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9_Informácia o činnosti a finančné vyhodnotenie činnosti Knižnice v KS Žarnovická  

 

V roku 2020 bola činnosť knižnice na Žarnovickej ul. ovplyvnená pandémiou COVID 19, 

ktorá mala za následok, že knižnica bola otvorená v obmedzenom režime. V rámci činnosti sa 

zorganizovali tri podujatia. Ešte vo februári sa uskutočnilo podujatie pod názvom "Nemcovej 

pečiatkománia", kedy čitateľská verejnosť mohla počas tohto mesiaca priniesť knihu 

"Babička" od Boženy Nemcovej, do ktorej dostali pamätnú pečiatku a veštci zúčastnení boli 

zaradení do žrebovania o nákupné poukážky od Kauflandu. Kvôli protipandemickým 

opatreniam, ktoré uzavreli knižnicu v marci, bolo toto losovanie realizované v auguste v 

rámci Račianskeho kultúrneho a športového leta. Súčasťou Račianskeho kultúrneho 

a športového leta boli ešte dve podujatia a to Burza kníh, kedy si počas dvoch dní mohli 

záujemci odkúpiť za symbolickú cenu 50 centov akúkoľvek knihu z fondu vyradenej 

literatúry.  Ďalším podujatím boli "Stratené knihy", kedy počas daného týždňa v auguste boli 

na verejných miestach (lavičky, Slovenská pošta, zastávky MHD) umiestnené knihy s 

označením a po "nájdení" a ich vrátení do knižnice boli účastníci odmenení. Takisto knižnica 

uskutočnila aj pilotné živé čítanie pre deti do 5 rokov, ktoré pokračovalo v rámci kultúrneho 

leta aj v Obecnej záhrade.  

Po znovuotvorení knižnice po uvoľnení opatrení v máji, knižnica v spolupráci s MČ v tomto 

mesiaci riešila výpožičky kníh formou knižného kuriéra, t. j., po objednaní titulov čitateľmi 

(sms, mail alebo telefonicky) im boli dodané kuriérom. Následne čitatelia mohli knihy vrátiť 

do pripraveného boxu v Obecnej záhrade do karantény.  

V minulom roku sa začala riešiť aj objednávka na nákup literatúry a technického, či 

interiérového vybavenia v hodnote 5000 eur z Fondu na podporu umenia.  

Zo schváleného ročného rozpočtu MČ bol zakúpený kopírovací, laminovací stroj a nové 

kreslá do jedného z oddelení knižnice. 

 

V roku 2020 boli na chod Knižnice Rača čerpané finančné prostriedky vo výške 18.192,33 €. 

Služby knižnice využilo: 

Deti a mládež do 15 rokov                 599 

Dospelí                                            1.337 

Spolu                                               1.936 

Tieto čísla zahŕňajú čitateľov knižnice, nie účastníkov podujatí, tých bolo v uplynulom roku 

146. Samozrejme, treba brať do úvahy úplné uzatvorenie knižnice v dĺžke troch mesiacov  z 

dôvodu pandémie.    

 

V roku 2019 využilo služby našej knižnice celkom 2657 používateľov, z toho detí do 15 

rokov 768 študentov a dospelých 1889. Na podujatiach organizovaných knižnicou alebo v 



rámci spoluorganizácie s MČ Bratislava Rača a Mestskou knižnicou Pezinok (Živé čítanie, 

burzy kníh, Dobšinského pečiatkománia, Stratené knihy, Hľadaj a nájdeš, výchovno-

vzdelávacie návštevy detí z MŠ a ZŠ) sa zúčastnilo celkom 1030 návštevníkov, z toho detí do 

15 rokov 702, dospelých 328. 

 

 

 

 
  

 

Spracovala: Dana Ölvecká, január 2021 

Podklady: Anna Klačanová – Knižnica Rača 
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