdzu o knihy nepociťujú. [citované 2016-10-05]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/francuzstinari-v-kosiciach-nudzu-o-knihy-nepocituju/840834
V LitParku sa pripravuje výstava o Václavovi Havlovi. [citované 2016-10-07]. Dostupné z:
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http://kosice.korzar.sme.sk/c/20346647/vlitparku-sa-pripravuje-vystava-ovaclavovihavlovi.html#ixzz4MNPiMo2c
Sme jediní klamári, ktorí hľadajú pravdu. [citované 2016-10-09]. Dostupné z:
https://dennikn.sk/blog/sme-jedini-klamari-ktori-hladaju-pravdu/
Osobnosť Václava Havla si v Košiciach pripomínajú výstavou. [citované 2016-10-11].
Dostupné z:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/20351654/osobnost-vaclava-havla-si-v-kosiciach-pripominajuvystavou.html#ixzz4Mr8keEa7
Politika a svedomie Václava Havla. [citované 2016-10-11]. Dostupné z:
http://kosicednes.sk/dennik/clanky/politika-svedomie-vaclava-havla/
Školy a rodiny opäť spolu čítajú. [citované 2016-10-19]. Dostupné z:
http://www.kniznarevue.sk/Správa
Literárny festival opäť podporí čítanie v rodinách. [citované 2016-10-19]. Dostupné z:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/20361245/literarny-festival-opat-podpori-citanie-vrodinach.html#ixzz4nbrylvo6
Kniha nie je tabu. [citované 2016-10-19]. Dostupné z:
http://www.kosicednes.sk/dennik/clanky/kniha-nie-je-tabu/
Košický literárny festival opäť podporí čítanie v rodinách. [citované 2016-10-19]. Dostupné
z:
http://www.dobrenoviny.sk/c/83877/kosicky-literarny-festival-opat-podpori-citanie-v-rodinach
Školy a rodiny opäť spolu čítajú. [citované 2016-10-19]. Dostupné z:
http://www.news.sk/rss/clanok/2016/10/2382667/skoly-a-rodiny-opat-spolu-citaju/
Košický literárny festival opäť podporí čítanie v rodinách. [citované 2016-10-19]. Dostupné
z:
http://www.dnesky.sk/kosicky-literarny-festival-opat-podpori-citanie-v-rodinach/
Školy a rodiny opäť spolu čítajú. [citované 2016-10-19]. Dostupné z:
http://www.cassovia.sk/news/20227
Literárny festival Číta celá rodina 2016. [citované 2016-10-19]. Dostupné z:
http://37.139.13.39/udalosti-historie/1286226/literarny-festival-cita-cela-rodina-2016
Školy a rodiny opäť spolu čítajú. [citované 2016-10-19]. Dostupné z:
http://www.kniznarevue.sk/index.php?clanok=494
Číta celá rodina. Zapoja sa i školníci či kuchárky. [citované 2016-10-20]. Dostupné z:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/20360826/cita-cela-rodina-zapoja-sa-i-skolnici-cikucharky.html#ixzz4NbRDVOV5
Školy a rodiny opäť spolu čítajú. [citované 2016-10-20]. Dostupné z:
http://zajtrajsienoviny.sk/2016/10/skoly-a-rodiny-opat-spolu-citaju/
Literárny festival opäť podporí čítanie v rodinách. [citované 2016-10-20]. Dostupné z:
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/kosice-festival-cita-cela-rodina/30131-clanok.html
Školy a rodiny opäť spolu čítajú! [citované 2016-10-20]. Dostupné z:
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http://kamsdetmi.sk/podujatia/zabava/cita-cela-rodina-2/
Číta celá rodina. [citované 2016-10-20]. Dostupné z:
http://www.kamdomesta.sk/kosice/kulturne-institucie/centra-kultury/litpark/cita-cela-rodina2
Školy a rodiny v košiciach opäť spolu čítajú. [citované 2016-10-21-]. Dostupné z:
http://www.ssn.sk/skoly-a-rodiny-v-kosiciach-opat-spolu-citaju/
Číta celá rodina. [citované 2016-10-21]. Dostupné z:
http://www.zspolke.edu.sk/akcie_skoly_cita_cela_rodina.html
Kam za kultúrou? [citované 2016-10-21]. Dostupné z:
https://exploziv.sk/zabava/kam-za-kulturou-prezite-vikend-plny-kulturnych-akcii/
Strašidelná streda bude v zoo. [citované 2016-10-24]. dostupné z:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/20363631/strasidelna-streda-v-zoo.html#ixzz4nz2veqol
Divadelné predstavenie s knihou v ruke. [citované 2016-10-24]. Dostupné z:
http://kosicednes.sk/dennik/clanky/divadelne-predstavenie-s-knihou-v-ruke/
Listovanie v LitParku. [citované 2016-10-24]. Dostupné z:
http://www.news.sk/rss/clanok/2016/10/2423288/listovanie-v-litparku/
LiStOVaNie v LitParku. [citované 2016-10-24]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/listovanie-v-litparku/849804
Listovanie v LitParku. [citované 2016-10-24]. Dostupné z:
http://www.kosickespravy.sk/listovanie-v-litparku
Halloweenske prázdniny s knižnicou. [citované 2016-10-25]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/halloweenske-prazdniny-s-kniznicou/850323
Tvoja správna voľba s knižnicou. [citované 2016-10-25]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/tvoja-spravna-volba-s-kniznicou/850247
Tvoja správna voľba s knižnicou. [citované 2016-10-25]. Dostupné z:
http://kosicednes.sk/dennik/clanky/tvoja-spravna-voba-s-kniznicou/
Policajtky v Košickom začali s preventívnym projektom. [citované 2016-10-25]. Dostupné z:
http://www.cassovia.sk/news/20234
Tvoja správna voľba s knižnicou. [citované 2016-10-25]. Dostupné z:
http://kosicednes.sk/dennik/clanky/tvoja-spravna-voba-s-kniznicou/
Halloweenske prázdniny s knižnicou. [citované 2016-10-25-]. Dostupné z:
http://www.news.sk/rss/clanok/2016/10/2430888/halloweenske-prazdniny-s-kniznicou/
Halloweenske prázdniny s knižnicou. [citované 2016-10-25]. Dostupné z:
http://www.kamdomesta.sk/pressnews/213742
Ako šuští jeseň. [citované 2016-10-27]. Dostupné z:
http://www.kamdomesta.sk/kosice/vzdelavanie/kniznice/kniznice/kniznica-pre-mladez1/akosusti-jesen
Prázdniny a Halloween karneval v LitParku. [citované 2016-10-27]. Dostupné z:
http://sdetmi.com/podujatia/detail/32476/prazdniny-a-halloween-karneval-v-litparku/
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Tipy na dnes - piatok 28. Októbra. [citované 2016-10-28]. Dostupné z:
http://korzar.sme.sk/c/20369037/tipy-na-dnes-piatok-28-oktobra.html
Halloweensky karneval. [citované 2016-10-28]. Dostupné z:
http://www.kamdomesta.sk/kosice/vzdelavanie/kniznice/kniznice/kniznica-premladez1/halloweensky-karneval
Správna voľba s knižnicou. [citované 2016-10-31]. Dostupné z:
http://www.kosickespravy.sk/spravna-volba-s-kniznicou
Vizuálny svet v knižnici. [citované 2016-11-04]. Dostupné z:
http://kosicednes.sk/dennik/clanky/vizualny-svet-v-kniznici/
Výstava Svet podľa Šaška. [citované 2016-11-04]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/kniznicu-pre-mladez-mesta-kosice-vystava-svet-podlasaska/854367
Vizuálny svet v knižnici. [citované 2016-11-04]. Dostupné z:
http://kosicednes.sk/dennik/clanky/vizualny-svet-v-kniznici/
Košice: výstava svet podľa šaška. [citované 2016-11-05]. Dostupné z:
http://www.regionoviny.sk/kosice-vystava-svet-podla-saska/
Svet podľa šaška. [citované 2016-11-15]. Dostupné z:
http://www.kamdomesta.sk/kosice/vzdelavanie/kniznice/kniznice/kniznica-pre-mladez1/svetpodla-saska
Vlna naživo 2016. [citované 2016-11-16]. Dostupné z:
http://www.kamdomesta.sk/kosice/kulturne-institucie/ine/akcie-v-kosiciach/vlna-nazivo-20161
Vlna naživo 2016 – Literárna vlna v LitParku. [citované 2016-11-16]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/vlna-nazivo-2016-literarna-vlna-v-litparku/860332
Vlna naživo 2016. [citované 2016-11-16]. Dostupné z:
http://www.kamdomesta.sk/kosice/vzdelavanie/kniznice/kniznice/kniznica-premladez1/kniznica-pre-mladez2
Vlna naživo 2016 – literárna vlna v litparku. [citované 2016-11-16]. Dostupné z:
http://www.news.sk/rss/clanok/2016/11/2601704/vlna-nazivo-2016-literarna-vlna-v-litparku/
Knižnica ponúka služby v neobmedzenom čase a z pohodlia domova. [citované 2016-11-18].
Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/kniznica-ponuka-sluzby-v-neobmedzenom-case-a-z-pohodliadomova/861196
Ako motivovať k čítaniu. [citované 2016-11-23]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/ako-motivovat-k-citaniu/863082
Ako motivovať k čítaniu. [citované 2016-11-23-]. Dostupné z:
http://zajtrajsienoviny.sk/2016/11/ako-motivovat-k-citaniu/
V decembri celé slovensko číta deťom. [citované 2016-12-01]. Dostupné z:
http://kosicednes.sk/dennik/clanky/v-decembri-cele-slovensko-cita-detom/
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December – Celé Slovensko číta deťom. [citované 2016-12-01]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/december-cele-slovensko-cita-detom/867041
Knižnica pre mládež košice pozýva na decembrové vianočné vychytávky. [citované 2016-1202-]. Dostupné z:
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/kniznica-pre-mladez-kosice/31093-clanok.html
V košiciach bude výstava o bratoch čapkovcoch. [citované 2016-12-05]. Dostupné z:
http://kosicednes.sk/dennik/clanky/v-kosiciach-bude-vystava-o-bratoch-capkovcoch/
Knižnica pred vianocami nakupuje pre deti. [citované 2016-12-13]. Dostupné z:
http://kosicednes.sk/dennik/clanky/kniznica-pred-vianocami-nakupuje-pre-deti/
Knižnica pred Vianocami nakupuje pre deti. [citované 201612-13-]. Dostupné z:
http://www.hlavnespravy.sk/kniznica-pred-vianocami-nakupuje-pre-deti/872108
Kupujú knihy pre deti. [citované 2016-12-14]. Dostupné z:
http://www.kosickespravy.sk/kupuju-knihy-pre-deti
Košická knižnica bude vďaka projektu ešte zábavnejšia. [citované 2016-12-19]. Dostupné z:
http://www.news.sk/rss/link/2016/12/2863036/kosicka-kniznica-bude-vdaka-projektu-estezabavnejsia/
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3 HOSPODÁRENIE
3.1 Rozpočet
Činnosť knižnice za rok 2016 bola zabezpečovaná z príspevku Mesta Košice, z
poskytnutých grantov a z vlastných príjmov. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo na
rok 2016 v rámci programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016 v Programe: 2 – Mesto
kultúry v podprograme 6 „Podpora kultúrnych zariadení“ pre Knižnicu pre mládež mesta Košice
bežný transfer na prevádzku vo výške 560 000 €. V roku 2016 nebol organizácii poskytnutý
žiadny kapitálový transfer. V mesiaci november 2016 bol zriaďovateľom schválený upravený
rozpočet, ktorý bol navýšený o dotácie schválených grantov v celkovej výške 35 350 €.
3.2 Čerpanie rozpočtu
Bežný transfer od zriaďovateľa – Mesta Košice bol k 31.12.2016 vyčerpaný do výšky
560 000,- €, t.j. 100 %. Celkové výnosy organizácie k 31.12.2016 predstavovali celkom
636330,43 € , čo predstavuje 100,50 % upraveného rozpočtu.
Celkové náklady za sledované obdobie predstavovali spolu sumu 627 353,02 €, čo
predstavuje 99,08 % upraveného rozpočtu.
Hospodárenie knižnice za obdobie rok 2016 bolo ukončené ziskom vo výške 8 977,41 €.

Tabuľka 3.1 Prehľad hospodárenia Knižnice pre mládež mesta Košice za rok 2016
účet

Ukazovateľ

5 NÁKLADY CELKOM

Schválený
rozpočet
2016

Úprava
rozpočtu
2016

Kumulatívna
%
skutočnosť k čerpania
31.12.2016 z roč. pl.

589 810,00

633 155,00

627 353,02

99,08

65 100,00

76 100,00

75 331,91

98,99

35 000,00

46 000,00

46 280,23

100,61

5 000,00

5 000,00

6 147,48

122,95

800,00

800,00

509,77

63,72

24 300,00

24 300,00

22 394,43

92,16

51 Služby celkom

42 050,00

64 250,00

63 724,27

99,18

oprava a údržba

2 000,00

2 500,00

3 317,53

132,70

500,00

1 000,00

1 228,13

122,81

3 800,00

2 300,00

1 715,78

74,60

50 Spotrebované nákupy celkom
spotreba materiálu
spotreba DrHM
spotreba PHM
spotreba energie

náklady na reprezentáciu
cestovné
výkony spojov

6 700,00

5 700,00

5 581,08

97,91

ostatné služby

29 050,00

52 750,00

51 881,75

98,35

471 000,00

480 500,00

475 859,20

99,03

318 000,00

327 000,00

322 861,57

98,73

6 000,00

5 000,00

5 602,03

112,04

zákonné sociálne poistenie

114 000,00

115 000,00

114 024,81

99,15

zákonné sociálne náklady

33 000,00

33 500,00

33 370,79

99,61

53 Dane a poplatky

650,00

950,00

1 037,90

109,25

ostatné dane a miestné poplatky
Ostatné náklady na
54 prev.činnosť

650,00

950,00

1 037,90

109,25

200,00

400,00

306,50

76,63

Ostatné náklady na prev.činnosť

200,00

400,00

306,50

76,63

52 Osobné náklady celkom
mzdové náklady
ostatné osobné náklady
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55 Odpisy a rezervy
Odpisy hmotného a nehmot. IM
Tvorba zákonných rezerv
Tvorba ostatných rezerv
56 Finančné náklady
Ostatné finančné náklady
59 Dane z príjmov
6 VÝNOSY CELKOM
60 Tržby za vlastné výkony v tom:
tržby za vlastné výrobky

9 805,00

9 950,00

10 017,68

100,68

9 085,00

9 230,00

9 297,24

100,73
0,00

0,00

0,00

0,00

720,00

720,00

720,44

0,00

1 000,00

1 000,00

1 069,75

106,98

1 000,00

1 000,00

1 069,75

106,98

5,00

5,00

5,81

116,20

5,00

5,00

5,81

116,20

589 810,00

633 155,00

636 330,43

100,50

18 000,00

18 000,00

17 423,90

96,80

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

17 423,90

96,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

3 000,00

5 394,59

179,82

2 000,00

3 000,00

5 394,59

179,82

720,00

720,00

720,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720,00

720,00

720,00

100,00

5,00

5,00

34,89

697,80

5,00

5,00

34,89

697,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

569 085,00

611 430,00

612 757,05

100,22

691 Výnosy z BT z rozpočtu obce

560 000,00

560 000,00

560 000,00

100,00

692 Výnosy z KT z rozpočtu obce

9 085,00

9 230,00

9 297,24

100,73

693 Výnosy z BT zo ŠR

0,00

34 200,00

32 700,00

95,61

694 Výnosy z KT zo ŠR

0,00

0,00

0,00

0,00

697 Výnosy z BT od ostatných

0,00

8 000,00

10 759,81

134,50

0,00

0,00

8 977,41

tržby z predaja služieb
62 Aktivácia materiálu
64 Ostatné výnosy celkom
ostatné výnosy z
prevádz.činnosti
65 Zúčtovanie rezerv
Zúčtovanie zákonných rezerv
Zúčtovanie ostaných rezerv
66 Finančné výnosy
Ostatné finančné výnosy- úroky
67 Mimoriadne výnosy
ostatné mimoriadne výnosy
69 Výnosy z transferov

Hospodársky výsledok

3.3 Náklady
Celkové náklady príspevkovej organizácie KMK za 01-12/2016 sú 627 353,02 €, čo
predstavuje 99,08 % upraveného rozpočtu.
V nasledujúcich podkapitolách sú okomentované jednotlivé nákladové položky uvedených
v tabuľke 3.1.

3.3.1 Náklady na materiál a energie
 Spotreba materiálu (plnenie 98,99 %) – najväčšiu časť nákladov na materiál tvoria
náklady na nákup kníh a časopisov do knižničného fondu vo výške 32 373,69 € (z toho 7 500 €
tvorí mimorozpočtový zdroj – grant z Fondu na podporu umenia a knižné dary v hodnote
8 062,46 €). Ostatné materiálové náklady tvoria náklady na materiál kancelársky, režijný,
materiál na údržbu, počítačový materiál.
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 Spotreba DrHM (plnenie 122,95 %) – nutný nákup kancelárskych stolov do školských
pobočiek KMK, knižničný nábytok do pobočiek z dotácie FPU vo výške 2 700 € a interaktívna
tabuľa do pobočky Litpark so softvérom z dotácie Fondu zdravia vo výške 1 500 €.
Mimorozpočtové zdroje na nákup Drobného hmotného majetku tvorili 68,32 %.
 Spotreba PHM (plnenie 63,72 %) – nákup PHM do služobného motorového vozidla
Peugeot 207 ( r. výroby 2007) a Fiat Scudo, ktorý bol zverený do správy KMK v 11/2016.
Služobné motorové vozidlá využíva knižnica na pravidelný rozvoz kníh na všetkých 22 pobočiek
po meste Košice a účinkujúcich na počas projektov a na niektoré služobné cesty. Organizácia
ušetrila náklady na PHM zvýšením využívania železničnej dopravy na služobné cesty.
 Spotreba energie (plnenie 92,16 %) – náklady na vodu, elektrinu a teplo na TÚV
a kúrenie.
3.3.2 Náklady na služby
 Opravy a údržba (plnenie 132,70 %) – bežné prevádzkové opravy a údržbu služobného
auta Peugeot 207 ( rok výroby 2007) vo výške 1 326,05 €. V rámci tejto položky bola
financovaná aj nevyhnutná oprava padajúcej omietky a vymaľovanie pobočky knižnice na
Humenskej 9.
 Náklady na reprezentáciu (plnenie 122,81 %) - tvorilo občerstvenie pri podujatiach
organizovaných KMK ( v roku 2016 KMK zorganizovala celkom 2 832 podujatí na ktorých sa
zúčastnilo celkom 63 590 osôb), z ktorých časť bola financovaná z projektov.
 Cestovné (plnenie 74,60 %) – do tejto položky sú zahrnuté cestovný výdavky
zamestnancov na domáce a zahraničné služobné cesty.
 Výkony spojov (plnenie 97,91 %) – poštovné, náklady na telefóny a internet na
všetkých pobočkách KMK.
 Ostatné služby (plnenie 98,35 %) – náklady na prenájom priestorov mimoškolských
pobočiek knižnice náklady na servis počítačovej techniky, upgrade softvérového vybavenia
(ekonomický a pod.), náklady na propagáciu podujatí organizovaných KMK, odborné školenia,
služby technika PO a BOZP, audítorské služby.
Súčasťou tejto položky sú aj náklady na realizáciu projektov: honoráre, cestovné pre
účinkujúcich a ostatné služby v rámci realizácie projektov (ubytovanie, propagačné materiály)
v celkovej výške 23 501,98 € ktoré boli hradené z grantov FPU a príspevkov na
spolufinancovanie projektov od iných subjektov.

3.3.3 Osobné náklady
 Mzdové náklady (plnenie 98,73 %) – mzdové náklady zamestnancov za 01-12/2016, kde
bol dosiahnutý priemerný zárobok za rok 2016 vo výške 751,10 €. V tejto položke sú zahrnuté
aj odmeny za kvalitné plnenie úloh. Súčasťou sú aj odmeny z príležitosti životných jubileí vo
výške jedného funkčného platu podľa Kolektívnej zmluvy.
 Ostatné osobné náklady (plnenie 112,04 %) – zahŕňajú odmeny pracovníkom mimo
pracovného pomeru, dohody v rámci projektov, ktoré boli hradené z grantov FPU.
 Zákonné sociálne poistenie (plnenie 99,15 %) – zákonné odvody do SP a zdravotných
poisťovní za zamestnancov a odvody z dohôd aj v rámci realizovaných projektov.
 Zákonné sociálne náklady (plnenie 99,62 %) – náklady na tvorbu Sociálneho fondu,
príspevky na stravné lístky zamestnancov, náklady organizácie na DDS, náklady na odchodné 1
zamestnanca z príležitosti prvého odchodu do starobného dôchodku podľa Kolektívnej zmluvy.
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3.3.4 Ostatné prevádzkové náklady
 Dane a poplatky (plnenie 109,25 %) – poplatky za komunálny odpad, koncesionárske
poplatky a správne poplatky.

 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (plnenie 76,63 %) - členské poplatky KMK
za rok 2016, poplatky za žiadosti na projekty podané v roku 2016.

 Odpisy a rezervy (plnenie 100,73 %) – tvoria odpisy dlhodobého majetku na Nábytok
v Litparku (r.2013) obstaraného z vlastných zdrojov, Bibliobox (r.2014) obstaraný
z kapitálového grantu MK SR (spolufinancovanie z Rezervného fondu), automatizovaného
informačného systému Clavius (r.2014) obstaraného z kapitálového transferu zriaďovateľa
(dofinancovaného z RF organizácie), pódia v Litparku ( r. 2016 z Rezervného fondu), Špeciálna
nábytková zostava pre knižnice – Pirátska loď ( r. 2016 z Rezervného fondu).

 Tvorba rezerv (plnenie 100 %) – organizácia vytvorila rezervy na overenie účtovnej
uzávierky audítorom vo výške nákladov na overenie IUZ za rok 2015.

 Finančné náklady (plnenie 106,98 %) – náklady na bankové poplatky a náklady na
poistenie majetku a poistenie služobného auta Peugeot207 ( PZP a havarijné poistenie).

 Dane z príjmov (plnenie 116,20 %) – daň z úrokov na bežnom účte organizácie .
3.4 Výnosy
Celkové výnosy príspevkovej organizácia KMK za rok 2016 boli vo výške 636 330,43 €
predstavujú 100,50 % upraveného rozpočtu.
Prehľad výnosov za rok 2016 je uvedený v Tabuľke 3.1.
3.4.1 Špecifikácia výnosov a príjmov z vlastnej činnosti
 Tržby z predaja služieb (plnenie 96,80 %) – sú tvorené tržbami za zápisné, upomienky
a rozmnožovacie služby. Prechod na používanie nového automatizovaného knižničného
informačného systému Clavius v roku 2015 mali priaznivý vplyv na medziročný nárast tržieb
v roku 2015 o 25,34 %. V roku 2016 sa zlepšila disciplína čitateľov pri včasnom vracaní
výpožičiek zasielaním upozornení o blížiacom sa termíne vrátenia a tým sa znížili tržby za
upomienky voči roku 2015 o 1 510,30 €. Neustálu prácu na zvyšovaní úrovne poskytovaných
služieb zo
strany zamestnancov knižnice dokumentuje aj zvyšujú sa počet čitateľov
a výpožičiek.
Knižnica pre mládež využila aj v roku 2016 možnosť uhrádzať členský príspevok cez projekt
MK SR použitím kultúrnych poukazov žiakov a učiteľov v celkovej hodnote 1 493 €.

Štruktúra vlastných príjmov za rok 2016:
Tržby za služby (17 423,90):
Zápisné
11 956,00
Rozmnožovacie práce
12,20
Rezervačný poplatok
57,80
Manipulačný poplatok
70,50
Upomienky
4 735,90
Poplatky za podujatia
490,00
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Ostatné vlastné príjmy:
Strata kníh a časopisov
Strata preukazov
Burza kníh

210,20
101,50
409,00

3.4.2 Výnosy z transferov
Činnosť Knižnice pre mládež mesta Košice bola v roku 2016 financovaná z BT zriaďovateľa
Mesta Košice. Doplnkové finančné zdroje boli tvorené schválenými dotáciami na projekty
z Fondu na púodpuru umenia (FPU) a dotáciami a darmi na realizáciu projektov od iných
subjektov.
Výnosy z BT z rozpočtu obce
Výnosy z BT zo ŠR – dotácie FPU
Výnosy z BT od ostatných subjektov:
Výnosy z darovaných kníh
Spolu:

560 000,00 €
32 700,00 €
2 697,35 €
8 062,46 €
603 459,81 €



Výnosy z BT z rozpočtu obce – zúčtovanie bežných transferov zriaďovateľa – MMK. Za
rok 2016 bol použitý a zúčtovaný celý bežný transfer poskytnutý mestom Košice v celkovej
výške 560 000 €.



Výnosy z BT zo ŠR - zúčtovanie dotácií na projekty od Fondu na podporu umenia
realizované KMK v roku 2016 v celkovej výške 32 700 €:
Literárne Košice Jána Štiavnického: 1 500 €
Mesiac autorského čítania: 14 000 €
Číta celá rodina: 3 000 €
Motivačné aktivity s detským čitateľom VI.: 4 000 €
Kvalitné knihy pre deti: 7 500 €
Zábavná knižnica: 2 700 €
Knižnica pre mládež využila aj v roku 2016 možnosť uhrádzať členský príspevok cez
projekt MK SR použitím kultúrnych poukazov žiakov a učiteľov v celkovej hodnote 1 493 €
(táto suma je zahrnutá v tržbách v položke registračný poplatok).

 Výnosy z BT od ostaných subjektov - zúčtovanie darov a grantov poskytnutých subjektmi
mimo verejnej správy a štátneho rozpočtu:
Dotácia z Fondu zdravia (1 500 €)
príspevok Mestských lesov na realizáciu projektu MAČ (100 €)
príspevok ZVKS na realizáciu projektu Číta celá rodina (500 €)
Príspevok MČ Košice – Západ na nákup kníh (100 €)
Príspevok MČ sídlisko Ťahanovce na nákup kníh (200 €)
dar spoločnosti NEO Slovak na podujatia s deťmi (250 €)


Výnosy z KT - organizácia v roku 2016 nedostala žiadny kapitálový transfer od
zriaďovateľa. Na obstaranie kapitálového majetku bol v roku 2016 použitý Rezervný fond
organizácie po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa. Položka obsahuje zúčtovanie
transferov na odpisy zvereného majetku
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3.4.3 Ostatné výnosy
 Ostatné výnosy (plnenie 179,82 %) – preplatky vyúčtovaných nákladov za rok 2015,
burza vyradených kníh, refundácie nákladov z akcií usporiadaných KMK. V tejto položke sú
ďalej zahrnuté výnosy z príspevkov primátora mesta Košice, Španielskeho veľvyslanectva a
Poľského inštitútu na realizáciu projektu Mesiac autorského čítania a ostatné výnosy.
• Zúčtovanie rezerv – zúčtovanie rezervy na overenie ÚZ za rok 2015 audítorom vo
výške 720 €.
• Finančné výnosy – úroky z bežných účtov.

3.5 Prírastky, úbytky a stav majetku k 31.12.2016
Na základe príkazu riaditeľa knižnice k ročnej inventarizácii bola vykonaná invetúra a
dokladová inventarizácia nehnuteľného a hnuteľného hmotného a nehmotného majetku k
31.12.2016 a dokladová inventarizácia záväzkov, pohľadávok, cenín, peňažných prostriedkov,
finančných účtov, knižničného fondu a majetku Knižnice k 31.12.2016.
3.5.1 Prírastky majetku
Knižnica pre mládež mesta Košice nedostala v roku 2016 od zriaďovateľa žiadny
kapitálový transfer.
Organizácii bol v 11/2016 zverené na používanie úžitkové motorové vozidlo FIAT Scudo
v obstarávacej cene 19 916,35 € a zostatkovej cene 0 €.
Po súhlase zriaďovateľa obstarala organizácia z Rezervného fondu v roku 2016 dlhodobý
hmotný majetok:
 Pódium do Litparku
1 720,00 €
 Knihovnícky nábytok Pirátska loď
2 690,40 €
Knižnica v priebehu roku 2016 obstarala drobný hmotný majetok v celkovej výške 6 147,48
€. V tejto sume je zahrnutý aj drobný hmotný majetok z doplnkových zdrojov financovania
v celkovej výške 4 200 €:
 Fondu zdravia ( dotácia 1 500 €) - interaktívna tabuľa
 Fond na podporu umenia ( projekt Zábavná knižnica 2 700 €) – nábytok na pobočky
knižnice
Organizácia rozšírila v roku 2016 knižný fond o 5 986 zväzkov v celkovej hodnote
50 804,78 € z toho:
 z dotácie zriaďovateľa a vlastných príjmov vo výške 34 942,32 €
 z dotácie Fondu na podporu umenia vo výške 7 500 €
 daru mestskej časti Košice – Západ vo výške 100 €
 daru mestskej časti Sídlisko Ťahanovce vo výške 200 €
 knižných darov vo výške 8 062,46
Prírastky majetku
a) Knižný fond ( podsúvah. Ú 771 )
50 804,78 €
b) OTE, DrHM
5 504,31 €
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3.5.2 Úbytky majetku
a) Umelecké diela (Ú 032)
b) Knižný fond ( podsúvah. Ú 771 )
c) OTE

0€
12 605,81 €
0€

3.5.3 Stav majetku k 31.12.2016

Budovy
Pozemky
Umelecké diela a zb.
Softwér
Samostatné HV a súbory HV
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý HM

obstarávacia cena
39 404,30 €
16 732,80 €
0€
17 081,21 €
72 531,85 €
35 451,10 €
966,74 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok
Drobný HaNM (podsúvah. účet)
Knižničný fond (podsúvah. účet) - vlastný
Knižničný fond (podsúvah. účet) - zverený

zostatková cenak 31.12.2016
––––
16 732,80 €
0€
7 942,84 €
18 773,26 €
0€
0€

151 320,87 €
731 643,11 €
89 965,62 €

3.6 Zostatky finančných účtov k 31.12.2016
Bežný účet KMK
33 889,71 €
Grantový bežný účet
800,00 €
Bankový účet SF
1 331,04 €
Pokladničná hotovosť
424,76 €
Grantová pokladňa
0,00 €
Ceniny (stravné lístky)
2 880,00 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
39 325,51 €
K 31.12.2016 knižnica neeviduje záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti. K
31.12.2016 knižnica neeviduje žiadne pohľadávky z obchodného styku.
K 31.12.2016 knižnica eviduje záväzky z obchodného styku v celkovej výške 2 126,83 € v
lehote splatnosti.

3.7 Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu k 31.12.2016
Počiatočný stav k 01.01.2016
1 441,63 €
Prírastky SF
4 190,78 €
Úbytky SF - čerpanie na stravovanie a poukážky
4 226,80 €
_____________________________________________________________
Zostatok SF k 31.12.2016
1 405,61 €
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3.8 Zákonný rezervný fond k 31.12.2016
Počiatočný stav k 01.01.2016
Prírastok ZRF - HV za rok 2015 - zisk
Úbytok ZRF - obstarnie DHM
Zostatok ZRF k 31.12.2016

17 319,34 €
25,47 €
4 410,40 €
12 934,41 €

Rezervný fond bol v roku 2016 navýšený podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva
o finančnom vysporiadaní zo rok 2015 o zisk za rok 2015 vo výške 25,47 €. V roku 2016 bol
rezervný fond čerpaný po súhlase zriaďovateľa na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo
výške 4 410,40 €.

ZÁVER
Knižnica pre mládež mesta Košice v rámci svojich finančných možností a vďaka
mnohým projektom, partnerom a darcom mohla splniť v roku 2016 svoje zámery a ciele na
podporu čítania. Počas roku 2016 pripravila množstvo menších aj veľkých projektov.
Naša knižnica sa stala už po šiestykrát súčasťou najväčšieho stredoeurópskeho
literárneho festivalu Mesiac autorského čítania, kde sme pôsobili ako hlavný organizátor pre
Slovenskú republiku. Každá večer sa v priebehu mesiaca júl uskutočnili v priestoroch
Kulturparku autorské čítania 2 autorov – jedného českého alebo slovenského a 1 zahraničného –
v roku 2016 zo Španielska.
Knižnica sa neustále snaží zvýšiť kavalitu poskytovaných služieb rozširovaním knižného
fondu, rozširovaním ponúkaných služieb, využívaním nových foriem realizovaných podujatí
a neustálym vzdelávaním svojich zamestnancov.
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Príloha č. 1
Prírastok knižničného fondu (počet zväzkov) k 31.12.2016
Tematická skupina
Beletria pre deti a mládež
Náučná lit. pre deti a mládež
Beletria pre dospelých
Náučná pre dospelých
Špeciálne fondy
Spolu: B: 5315 N: 669 Šp: 2

Počet zv.
4311
504
1004
165
2
5986

Prehľad o doplňovaní knižničných fondov v roku 2016
Knižničné jednotky získané
v eurách (€)
kúpa
Grant FPU
sponzorské
dary
náhrada
Spolu:

VOC
22318,47
7500,00
299,92

30118,39

MOC
30748,18
11425,10
385,60
8003,53
242,37
50804,78

kn. jednotky
3431
1444
40
1035
36
5986

Prírastok knižničného fondu podľa druhu a jazyka
druh
beletria pre deti a mládež
beletria pre dospelých
náučná lit. pre deti a mládež
náučná lit. pre dospelých
špeciálne fondy

zv.
4311
1004
504
165
2

%
72
17
8
3
0,0003

Spolu: B: 5315 N: 669 Šp: 2

5986

100

Časopisy
tit.: 28
exempl. 194
v hodnote: 2208,94 €
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jazyk
slov.
čes.
angl.
franc.
rus.
nem.
ukr.
maď.
špan.

zv.
5550
97
70
202
4
2
2
56
1
5984

Odborná literatúra, noviny
tit.: 1
v hodnote: 10,54 €

%
92,74
1,62
1,16
3,37
0,06
0,03
0,03
0,93
0,01
100

Prírastok knižničných jednotiek za jednotlivé mesiace
Mesiac
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

zv.
329
590
450
340
402
453
292
423
332
449
1819
107

spolu
329
919
1369
1709
2111
2564
2856
3279
3611
4060
5879
5986

Príloha č. 1/b
Vecný súpis prírastkov knižničného fondu po pobočkách k 31.12.2015
Pobočka
P1 Nám. J.Mathého 1
P2 Kukučínova 2
P5 Poľovnícka 8
P6 Humenská 9
P7 ZŠ Jenisejská 22
P8 ZŠ Užhorodská 39
P9 ZŠ Bernolákova 18
P10 ZŠ Bukovecká
P12 B.Němcovej 27
P15 ZŠ Družicová 4
P19 ZŠ Starozagorská 8
P20 ZŠ Bruselská 18
P21 ZŠ Krosnianska 2
P22 ZŠ Maurerova
P23 ZŠ Krásna n/Hornádom
P24 ZŠ Belehradská 21
P25 ZŠ Krosnianska 4
P26 ZŠ M.Lechkého
P27 ZŠ Čordákova 50
P28 ZŠ Postupimská 37
P29 ZŠ Fábryho 44
P32 ZŠ Janigova 2
Sub P6 – MDK od r. 1980
Sub P6 – MDK do r. 1979

Zväzky
403
1103
388
625
173
27
142
203
390
407
137
243
166
169
94
278
248
231
114
111
131
118
79
6
5986

Predajná cena €
3391,55
9809,32
3366,29
5415,58
1406,94
251,97
1149,77
1558,76
3124,83
3505,32
1110,97
2139,09
950,17
1408,15
796,23
2326,70
2096,37
1981,70
902,56
919,35
1102,37
977,64
651,16
38,04
50804,78

% z celk.prír.
6,73
18,43
6,45
10,44
2,89
0,45
2,37
3,39
6,52
6,80
2,28
4,06
2,77
2,82
1,57
4,64
4,14
3,86
1,90
1,85
2,19
1,97
1,32
0,10
100
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Prírastok knižničného fondu (počet exemplárov) za rok 2016
Tematická skupina
Beletria pre deti a mládež
Náučná lit. pre deti a mládež
Beletria pre dospelých
Náučná pre dospelých
Špeciálne fondy
Spolu: B: 5315 N: 669 Šp: 2

Počet zv.
4311
504
1004
165
2
5986

Príloha č. 2
Stav knižničného fondu podľa jednotlivých pracovísk k 31.12.2016
Pracovisko
Múzeum detskej knihy
P1 Nám. J. Mathého 1
Litpark – Kukučínova 2
P4 – sklad Cp Tajovského
P5 Poľovnícka 5
P6 Humenská 9
P7 ZŠ J. Urbana
Sklad Humenská 9
P9 ZŠ Bernolákova
P10 ZŠ Bukovecká
P12 B. Němcovej 27
P15 Družicová
P19 ZŠ Starozagorská
P20 ZŠ Bruselská
P21 ZŠ Krosnianska 2
P22 ZŠ Maurerova
P23 ZŠ Krásna
P24 ZŠ Belehradská
P25 ZŠ Krosnianska 4
P26 ZŠ Lechkého
P27 ZŠ Čordákova
P28 ZŠ Postupimská
P29 ZŠ Fábryho
P32 ZŠ Janigova
Riad. Kukučínova
Hosp. odd., Kukučínova 2
Bg. Odd. Kukučínova 2
Spolu:
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Počet zväzkov
4 889
8 921
17 558
15.635
9.804
11.464
5.205
52.765
4.255
5.437
9.020
6.740
5.221
6.889
7.673
5.346
3.285
7.847
5.743
6.535
4.839
4.983
4.793
4.867
53
31
97
219 895

V hodnote (€)
12.827,38
43.698,63
92.150,37
16.019,14
47.531,82
65.388,62
28.258,56
84.557,16
21.504,08
23.844,19
41.642,12
37.275,16
22.438,31
34.574,40
30.873,69
21.827.53
14.064,25
38.291,21
27.681,76
33.723,21
18.036,58
19.996,38
22.223,80
22.012,60
331,02
116,15
720,61
821.608,73

Príloha č. 3
Nahradené kniž. j. za rok 2016
Pobočka
P1 - Nám, Jána Mathého
P2 - Litpark
P6 - Humenská 9
P7 - ZŠ Jozefa Urbana
P8 - ZŠ Užhorodská 39
P12 - B, Němcovej 27
P15 - ZŠ Družicová 4
P19 - ZŠ Starozagorská
P20 - ZŠ Bruselská 18
P21 - ZŠ Krosnianska 2
P22 - ZŠ Ľudovíta
P25 - ZŠ Krosnianska 4
P29 - ZŠ Fábryho 44
P32 - ZŠ Janigova 2
Spolu:

Počet zväzkov
9
2
4
2
1
5
2
2
3
2
1
1

V hodnote €
52,73
11,94
52,69
4,39
6,99
32,85
22,46
8,00
16,83
12,87
2,79
6,61

1
1
36

6,61
4,61
242,37 €

Príloha č. 4
Stratené a finančne uhradené knižničné jednotky za rok 2016
Poradie Pobočka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Litpark, Kukučínova 2
P32 ZŠ Janigova
P12 B. Němcovej 27
P26 ZŠ Jána Pavla II
P22 ZŠ Maurerova
P19 ZŠ Starozagorská
P7 ZŠ Jenisejská
P1 Mier
P15 Družicová
P9 ZŠ Bernolákova
P6 Humenská 9
P25 ZŠ Krosnianska 4
Spolu:

Počet
zväzkov
9
3
7
5
4
2
2
1
1
1
2
3
40 zv.

V hodnote €
41,82
37,39
24,64
21,80
21,11
17,69
12,22
9,99
8,79
6,49
4,13
4,13
210,20 €
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Príloha č. 5
Burza vyradených knižničných jednotiek za rok 2016

Poradie
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Podujatie
Litpark – burza kníh
Hravenisko
Adventné trhy
VIRVAR
Číta celá rodina
Hroncoland
Mama- trh
Kids day –T-system
Ekoland
Noc múzeí
P6 Humenská – burza kníh
Spolu:

Počet zväzkov
158 zv.
120 zv.
106 zv.
96 zv.
92 zv.
64 zv.
54 zv.
44 zv.
38 zv.
37 zv.
9 zv.
818 zv.

V hodnote €
79,00
60,00
53,00
48,00
46,00
32,00
27,00
22,00
19,00
18,50
4,50
409,00 €

Príloha č. 6
Čitatelia 2016
Január – december 2016
Registrovaní
čitatelia
P1
P2
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P12
P15
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P32

Nám. Nádeje 1
Litpark
Poľovnícka 5
Humenská 9
ZŠ Jenisejská 22
ZŠ Užhorodská 39
ZŠ Bernolákova 18
ZŠ Bukovecká 17
B.Nemcovej 27
ŽS Družicová 4
ZŠ Starozagorská 8
ZŠ Bruselská 18
ZŠ Krosnianska 2
ZŠ Maurerova 21
ZŠ Rehoľná 2, Košice - Krásna
ZŠ Belehradská 21
ZŠ Krosnianska 4
ZŠ Jána Pavla II
ZŠ Čordákova 50
ZŠ Postupimská 37
ZŠ Fábryho 44
ZŠ Janigova 2
SPOLU

931
1981
1158
1793
442
26
391
225
737
603
218
426
300
240
96
726
407
530
162
100
266
220
11978

- z toho
čitatelia do 15
rokov
721
1361
1000
1523
418
23
388
201
638
544
205
388
289
221
95
697
377
471
154
94
263
210
10281
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Príloha č. 7
Výpožičky 2016
Január - december 2016
KNIHY Periodiká
P1
P2
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P12
P15
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P32
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Nám. Nádeje 1
Litpark
Poľovnícka 5
Humenská 9
ZŠ Jenisejská 22
ZŠ Užhorodská 39
ZŠ Bernolákova 18
ZŠ Bukovecká 17
B. Nemcovej 27
ZŠ Družicová 4
ZŠ Starozagorská 8
ZŠ Bruselská 18
ZŠ Krosnianska 2
ZŠ Maurerova 21
ZŠ Rehoľná 2, Košice - Krásna
ZŠ Belehradská 21
ZŠ Krosnianska 4
ZŠ Jána Pavla II
ZŠ Čordákova 50
ZŠ Postupimská 37
ZŠ Fábryho 44
ZŠ Janigova 2
SPOLU

22444
35635
26314
23775
14532
300
7471
4322
11548
10758
2986
6459
3860
3480
921
13709
7045
9515
3942
2784
3468
4715
219983

542
1138
975
873
148
0
73
54
480
127
68
366
14
147
6
126
388
173
691
72
84
401
6946

Špeciálne SPOLU
dokumenty
9
22995
15
36788
300
27589
4
24652
0
14680
0
300
0
7544
0
4376
0
12028
0
10885
0
3054
0
6825
0
3874
3
3630
0
927
4
13839
9
7442
5
9693
0
4633
0
2856
0
3552
2
5118
351 227280

Príloha č. 8
Vyhodnotenie ukazovateľov za rok 2016

P1
P2
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P12
P15
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P32

Nám. Nádeje 1
Litpark
Poľovnícka 5
Humenská 9
ZŠ Jenisejská 22
ZŠ Užhorodská 39
ZŠ Bernolákova 18
ZŠ Bukovecká 17
B.Nemcovej 27
ZŠ Družicová 4
ZŠ Starozagorská 8
ZŠ Bruselská 18
ZŠ Krosnianska 2
ZŠ Maurerova 21
ZŠ Rehoľná 2, Košice Krásna
ZŠ Belehradská 21
ZŠ Krosnianska 4
ZŠ Jána Pavla II
ZŠ Čordákova 50
ZŠ Postupimská 37
ZŠ Fábryho 44
ZŠ Janigova 2
SPOLU

Počet
Výpožičky
čitateľov
931
22995
1981
36788
1158
27589
1793
24652
442
14680
26
300
391
7544
225
4376
737
12028
603
10885
218
3054
426
6825
300
3874
240
3630

Podujatia
207
513
232
279
172
17
128
96
94
141
107
133
59
82

96

927

38

726
407
530
162
100
266
220
11978

13839
7442
9693
4633
2856
3552
5118
227280

142
78
75
77
34
46
82
2832
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Príloha č. 9
Prehľad pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice
Pobočka

Adresa

Sídlisko

P1

Mier, Nám. Nádeje 1, Košice

Košice - Sever

P2

Litpark, Kasárne/Kutlurpark Kukučínova 2, Košice

Košice - Juh

P5

Nezábudka, Poľovnícka 8, Košice

Košice - Západ

P6

Humenská 9, Košice

Košice - Západ

P7

ZŠ Jenisejská 22, Košice

Košice – Nad jazerom

P8

ZŠ Užhorodská 39, Košice – zrušená k 6.10.2016

Košice - Juh

P9

CZŠ Bernolákova 18, Košice

Košice - Západ

P10

ZŠ Bukovecká 17, Košice

Košice – Nad jazerom

P12

OD Merkur, B. Nemcovej 27, Košice

Košice - Sever

P15

ZŠ Družicová 4, Košice

Košice – Nad jazerom

P19

ZŠ Starozagorská 8, Košice

Košice - KVP

P20

ZŠ Bruselská 18, Košice

Košice - Ťahanovce

P21

ZŠ Krosnianska 2, Košice

Košice – Dargovských hrdinov

P22

ZŠ Maurerova 21, Košice

Košice – Dargovských hrdinov

P23

ZŠ Rehoľná 2, Košice

Krásna nad Hornádom

P24

ZŠ Belehradská 21, Košice

Košice - Ťahanovce

P25

ZŠ Krosnianska 4, Košice

Košice – Dargovských hrdinov

P26

ZŠ Jána Pavla II., Košice

Košice - KVP

P27

ZŠ Čordáková 50, Košice

Košice - KVP

P28

ZŠ Postupimská 37, Košice

Košice - Dargovských hrdinov

P29

ZŠ Fábryho 44, Košice

Košice - Dargovských hrdinov

P32

ZŠ Janigova 2, Košice

Košice - KVP
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Príloha č. 10
Zoznam pracovníkov k 31.12.2016
P.č. Titul

Meno a priezvisko

Pracovisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Mgr.

Ing.

Alžbeta Antolíková
Marcela Dávidová
Lucija Dolinšek
Judita Dudásová
Viera Eliášová
Agáta Halásová
Stanislava Handzoková
Viera Hiriaková
Renáta Hlivková
Hurná Iveta
Eva Janušová
Janka Karafová
Irena Keresztessy
Tatiana Klimková
Oľga Kuľhová
Gabriela Kuncová
Timea Labinová
Silvia Lešková
Nadežda Liptáková
Natália Loebeová
Zuzana Macorligová
Natália Malíková
Lenka Mencelová
Ľubica Pavíleková
Eva Petrášová
Zuzana Polohová
Kamila Prextová
Viera Ristvejová
Mária Rusnáková
Katarína Štefanková
Agnesa Tomášová
Monika Tumová

33

Ing.

Dagmar Vaníková

P6 Humenská 9
P28 ZŠ Postupimská 37, P25 ZŠ Krosnianska 4
sekcia knižničného fondu, bg. a komunikácie
vedúca mimoškolských pobočiek, P2 Litpark
sekcia knižničného fondu, bg. a komunikácie
P24 ZŠ Belehradská 21
Útvar riaditeľa
P26 ZŠ Lechkého 1
P1 Mier
Riaditeľka
P5 Nezábudka, Poľovnícka 8
P12 Merkur
Útvar riaditeľa
sekcia bibliografie a komunikácie
P23 Rehoľná, P9 CZŠ Bernoláková
P5 Nezábudka, Poľovnícka 8
P10 ZŠ Bukovecká 17, P19 ZŠ Starozagorská 8
P7 ZŠ Jenisejská
P21, ZŠ Krosnianska 2; P29 Fábryho 44
P6 Humenská 9
P27 Čordákova 50, P32 ZŠ Janigova 2
P2 Litpark
P2 Litpark
sekcia knižničného fondu, bg. a komunikácie
P7 ZŠ Družicová 4
Útvar riaditeľa
vedúca útvaru odborných knižničných činností
sekcia bibliografie a komunikácie
P2 Litpark, P22 Maurerova 21
P2 Litpark
P6 Humenská 9
Útvar riaditeľa
Vedúca školských pobočiek, sekcia knižničného
fondu, bg. a komunikácie
P6 Humenská 9
P20 ZŠ Bruselská 18

34
35

Mgr.
Bc.

Mgr. et Mgr.
Bc.
Ing.
Mgr.
Bc.
Bc.

Mgr.
Bc.
Ing.
PhDr.
Ing.
Mgr.
Bc.

Renáta Vrabecová
Erika Zvarová
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