REGIONÁLNE KNIŽNICE ŽILINSKÉHO KRAJA 2014
1. Knižničný fond
Regionálne knižnice Žilinského kraja v roku 2014 vykázali knižničný fond 789 938
knižničných jednotiek, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom počet nižší o 20 091
knižničných jednotiek. Pomerne veľký úbytok fondu zaznamenala Turčianska knižnica
v Martine (– 16 958), ktorá po riadnej revízii knižničného fondu vyradila časť starého,
nevyužívaného a hygienicky nevyhovujúceho fondu. Pokles fondu zaznamenala aj Kysucká
knižnica (- 2 210) a Oravská knižnica A.H. (- 3 259). Celý knižničný fond regionálnych knižníc
v Dolnom Kubíne, Čadci, Liptovskom Mikuláši a v Martine aj s pobočkami je kompletne
spracovaný v automatizovanej elektronickej databáze knižnično-informačného systému Clávius.
Krajská knižnica v Žiline má spracované v elektronizovanej databáze 90 % knižničného fondu.
Zvyšných 10 % tvorí fond troch pobočiek krajskej knižnice nachádzajúcich sa v okrajových
častiach mesta, kde sa automatizácia neplánuje.
Knižničný fond regionálnych knižníc a krajskej knižnice tvoria knihy (753 218 KJ, t.j.
95,35 %) a špeciálne dokumenty (36 720 KJ, t.j. 4,65 %). Špeciálne dokumenty sa do knižníc
nakupujú len v obmedzených množstvách a keďže po technickej stránke rýchlo zastarávajú ich
počet ubúda. V sledovanom roku Turčianska knižnica po revízii knižničného fondu vyradila 257
špeciálnych dokumentov.
V roku 2014 najvyššie percentuálne zastúpenie odbornej literatúry vo svojom fonde mala
Kysucká knižnica - 43,59 % a Oravská knižnica A.H. - 41,46 %. Turčianska knižnica mala vo
svojom fonde len 35,65 % kníh odbornej literatúry, Krajská knižnica v Žiline 35,54 %
a Liptovská knižnica G.F.B. 36,86 %. Na druhej strane Kysucká knižnica mala najnižší podiel
krásnej literatúry pre dospelých, a to len 32,10 %. Ponuka krásnej literatúry pre dospelých bola
najbohatšia v Turčianskej knižnici (40,23 %), v Oravskej knižnici A.H. (37,94 %) a v krajskej
knižnici (37,86 %).
V Krajskej knižnici v Žiline a v Kysuckej knižnici v Čadci fond literatúry pre detského
používateľa približne korešponduje s percentom registrovaných detských používateľov.
V regionálnych knižniciach v Martine, Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši je fond
literatúry pre deti podstatne nižší ako je percento detských používateľov, napr. v Turčianskej
knižnici fond detskej literatúry tvorí 24,12 %, pričom percento detských používateľov
z celkového počtu používateľov je až 37,30 %. V Liptovskej knižnici G.F.B. tvorí fond detskej
literatúry 26,76 % a podobne percento detí z počtu používateľov je vysoké, až 37,45 %.
V Oravskej knižnici A.H. fond literatúry pre deti tvorí 20,60 % , pričom percento detských
používateľov z celkového počtu používateľov je vyššie - 29,42 %.
Pri akvizícii knižničného fondu Kysucká knižnica v Čadci sa v roku 2014 zamerala na
nákup krásnej literatúry pre dospelých, ktorý tvoril až 41,79 % z celkového nákupu a
tiež odbornej literatúry pre dospelých, ktorý tvoril 37,13 % z celkového nákupu. 17,56 % nákupu
tvorila krásna literatúra pre deti a 2,95 % odborná literatúra pre deti a mládež. Oravská knižnica
A.H. v Dolnom Kubíne v sledovanom roku zamerala nákup literatúry na detského používateľa,
keď nakúpila 25,53 % krásnej literatúry a až 5,38 % odbornej literatúry pre deti. Pre dospelých
používateľov nakúpila 35,34 % krásnej literatúry a 33,63 % odbornej literatúry. V Liptovskej
knižnici G.F.B. z celkového nákupu literatúry opäť prevládal nákup odbornej literatúry pre
dospelých, keď tvoril až 51,22 % z celkového nákupu. Krásnej literatúry pre dospelých bolo
nakúpených 31,21 %, krásnej literatúry pre deti 14,61 % a zvyšok - 2,20 % odbornej literatúry
pre deti. Turčianska knižnica sa pri nákupe, opäť ako aj v predchádzajúcom roku, zamerala na
krásnu literatúru pre dospelých a jej percento z nákupu tvorilo až 54,01 %. Nákup odbornej
literatúry pre dospelých používateľov tvoril 21,33 %. Z celkového nákupu pre detského
používateľa bolo nakúpených 20,34 % krásnej literatúry a 3,58 % odbornej literatúry. V Krajskej
knižnici v Žiline bol nákup literatúry tiež zameraný na krásnu literatúru pre dospelých, keď tvoril
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až 39,34 %. Nákup odbornej literatúry pre dospelých tvoril 36,71 %. Oproti minulému roku
vzrástol nákup krásnej literatúry pre deti na 21,74%. Odbornej literatúry pre deti však bolo
nakúpených len 2,20 % z celkového nákupu.
Ponuka periodickej tlače pre používateľov regionálnych knižníc a Krajskej knižnice v
Žiline sa po výraznom znížení v roku 2013 zvýšila o 8 titulov a dosiahla 578 titulov (649
exemplárov).
V roku 2014 predstavoval prírastok knižničného fondu kúpou a darom - spolu 16 348
KJ, čo bolo o 817 KJ menej oproti roku 2013. Prírastky kúpou boli nižšie o 3 035, t.j. o - 26 %
oproti predchádzajúcemu roku. Na druhej strane, prírastky darom boli vyššie o 2 218 KJ
(+
28,73 %).
Po veľmi nízkom nákupe v roku 2012, bol rok 2013 rokom mierneho nárastu nákupu
knižničného fondu, avšak tento trend nárastu v roku 2014 nepokračoval. Kúpou sa podarilo
získať knižničný fond hlavne vďaka realizácii projektov podporených Ministerstvom kultúry SR
v rámci programu Akvizícia knižníc. Projekt na nákup fondu nebol podporený len u Kysuckej
knižnice v Čadci, ktorá zo štátnych zdrojov prostriedky na nákup knižného fondu nedostala.
Vo finančnom vyjadrení v roku 2014 celkové prostriedky na nákup KF v regionálnych
knižniciach Žilinského kraja vrátane grantových prostriedkov predstavovali čiastku 88 221 €, čo
je suma o 17 398 € nižšia ako v predchádzajúcom roku 2013. V percentuálnom vyjadrení ide
o 16,47 %-né zníženie finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu. Až polovica
prostriedkov na nákup fondu, t.j. 44 350 € (50,27 %) pochádza z mimorozpočtových zdrojov,
druhá polovica prostriedkov na nákup, t.j. 43 871 € (49,73 %) bola vyčlenená z rozpočtov
knižníc.

Úbytky knižničného fondu v regionálnych knižniciach kraja predstavovali 36 439 KJ
a boli až o 18 832 KJ vyššie ako v predchádzajúcom roku 2013. Najviac kníh vyradila
Turčianska knižnica v Martine (21 033 KJ), ktorá uskutočnila rozsiahlu očistu knižničného fondu
po generálnej revízii. Pomerne veľké množstvo knižničného fondu vyradila aj Krajská knižnica
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v Žiline (4 643 KJ), Kysucká knižnica v Čadci (4 338 KJ) a tiež Oravská knižnica A.H. (4 951
KJ). Liptovská knižnica G.F.B. vyradila v sledovanom období najmenej knižničných jednotiek
(1 474 KJ).
Poradie počtu zväzkov na 1 obyvateľa sídla regionálnej knižnice ostalo nezmenené a je
nasledovné: najmenej zväzkov na 1 obyvateľa má Turčianska knižnica - 2,60 zv., nasleduje
Liptovská knižnica G.F.B. - 3,06 zv. a Krajská knižnica v Žiline - 3,83 zv. na jedného obyvateľa
sídla regionálnej knižnice. Najvyšší počet zväzkov má Kysucká knižnica - 5,47 zv. a Oravská
knižnica A.H. - 5,10 zväzkov na 1 obyvateľa.
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Porovnanie počtu dosiahnutých prírastkov získaných kúpou v roku 2014 s prírastkami
schválenými Metodickým pokynom MK SR č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. 6. 2010 ako
štandard pre verejné knižnice
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2. Výpožičky
V sledovanom roku bolo v regionálnych knižniciach Žilinského kraja a v krajskej knižnici
zrealizovaných spolu 1 824 257 výpožičiek. Počet zrealizovaných výpožičiek oproti
predchádzajúcemu roku klesol o - 148 956, čo predstavuje pokles o 8,17 %. Za hlavný dôvod
poklesu počtu výpožičiek regionálne knižnice aj naďalej považujú nedostatočné a nepravidelné
doplňovanie fondu aktuálnou a žiadanou literatúrou. Regionálne knižnice, ale aj krajská knižnica
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nakupujú literatúru len v jednom, prípadne
v dvoch exemplároch, čo nepokrýva požiadavky a záujem zo strany používateľov. Nákup
literatúry sa realizuje nepravidelne, hlavne v druhej polovici roka, kedy sa využívajú grantové
prostriedky z Ministerstva kultúry SR. Často krát sa stáva, že aktuálne a žiadané tituly sa
začiatkom roka vypredajú a knižnice sa k nim v 2. polroku už nedostanú.
Výraznejší pokles počtu výpožičiek zaznamenala Oravská knižnica A.H. v Dolnom
Kubíne (- 39 570, t.j. – 15,24 % ). Dôvodom pomerne veľkého poklesu je trojmesačné
obmedzenie služieb knižnice z dôvodu realizácie prístavby a rekonštrukcie knižnice. Veľký
pokles – 54 068 (- 16,07 % - ný pokles) zaznamenala aj Liptovská knižnica G.F.B., ktorá za
jeden z hlavných príčin poklesu výpožičiek tiež uvádza nedostatok finančných prostriedkov
a tým obmedzovanie nákupu literatúry v tituloch i exemplároch a nerovnomerný nákup v počas
celého roka. Pokles (– 32 833, - 7,84 %) výpožičiek zaznamenala aj Turčianska knižnica, ktorá
pokles zdôvodňuje obmedzením výpožičných hodín na pobočkách a tiež jedným z dôvodov je aj
konanie generálnej revízie knižničného fondu, kedy bola knižnica dlhšiu dobu zatvorená. Pokles
sa prejavil aj v Krajskej knižnici v Žiline (- 38 088, - 5,33 % ), a bol spôsobený hlavne
zníženým počtom výpožičiek periodík, ktorých pokles bol až 17 % - ný (- 35 650). Mierny nárast
výpožičiek zaznamenala len Kysucká knižnica, kde došlo k očakávanému zvýšeniu počtu
výpožičiek po znovu otvorení rekonštruovanej knižnice (+ 15 603, + 6 %).
V rámci kraja bol pokles zaznamenaný hlavne u výpožičiek periodík (- 93 066), a to aj
napriek tomu, že pokles v počte odoberaných titulov periodík nenastal. Dôvodom sú však
spomínané obmedzenia služieb v rámci konanej prestavby a rekonštrukcie v Dolnom Kubíne
a revízie fondu v Martine. Mínusové hodnoty výpožičiek boli zaznamenané vo všetkých druhoch
literatúry, teda aj u detskej literatúry a tento pokles sa stále nedarí zastaviť. Výpožičky
špeciálnych dokumentov (20 428), ktoré predstavujú len 1 %-o zo všetkých výpožičiek, zostali
na úrovni roka 2013.
V percente výpožičiek náučnej literatúry pre dospelých opäť aj v sledovanom roku
dominovala Oravská knižnica A.H., kde výpožičky náučnej literatúry tvorili až 30,18 %
z celkového počtu výpožičiek. Aj v Krajskej knižnici v Žiline boli výpožičky odbornej literatúry
pre dospelých na dobrej úrovni, keď tvorili – 25,38 % z celkových výpožičiek. Najnižšie
percento výpožičiek náučnej literatúry vykázala Turčianska knižnica, a to 16,31 % a Liptovská
knižnica G.F.B. 19,71 %. V spomínaných knižniciach je na druhej strane vysoký podiel
výpožičiek krásnej literatúry pre dospelých, a to 40,03 % v Liptovskej knižnici G.F.B. a 41,22 %
v Turčianskej knižnici. Najnižšie percento výpožičiek odbornej literatúry pre deti vykázala
Liptovská knižnica G.F.B. ( 2,42 % ) a Krajská knižnica v Žiline (3,17 %). Najvyššie percento
výpožičiek detskej náučnej literatúry dosiahla Kysucká knižnica (7,39 %),Turčianska knižnica
(5,16 %) a Oravská knižnica A.H. (4,63 %).
Najvyšší podiel výpožičiek periodík z celkového počtu výpožičiek aj napriek ich poklesu
zaznamenala Krajská knižnica v Žiline (25,69 %) a Liptovská knižnica G.F.B. (24,40 %).
V ostatných regionálnych knižniciach sa percento výpožičiek periodík pohybovalo od 16,11 %
v Oravskej knižnici A.H. po 16,77 % v Kysuckej knižnici a 21,77 % v Turčianskej knižnici.
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3. Používatelia
Proces úbytku používateľov, aj keď mierny, pokračoval aj v roku 2014, kedy bolo
v regionálnych knižniciach a krajskej knižnici zaregistrovaných 30 693 používateľov, čo je
pokles o 581 používateľov (- 1,86 %). Tento počet registrovaných používateľov predstavuje
14,36 % z počtu obyvateľov miest, sídiel regionálnych knižníc a krajskej knižnice. Pre vnútorné
analýzy vývoja počtu používateľov jednotlivých
knižníc aj naďalej sledujeme počet
používateľov s dobiehajúcou platnosťou registrácie, ktorých bolo 39 007 a ktorí v priebehu roka
využívali služby knižníc do obdobia, kedy vypršala platnosť ich registrácie.
Kysucká
knižnica v Čadci zaregistrovala 5 585 používateľov, čo predstavuje 22,58 % z počtu obyvateľov.
Týmto percentom sa knižnica zaradila medzi regionálne knižnice v Žilinskom kraji s najlepším
percentom používateľov z počtu obyvateľov. Oravská knižnica A.H. zaregistrovala 3 181
používateľov, čo predstavuje 16,38 % z počtu obyvateľov. Počet používateľov v Dolnom Kubíne
oproti predchádzajúcemu roku však mierne klesol (- 214). Liptovská knižnica G.F.B. si udržala
počet registrovaných používateľov na podobnej úrovni ako v roku 2013 a ich počet klesol len
o 35. Percento používateľov z počtu obyvateľov mesta je však u tejto knižnice pomerne nízke,
a to 11,19 %. V Turčianskej knižnici v Martine sa počet registrovaných používateľov zvýšil
o 185 a dosiahol stav 5 544, čo predstavuje 9,81 % používateľov z počtu obyvateľov.
V krajskej knižnici sa počet používateľov znížil o 611 a dosiahol počet 12 829, čo predstavuje
15,79 % z počtu obyvateľov krajského mesta.
V percente detských používateľov z počtu školopovinných detí mesta, sídla knižnice, aj
naďalej dominuje Kysucká knižnica s percentom 76,82 %. V Liptovskej knižnici G.F.B. sa počet
detských používateľov z počtu školopovinných detí mierne zvýšil zo 46,80 % na 48,72 %,
v Turčianskej knižnici sa naopak znížil z 56,25 % na 48,16 % aj napriek tomu, že v knižnici
vzrástol počet detských používateľov o 161. Toto zníženie spôsobil pomerne veľký nárast počtu
školopovinných detí v Martine. V Krajskej knižnici v Žiline sa percento detských používateľov
z počtu školopovinných detí mesta tiež mierne znížilo, a to na 47,26 %, podobne aj v Oravskej
knižnici A.H., kde sa percento detských používateľov z počtu školopovinných detí znížilo na
41,71 %.
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S úbytkom používateľov úmerne sa znižuje aj počet používateľov v prepočte na 1
zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti (ZVKČ). Najnižší počet používateľov na
1 zamestnanca vykonávajúceho knihovnícke činnosti dosiahla Turčianska knižnica, a to 262
používateľov, Oravská knižnica A.H. o jedného viac - 263 používateľov a Liptovská knižnica
G.F.B. 273 používateľov. Vyšší počet používateľov na 1 ZVKČ dosiahla Kysucká knižnica, a to
475 používateľov a Krajská knižnica v Žiline 385 používateľov.

4. Návštevníci
Proces znižovania počtu fyzických návštevníkov v regionálnych knižniciach Žilinského
kraja, ale aj v krajskej knižnici aj naďalej pokračuje. V sledovanom období brány knižníc
prekročilo 585 227 fyzických návštevníkov a ich pokles oproti predchádzajúcemu roku
predstavoval 87 792 (- 13 %). Na druhej strane rastie počet návštev www stránok knižníc (+ 765
812) a zvlášť rastie počet vyhľadávaní vo webových katalógoch knižníc. Technicky zdatní
používatelia vo väčšej miere v styku s knižnicou využívajú elektronickú komunikáciu
(vyhľadávanie, predlžovanie výpožičiek a rezervácie kníh cez internetové rozhranie). Zvlášť
v Oravskej knižnici A.H. a v Turčianskej knižnici v Martine sa počet vstupov do elektronických
katalógov knižníc neúmerne zvýšil (+ 351 354 OK, + 327 224 TK). O odborné vyjadrenie prečo
sú tieto štatistiky návštev www katalógov knižníc neúmerne vysoké bola požiadaná aj
spoločnosť Lánius, ktorá prevádzkuje knižnično-informačný systém Clávius. Podľa ich vyjadrení
do počtu vstupov do elektronických katalógov sa započítali aj vstupy tzv. internetových
automatov - vyhľadávačov, ktorí pravidelne voľne prístupné informačné databázy prehľadávajú
a ich nekontrolované vstupy do katalógov knižníc neúmerne zvyšujú ich počty.
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5. Bibliograficko-informačná činnosť
V roku 2014 bolo v regionálnych knižniciach Žilinského kraja vydaných spolu 31
bibliografií. Kysucká knižnica vydala 7 bibliografií, Oravská knižnica A.H. 2, Liptovská
knižnica G.F.B. 18, Turčianska knižnica 2 a Krajská knižnica v Žiline 2 bibliografie.
K odborným činnostiam knižníc patrí aj rešeršovanie. Vo všetkých knižniciach je o túto
službu stály záujem. V roku 2014 bolo v regionálnych knižniciach spracovaných 1 083 rešerší,
čo je o 62 rešerší menej ako v roku 2013. Krajská knižnica v Žiline vypracovala 663 rešerší,
Kysucká knižnica 92 rešerší, Oravská knižnica A.H. 92, Liptovská knižnica G.F.B. 95 rešerší
a Turčianska knižnica vypracovala 141 rešerší. Najvyšší nárast počtu vypracovaných rešerší (+
94) zaznamenala Krajská knižnica v Žiline.
Najvyšší počet periodík monitoruje Krajská knižnica v Žiline a Kysucká knižnica
v Čadci (obidve 120), nasleduje Liptovská knižnica G.F.B. (85), Oravská knižnica A.H. (52)
a Turčianska knižnica (39).
Výpožičky regionálnych dokumentov sa za posledné roky udržiavajú na približne
rovnakej úrovni. V sledovanom roku výraznejšie poklesli len v Oravskej knižnici A.H. (- 556),
ktorá bola v dôsledku realizácie prístavby budovy dlhšiu dobu zatvorená. V roku 2014 boli
zrealizované nasledovné počty výpožičiek regionálnych dokumentov: Krajská knižnica v Žiline
6 028, Kysucká knižnica 3 453 výpožičiek, Liptovská knižnica G.F.B. zrealizovala 1 693
výpožičiek regionálnych dokumentov, Turčianska knižnica 1555 výpožičiek a Oravská knižnica
A.H. zrealizovala 1 092 výpožičiek. Regionálna databáza Liptovskej knižnice G.F.B. obsahuje
66 366 záznamov, Kysuckej knižnice 46 436 záznamov, Krajskej knižnice v Žiline 21 869
záznamov, Oravskej knižnice A.H. 19 152 záznamov a Turčianskej knižnice 19 337 záznamov.
Najvyšší medziročný nárast zaznamenala Liptovská knižnica G.F.B. (+ 2 993), Kysucká knižnica
(+ 2 142) a Krajská knižnica v Žiline (+ 1 949). Nižší medziročný nárast vykázala Oravská
knižnica A.H. (+ 441) a Turčianska knižnica (+ 703).
Počet vydaných edičných titulov (72) sa v regionálnych knižniciach kraja udržal takmer
na rovnakej úrovni ako predchádzajúci roku. Najviac titulov vydala Krajská knižnica v Žiline,
a to 33 titulov. Nasleduje Kysucká knižnica - 16 titulov, Liptovská knižnica G.F.B. – 9 titulov,
Turčianska knižnica – 6 titulov a Oravská knižnica A.H. 6 titulov.
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6. Kultúrno-spoločenská činnosť, podujatia
V rámci kultúrno-spoločenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti regionálne knižnice
v Žilinskom kraji zrealizovali opäť veľký počet až 3 294 podujatí. Pri realizácii kultúrnospoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí každá z knižníc vychádza zo svojho poslania
verejnej knižnice, ktorá má okrem poskytovania základných knižnično-informačných služieb pre
obyvateľov plniť úlohy aj v oblasti vzdelávania, výchovy a vytvárania kvalitných podmienok pre
trávenie voľného času obyvateľov mesta. Knižnice sa realizáciou rôznych aktivít a projektov
významne podieľajú na podpore celoživotného vzdelávania, zvyšovania informačnej gramotnosti
hlavne detí a seniorov, ale aj používateľov, pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Pri organizácii podujatí knižnice spolupracujú s množstvom inštitúcií, ktoré v danom
regióne pôsobia a aj s ich pomocou dokážu zorganizovať veľmi kvalitné podujatia, ktorých sa
bezplatne môžu zúčastniť všetci obyvatelia daného regiónu.
Knižnice otvárajú svoje brány hlavne školám, občianskym združeniam a organizáciám
poskytujúcim služby v oblasti kultúry a vzdelávania. Svoje priestory a zariadenie často poskytujú
aj na realizáciu výstav rôznym inštitúciám, jednotlivcom a zvlášť školám na prezentáciu
umeleckej tvorivosti detí. Pri knižniciach pracujú nielen občianske združenia, literárne kluby,
ale aj kluby rodičov a detí, kluby zdravotne znevýhodnených, vzdelávacie kluby seniorov
a mnoho ďalších komunít, ktoré priestory knižnice pravidelne využívajú na svoju činnosť, alebo
prezentáciu vlastnej tvorivosti.
V sledovanom roku najviac podujatí opäť vykázala Oravská knižnica A.H., ktorá aj
napriek prebiehajúcej rekonštrukcii a realizácii prístavby budovy knižnice zrealizovala 841
podujatí. Aj ostatné knižnice okrem informačnej výchovy, ktorá tvorí 15 % všetkých podujatí
zrealizovali opäť veľké množstvo kolektívnych podujatí pre deti aj dospelých. Každá
z regionálnych knižníc sa každoročne aktívne zapája do celoslovenských podujatí a kampaní na
podporu čítania a do podujatí propagujúcich región, regionálne osobnosti a regionálnu literatúru.
Uvádzame najvýznamnejšie aktivity a podujatia regionálnych knižníc zrealizovaných v
roku 2014:
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Kysucká knižnica v Čadci – 480 zrealizovaných podujatí

















Rok Pavla Hrtusa Jurinu na Kysuciach - podujatia – Exulant, ktorý neodišiel, Večerné
návraty na výšiny, Pašerácke chodníčky po stopách Pavla Hrtusa Jurinu, multimediálne
podujatia – „Diera do sveta“, Jurinova jeseň 2014 – celoslovenská literárna súťaž
duchovnej tvorby v kategóriách poézie a prózy – 10. ročník
Jazýček môj ohýbaj sa! – recitačná súťaž pre deti predškolského veku
Knihuľko – letný čitateľský tábor pre deti
10 rokov Kysuckého rozprávkového kráľovstva – slávnostné podujatie za účasti umelcov
Supersenior roka 2014 – čitateľská súťaž seniorov a imobilných obyvateľov
Literárny festival Jašíkove Kysuce a 46. ročník celoslovenskej literárnej súťaže mladých
prozaikov
Ilustrujem svoju obľúbenú knižku – súťaž pri príležitosti narodenia M. Cipára pre deti
základných a špeciálnych škôl
Nakresli si Betlehem – slovensko-poľská výtvarná súťaž
Deň ľudovej rozprávky
Adventný venček – cyklus podujatí v Advente
Environmentálna výchova
Kniha Kysúc 2013
Tréningy pamäti pre seniorov – Zaostrené na mozog, Myslí Vám to?
Aktivity v rámci geografickej a regionálnej výchovy – autorské besedy, stretnutia
Aktivity literárneho klubu Oáza

Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne – 841 zrealizovaných
podujatí












Rok Márie Medveckej na Orave pri príležitosti 100. výročia jej narodenia – medailón pre
žiakov základných škôl - Mária Medvecká – maliarka z Oravy
Regionálne podujatie zorganizované v spolupráci s Maticou slovenskou a Oravským
kultúrnym strediskom - Spomienka na Antona Habovštiaka, pri príležitosti 90. výročia
narodenia spisovateľa a 10. výročia premenovania Oravskej knižnice na Oravskú
knižnicu A. Habovštiaka
Podujatia v rámci celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
Už som prvák, už si čítam sám - 9. ročník cyklického podujatia pre žiakov 1. ročníka ZŠ
a ďalšie aktivity a projekty na podporu čítania určené žiakom 2.-4. ročníka
Kniha Oravy 2013
Aktivity klubov Fontána, Klub čítajúcich rodičov a ich detí, Mravenisko, Školské kluby
detí ZŠ, Poľský klub
Podujatia v rámci prevencie kriminality a drogových závislostí, výchova k zdravému
životnému štýlu
Regionálna výchova zameraná na ľudové zvykoslovie, ľudové umenie a remeslá,
umelecký cestopis Literárne prechádzky po Orave, Oravské povesti, Moje mesto
Podujatia počas prázdnin – Prázdniny v knižnici
(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou – project podporený MK SR – hodiny hlasného a
zážitkového čítania, tvorivé výtvarné a literárne dielne, hodiny regionálnej výchovy,
besedy a autorské čítania so spisovateľmi, Noc literatúry
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Liptovská knižnica G.F.B. Liptovský Mikuláš – 572 zrealizovaných podujatí











Súťaž o najlepšieho detského čitateľa 2014
Kniha Liptova 2013
Krídla Ivana Laučíka – 32. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov
Spomienka na G.F.Belopotockého – 8. ročník – sprievod v dobových kostýmoch,
odborný seminár – G.F.Belopotocký a Liptovský Mikuláš ako centrum slovenského
národného života
185. výročie založenia 1. verejnej knižnice na Slovensku - spomienka
Rázusovie Vrbica – 20. ročník prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia detí
Liptova
Maturita v knižnici – 9. ročník vedomostného kvízu pre maturantov
Komentované čítanie z kníh – podujatia pre seniorov, hlasné a zážitkové čítanie
Knižničný jarmok – predaj antikvárnych kníh
Aktivity Literárneho klubu – stretnutia, prezentácie, publikačné aktivity, pravidelné
vydávanie periodika Krjela

Turčianska knižnica v Martine – 665 zrealizovaných podujatí














Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou - 9. ročník projektu podporeného MK SR
Takto to cítim ja – výtvarná súťaž
Kráľ čitateľov 2014
Vzorný detský čitateľ knižnice
Kniha Turca 2013
Martinská poetická jeseň 2014 – stretnutie domácich i zahraničných literárnych klubov
Vzdelávajme sa spolu – pokračovanie cyklu podujatí zameraný na inováciu metód
a foriem práce so znevýhodnenými skupinami používateľov
Kurzy tréningov pamäti
Tvorivé dielne žien
Hudba nám pomáha – pokračovanie realizácie úspešného projektu
Venujem Turcu - 9. ročník autorskej literárnej súťaže o cenu Maši Haľamovej
Večery vážnej hudby – hudobno-vzdelávacie pásma
Aktivity literárneho klubu Duria

Krajská knižnica v Žiline – 736 zrealizovaných podujatí











Dni nádeje – cyklus podujatí v rámci protidrogového festivalu v Žiline
Kniha Horného Považia 2013
Cyklus besied s populárnymi slovenskými autorkami kníh – Darina Mikulášová, Andrea
Berzáková, Tamara Heribanová, Martina Monošová, Katarína Tekeľová, Kristína
Falťanová
Cyklus prednášok cestovateľa Michala Chmeliara
Aktivity v rámci projektu Vianoce s detskou knihou – 8. ročník – besedy s autormi kníh
pre deti (cyklický projekt podporený MK SR)
Tvoríme vlastnú knihu – 15. ročník medzinárodnej súťaže pre deti
Podujatia v rámci realizácie projektu Knižnica pre občanov nášho mesta
Tvorivé dielne v rámci realizácie cezhraničného projektu Knihovisko
Odborné aktivity a seminár v rámci realizácie projektu BOOKs online
Kurzy počítačovej zručnosti pre seniorov a znevýhodnených, tréningy pamäti pre
seniorov
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Prevencia patologických javov v spoločnosti – cyklus podujatí Tvoja správna voľba
Aktivity v rámci Žilinského literárneho festivalu
Detské leto v knižnici – každodenné podujatia pre deti počas prázdnin
Oslavy 90. výročia založenia Mestskej knižnice v Žiline
Odborné podujatia Britského centra

7. Hardvérové vybavenie knižníc, internetizácia
Technická vybavenosť regionálnych knižníc a krajskej knižnice sa postupne zlepšuje, a to aj
vďaka podporeným a úspešne zrealizovaným projektom v z grantového systému MK SR program Knižnice a knižničná činnosť. V roku 2014 počet počítačov v regionálnych knižniciach
vzrástol o 3 PC, klesol však počet miest pre používateľov s prístupom na internet o 7 a dosiahol
stav 91 miest. V ostatných rokoch zaznamenávame pomerne veľký úbytok záujmu obyvateľov o
internet v priestoroch knižnice. Vzhľadom k tomu, že masová internetizácia slovenských
domácností pokračuje a internet pribúda aj v mobilných zariadeniach používateľov, je o túto
technickú vymoženosť čoraz menší záujem. Niektoré knižnice preto pristúpili k redukcii
počítačových staníc s prístupom na internet v priestoroch knižníc. Najväčší úbytok počtu
počítačových staníc s internetom pre verejnosť bol zaznamenaný v Krajskej knižnici v Žiline (6) a v Kysuckej knižnici (- 4). Na druhej strane v Liptovskej knižnici G.F.B. bol zaznamenaný
nárast počtu miest s prístupom na internet pre verejnosť (+ 5). V roku 2014 bol ukončený
projekt Internetizácie verejných knižníc na Slovensku, a tým bola ukončená aj možnosť
bezplatného prístupu na internet pre všetkých obyvateľov. Väčšina regionálnych knižníc však
poskytuje prístup na internet zdarma, mierne sú spoplatnené prístupy až nad 15 minút. Všetci
používatelia internetu však musia byť registrovanými používateľmi knižnice. Pripojenie na WiFi
môžu využiť používatelia Krajskej knižnice v Žiline a bezdrôtové pripojenie pribudlo aj
v Kysuckej knižnici v Čadci. Vlastnú www stránku a elektronický katalóg majú
všetky regionálne knižnice.
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8. Zamestnanci
Priemerný evidenčný počet zamestnancov regionálnych knižníc v roku 2014 opäť mierne
poklesol (-1). Pokles počtu zamestnancov vykázala Kysucká knižnica (- 0,50, t.j. – 2,53 %) a
pokles zaznamenala aj Krajská knižnica v Žiline (- 0,40, t.j. – 0,92 %). Ostatné regionálne
knižnice zaznamenali len minimálny, alebo žiadny pokles.
Pokles nastal u zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti (ZVKČ), a to – 1,47
úväzku, t.j. - 1,58 %. Najväčší pokles u ZVKČ bol zaznamenaný opäť v Kysuckej knižnici
v Čadci (- 1,00), v Oravskej knižnici A.H. ubudol polovičný úväzok ZVKČ (- 0,50) a
v Turčianskej knižnici tiež došlo k miernemu úbytku ZVKČ (- 0,70) úväzku. V Liptovskej
knižnici G.F.B. zostal počet zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti na rovnakej
úrovni. V rámci celého kraja mierne vzrástli zamestnanci s vysokoškolským knihovníckym
vzdelaním o + 1,12 úväzku. Tento nárast sa dotýkal Turčianskej knižnice v Martine, kde počet
zamestnancov s vysokoškolským knihovníckym vzdelaním vzrástol o 1 úväzok. Pomerne veľký
pokles bol zaznamenaný u zamestnancov so stredoškolským knihovníckym vzdelaním, a to –
5,50, t.j. o – 12 %. Tento pokles bol najvýraznejší v Kysuckej knižnici (- 3,00 úväzky, - 30,77
%), v Turčianskej knižnici (- 1,60, - 16,70 %) a v Krajskej knižnici v Žiline (- 0,90, - 6,67 %).
V Oravskej knižnici A.H. a v Liptovskej knižnici G.F.B. zostal stav zamestnancov so
stredoškolským knihovníckym vzdelaním na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku.
V Kysuckej knižnici pracoval 1 zamestnanec s vysokoškolským knihovníckym
vzdelaním (8,51 % zo ZVKČ), podobne aj v Liptovskom Mikuláši, kde tiež pracoval jeden
knihovník s vysokoškolským knihovníckym vzdelaním (7,69 % zo ZVKČ), v Turčianskej
knižnici pracovali štyria zamestnanci s vysokoškolským knihovníckym vzdelaním (18,87 % zo
ZVKČ), v Krajskej knižnici v Žiline 7,42 zamestnancov (22,26 % zo ZVKČ). V Oravskej
knižnici A.H. zamestnanec s vysokoškolským knihovníckym vzdelaním na pozícii ZVKČ
v sledovanom období nepracoval.
V roku 2014 najviac zamestnancov so stredoškolským knihovníckym vzdelaním, a to
v prepočítanom stave 12,60 zamestanca pracovalo v Krajskej knižnici v Žiline, v Turčianskej
a Liptovskej knižnici G.F.B. pracovalo rovnako 8 zamestnancov so stredoškolským
knihovníckym vzdelaním, v Kysuckej knižnici 6,75 a v Oravskej knižnici A.H. 5 zamestnancov.
Najvyššie zastúpenie zamestnancov s knihovníckou vysokoškolskou alebo
stredoškolskou kvalifikáciou z počtu zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti má
Liptovská knižnica G.F.B. so 69,23 %-ami. Nasleduje Kysucká knižnica so 65,96 %-ami a
Krajská knižnica v Žiline so 60,07 %-ami. Turčianska knižnica má 56,60 % a Oravská knižnica
A.H. 41,32 % zamestnancov s knihovníckou vysokoškolskou alebo stredoškolskou
kvalifikáciou.
Počet zamestnancov regionálnych knižníc s iným ako knihovníckym vysokoškolským
vzdelaním v rámci Žilinského kraja opäť mierne stúpol o 1,41 úväzku a dosiahol stav 18,61
úväzkov. V jednotlivých knižniciach je ich stav nasledovný: Kysucká knižnica 5, Oravská
knižnica A.H. 3,40, Liptovská knižnica G.F.B 1, Turčianska knižnica 5 a Krajská knižnica
v Žiline 4,21.
Percentuálne zastúpenie zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním bez ohľadu na druh
absolvovanej vysokej školy z celkového počtu zamestnancov regionálnych knižníc je
nasledovné: Turčianska knižnica 31,91 %, Kysucká knižnica 31,17 %, Krajská knižnica v Žiline
27,05 %, Oravská knižnica A.H. 21,12 %, a Liptovská knižnica G.F.B 11,11 %.
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9. Finančné ukazovatele, nákup knižničných fondov
Príjmy z hlavnej činnosti regionálnych knižníc Žilinského kraja dosiahli v r. 2014 výšku
1 820 577 €, čo bolo viac oproti roku 2013 o 68 668 €, t.j. o 3,77 %. Transfery na činnosť
knižníc z rozpočtu VÚC, v ktorých bola započítaná aj čiastka určená na kofinancovanie
projektov GS MK SR pre všetky regionálne knižnice, boli vo výške 1 470 823 €. Táto čiastka je
o 91 257 € vyššia ako v predchádzajúcom roku 2013 (+ 6,20 %). Zvýšenie sa dotklo všetkých
regionálnych knižníc kraja a výška zvýšenej dotácie sa pohybovala od 2 970 € v Liptovskej
knižnici G.F.B., 11 342 € v Turčianskej knižnici, 13 102 € v Oravskej knižnici A.H., 18 486 €
v Kysuckej knižnici až po 45 357 € v Krajskej knižnici v Žiline. Suma dotácie pre všetky
knižnice bola od roka 2009 druhá najvyššia.
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Dotácia ŽSK
2014 vrátane
kofinancovan
ia GS MK
SR
270 295

Prepočet
dotácie ŽSK
na 1 obyv.
sídla RK v €
10,93

48,40

1,04

187 497

9,65

58,94

0,85

Liptovská knižnica
G.F.B. v Lipt.Mikuláši

204 585

6,44

57,56

0,72

Turčianska knižnica
v Martine
Krajská knižnica
v Žiline

325 649

5,76

58,74

0,84

482 797

5,94

37,63

0,71

Kysucká knižnica
v Čadci
Oravská knižnica
A.H. Dolnom Kubíne
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Prepočet
dotácie na
1 používateľa

Prepočet
dotácie na
1 výpožičku

Prepočet príspevku zriaďovateľa na 1 obyvateľa sídla knižnice aj v sledovanom roku
2014 opäť ako aj v predchádzajúcich rokoch vyjadruje veľkú diferenciáciu vo financovaní
knižníc. Najvyššiu dotáciu v prepočte na 1 obyvateľa sídla regionálnej knižnice opäť dosiahla
Kysucká knižnica 10,93 € a Oravská knižnica A.H. 9,65 €. Pri ostatných regionálnych
knižniciach a krajskej knižnici je príspevok zriaďovateľa v prepočte na 1 obyvateľa približne na
rovnakej úrovni - pri v Liptovskej knižnici G.F.B. 6,44 €, Turčianskej knižnici 5,76 € a Krajskej
knižnici v Žiline 5,94 € na 1 obyvateľa. Treba však poznamenať aj pozitívnu skutočnosť, že
dlhodobo nízky príspevok zriaďovateľa pre krajskú knižnicu v prepočte na 1 obyvateľa sídla
krajského mesta sa v sledovanom roku zvýšil z 5,37 € na 5,94 €.
Dotácia zriaďovateľa v prepočte na 1 používateľa bola takmer rovnaká v Oravskej
knižnici A. H., a to 58,94 v Turčianskej knižnici 58,74 a v Liptovskej knižnici G.F.B. 57,56 €.
V Kysuckej knižnici bola dotácia vďaka vysokému počtu používateľom nižšia, a to 48,40 €.
Najnižšia dotácia zriaďovateľa v prepočte na 1 používateľa bola v Krajskej knižnici v Žiline, a
to 37,63 €. Výška dotácie v prepočte na 1 používateľa bola oproti ostatným knižniciam stále
nižšia aj napriek tomu, že príspevok od zriaďovateľa pre Krajskú knižnicu v Žiline bol v roku
2014 oproti predchádzajúcim rokom vyšší.
V prepočte príspevku zriaďovateľa na 1 výpožičku dosiahli knižnice nasledovné
poradie: Kysucká knižnica 1,04 €, Turčianska knižnica 0,84 € , Oravská knižnica AH 0,85 €,
Krajská knižnica v Žiline 0,71 € a Liptovská knižnica G.F.B. 0,72 €.
Tržby z poplatkov za knižničné činnosti sa v regionálnych knižniciach a v krajskej
knižnici znížili oproti roku 2013 o 4 993 € (- 4,19 %). Najvyšší úbytok tržieb z poplatkov za
knižničné činnosti v percentuálnom vyjadrení a v porovnaní s predchádzajúcim rokom
zaznamenala Oravská knižnica A.H. – 1 717 € (- 13,62 %), Liptovská knižnica G.F.B. – 1 005 €
(- 8,14 % ) a Krajská knižnica v Žiline – 4 453 € (- 7,46 %). Naopak tržby za knižničné činnosti
stúpli v sledovanom roku 2014 Turčianskej knižnici, a to o + 1 819 € (+ 9,61 %) a Kysuckej
knižnici + 363 € (+ 2,03 %). Zníženie tržieb bolo spôsobené poklesom počtu registrovaných
používateľov a tým aj poklesom tržieb z členských poplatkov, u Oravskej knižnici A.H. aj
dlhodobejšie zatvorenie knižnice z dôvodu prístavby a rekonštrukcie budovy knižnice.
Najvyššie tržby z poplatkov za knižničné činnosti dosiahla Krajská knižnica v Žiline 55 208 €, čo predstavuje 48,31 % z celkových tržieb za knižničné činnosti v kraji. Kysucká
knižnica dosiahla tržby z poplatkov za knižničné činnosti v sume 17 908 €, čo predstavuje 15,67
%, Turčianska knižnica 18 926 €, čo je 16,56 %. Oravská knižnica A.H. získala na poplatkoch
za knižničné činnosti 10 889 €, čo je 9, 53 % a Liptovská knižnica G.F.B. 11 337 €, čo
predstavuje 9,92 % z celkových tržieb za knižničné činnosti v Žilinskom kraji.
Pri prepočte podielu tržieb z knižničnej činnosti na celkových príjmoch z hlavnej
činnosti dosiahli jednotlivé regionálne knižnice a krajská knižnica nasledovné hodnoty:
Krajská knižnica v Žiline: 9,41 %
Kysucká knižnica v Čadci: 5,54 %
Liptovská knižnica GFB L.Mikuláš: 4,90 %
Oravská knižnica AH Dolný Kubín: 3,93 %
Turčianska knižnica Martin : 4,71 %
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Všetky knižnice v snahe vylepšiť si rozpočet aktívne pristupujú k získavaniu
mimorozpočtových zdrojov na nákup knižničného fondu a techniky, na zabezpečenie podujatí,
zvlášť regionálneho charakteru, ale aj na zabezpečenie edičnej činnosti knižníc a propagácie
knižníc. Každá z regionálnych knižníc spracovala niekoľko projektov, z ktorých viaceré boli
podporené. Knižnice tak získali od právnických osôb, sídelných miest, ale aj z európskych
zdrojov tieto mimorozpočtové prostriedky:
Oravská knižnica A.H. Dolný Kubín: 78 952 €
Krajská knižnica v Žiline: 46 594 €
Turčianska knižnica Martin : 39 727 €
Kysucká knižnica v Čadci: 34 794 €
Liptovská knižnica G.F.B. L. Mikuláš: 15 410 €
Vo vykázaných výnosoch z realizácie projektov cezhraničnej spolupráce v roku 2014 sú
uvedené len finančné prostriedky, ktoré boli po úspešnom zrealizovaní a uzavretí projektu
knižniciam refundované ešte z predchádzajúcich období.
Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom grantov a dotácií na chránené dielne získali
regionálne knižnice 69 241 €. Táto čiastka je o 21 906 € nižšia ako v predchádzajúcom roku.
Získané prostriedky boli použité na nákup knižničných fondov, nákup techniky, realizáciu
vzdelávacích, kultúrno-spoločenských podujatí, tiež na edičnú činnosť a na vykrytie osobných
nákladov zamestnancov v chránených dielňach.
Náklady, resp. výdavky na hlavnú činnosť medziročne klesli o – 47 833 € (- 2,56 %) a
dosiahli úroveň 1 818 162 €. Výraznejší medziročný pokles zaznamenala Oravská knižnica A.H.
– 39 382 € (- 14,92 %) a Turčianska knižnica – 22 313 (- 5,29 %). Miernejší pokles
zaznamenala Liptovská knižnica G.F.B. – 4 930 € (- 1,96 %). Mierny nárast bol zaznamenaný
v krajskej knižnici + 4 325 € (+ 0,69 %) a v Kysuckej knižnici + 14 467 (+ 4,54 %).
V sledovanom roku boli knižniciam pridelené kapitálové transfery spolu vo výške
207 749 €. Z toho 174 414 bolo určených na výstavu a rekonštrukciu. Okrem kapitálových
transferov určených na vykrytie spolufinancovania projektov z grantového systému MK SR boli
do každej z knižníc pridelené kapitálové transfery na tieto účely: kapitálové výdavky v sume
119 556 € boli pridelené Turčianskej knižnici na stavebné úpravy, zateplenie a opravy objektu
Turčianskej knižnice v Martine, 45 102 € bolo pridelených na výstavbu a rekonštrukciu knižnice
a letnej čitárne a tiež na nákup vozidla v Dolnom Kubíne, 21 605 € bolo pridelených Kysuckej
knižnici na odstránenie havarijného stavu kanalizácie a opravu potrubia, 14 241 € Krajskej
knižnice v Žiline na oplotenie literárneho parčíka a výmenu okien na 2. poschodí budovy
centrálnej knižnice a Liptovskej knižnici G.F.B. 7 245 € na rekonštrukciu vstupu do budovy
knižnice.
V sledovanom roku prostriedky na nákup knižničných fondov, po náraste v roku 2013,
opäť poklesli, a to o – 17 398 (- 16,47 % ). Pokles bol evidentný vo všetkých regionálnych
knižniciach, okrem krajskej knižnice, kde bol zaznamenaný nárast prostriedkov na nákup o
4 686 € (+ 11,33 %). V Kysuckej knižnici bol pokles spôsobený neschválením grantu na nákup
kníh z MK SR, v Oravskej knižnici A.H. a v Turčianskej knižnici boli v predchádzajúcom roku
2013 prostriedky na nákup knižného fondu zvýšené vďaka realizácii cezhraničných projektov,
ktoré však boli v roku 2014 uzavreté a nákup knižných fondov sa z väčšej časti realizoval len z
grantových prostriedkov MK SR a z rozpočtových zdrojov knižníc.
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V porovnaní s čiastkami odporúčanými na nákup knižničných fondov, schválenými MK SR
v rámci štandardov pre verejné knižnice, dosiahli jednotlivé regionálne knižnice kraja v tomto
ukazovateli v roku 2014 nasledovné percentuálne plnenie:

Kysucká knižnica v Čadci
Oravská knižnica AH D.Kubín
Liptovská knižnica GFB L.Mikuláš
Turčianska knižnica Martin
Krajská knižnica v Žiline

%-o plnenia štandardov
Fin.prostriedky na nákup KF
z rozp.zdrojov vrátane
vlastných príjmov a grantov
v€

%-o plnenia štandardov
Fin.prostriedky na nákup KF len
z rozp.zdrojov knižníc vrátane
vlastných príjmov v €

štandard skutočnosť

štandard skutočnosť

plnenie

37 100
29 140
47 660
79 140
105 650

30,96 %
6,09 %
6,45 %
4,84 %
22,44 %

37 100
29 140
47 660
79 140
105 650

11 487
8 316
11 223
15 831
41 364

plnenie

30,96 %
28,54 %
23,55 %
28,00 %
39,00 %

11 487
1 775
3 073
3 831
23 705

Celkové mimorozpočtové zdroje na nákup knižničných fondov dosiahli čiastku 44 350 €
a tvorili podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch viac ako polovicu nákladov vynaložených na
nákup fondu (50,27 % z celkového objemu finančných prostriedkov na nákup knižničných
fondov). V jednotlivých knižniciach bol podiel mimorozpočtových prostriedkov na financovaní
nákupu knižničných fondov nasledovný: Kysucká knižnica nezískala v roku 2014 žiadne
mimorozpočtové zdroje na nákup knižničného fondu, v Oravskej knižnici A.H. bol podiel
mimorozpočtových zdrojov na nákup 78,66 %, v Liptovskej knižnici G.F.B. 72,62 %, v
Turčianskej knižnici 75,80 % a v Krajskej knižnici v Žiline 42,69 %.
Celkové osobné náklady regionálnych knižníc a krajskej knižnice v roku 2014 poklesli
v celkovej sume o – 16 681 €, z prostriedkov VÚC však oproti predchádzajúcemu roku osobné
náklady vzrástli + 18 676 € (+ 1,56 %) . Najvýraznejší pokles osobných nákladov bol v Kysuckej
knižnici v Čadci – 16 263 € (- 7,96 %), nárast osobných nákladov z VÚC však v tejto knižnici
stúpol o 1 186 €. V Oravskej knižnici A. H. vzrástli celkové osobné náklady o 3 276 €,
z prostriedkov VÚC vzrástli o 5 751 €, v Liptovskej knižnici G.F.B. o 7 941, z prostriedkov
VÚC o 5 903 €. Pokles osobných nákladov nastal v Turčianskej knižnici – 5 226 €,
z prostriedkov VÚC tiež došlo k zníženiu osobných nákladov o – 5 486 a v Krajskej knižnici
v Žiline nastal pokles o - 6 409 €, z prostriedkov VUC však osobné náklady vzrástli o 11 322 €.

Priemerná mzda v regionálnych knižniciach v roku 2014
Priemerná mzda spolu
Priemerná mzda bez R
Kysucká knižnica v Čadci
601,36
621,88
Oravská knižnica A.H.
583,75
604,23
v Dolnom Kubíne
Liptovská knižnica GFB
v Lipt.Mikuláši
Turčianska knižnica v Martine
Krajská knižnica v Žiline

548,69

601,80

577,81
572,57

595,95
602,93
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