Vecné vyhodnotenie projektu
Číslo zmluvy:

18-513-04610

Program/podprogram:

5.1.3 Akvizícia knižníc (D)

Názov projektu:

Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi

Obchodné meno/meno a priezvisko:

Kysucká knižnica v Čadci

Sídlo/miesto podnikania/bydlisko:

Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca

IČO/dátum narodenia:

36145068

Štatutárny orgán:

PhDr. Janka Bírová, riaditeľ

Vyhodnotenie podľa oblastí
Zhrnutie výstupov projektu
Zámerom projektu bolo doplniť knižničný fond Kysuckej knižnice v Čadci o hodnotné dokumenty slovenských a svetových
autorov s prihliadnutím na čitateľské záujmy a potreby čitateľov, používateľov knižnično-informačných služieb a návštevníkov
knižnice. Hlavným cieľom projektu bolo a je poskytnúť čitateľom všetkých vekových kategórií knižné novinky z oblastí ich
záujmu k uspokojeniu ich kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb a tým prispieť k naplneniu
základných funkcii, ktoré Kysucká knižnica v Čadci plní ako regionálna verejná knižnica. Ďalším cieľom rozšíriť počty čitateľov
hlavne z radov deti a mládeže do 15 rokov cez ponuku čítania zaujímavých kníh a iných dokumentov.
Plánovaný prínos zrealizovaného projektu je dlhodobý a spočíva v spokojných čitateľoch, používateľoch knižničnoinformačných služieb a návštevníkoch, ktorým sa budú a aj pokrývajú ich kultúrne, informačné, vzdelávacie, rehabilitačné
potreby a záujmy, zvýšený záujmu zo strany obyvateľov mesta Čadca a regiónu o knižnično-informačné služby knižnice, ale
hlavne zastavenie poklesu záujmu detí a mládeže o knižnicu, knihy a čítanie a pritiahnutie späť ich pozornosti na zaujímavú
ponuku nových knižničných dokumentov. Hlavne tento posledný bod prínosu je dokázateľný z našich priebežných štatistických
výkazov, kde nám stav v porovnaní s minuloročnými výkazmi stavu registrovaných používateľov, návštevníkov výpožičiek a
pod. vychádza priaznivejšie v plusových hodnotách.
Vyhodnotenie výstupu projektu:
Názov akvizície: Akvizícia knižničného fondu.
Typ akvizície: Beletristická literatúra pre dospelých, deti a mládež, náučná literatúra pre dospelých, deti a mládež.
Plánovaný minimálny počet kusov: 720 knižničných jednotiek (minimálne 15% z dotácie FPU bude vyčlenených na nákup kníh
vydaných s podporou FPU). V texte ďalej používaná skratka KJ . knižničné jednotky
Skutočnosť: v rámci projektu bolo zakúpených spolu 1084 knižničných jednotiek, čo je o 364 knižničných jednotiek nad rámec
plánu. Boli nakúpené knižné dokumenty v počte 370 KJ beletristická literatúra pre dospelých, 393 KJ beletristická literatúra pre
deti a mládež, 249 KJ náučná literatúra pre dospelých, 72 KJ náučná literatúra pre deti a mládež.
Z dotácie FPU bolo zakúpených spolu 1025 KJ: z toho 342 KJ krásnej literatúry pre dospelých, 370 krásnej literatúry pre deti a
mládež, 246 KJ náučnej literatúry pre dospelých, 67 náučnej literatúry pre deti a mládež. (v tom v rámci 15% záväzku bolo
nakúpených spolu 212 knižných dokumentov: toho krásna literatúra pre dospelých 55 KJ, krásna literatúra pre deti a mládež
118 KJ, náučná literatúra pre dospelých 33 KJ, náučná literatúra pre deti a mládež 6 KJ).
Z prostriedkov určených na spolufinancovanie bolo nakúpených spolu 59 KJ: v tom 28 KJ krásna literatúra pre dospelých, 23 KJ
krásna literatúra pre deti a mládež, 3 KJ náučná literatúra pre dospelých, 5 KJ náučná literatúra pre deti a mládež.
Knižničné jednotky sú umiestnené do voľného výberu Kysuckej knižnice v Čadci, príp. niektoré cenovo hodnotné knihy boli
zaradené do príslušných príručných knižníc odkiaľ budú vypožičiavané na základe osobného vyžiadania čitateľa alebo
používateľa knižnično-informačných služieb. Forma umiestnenia v príručných knižniciach nijako neobmedzuje využívanie
knižničných dokumentov, je však zárukou ich ochrany.
Zo zakúpených kníh sa podľa zásielok, ako boli doručené do knižnice a následne spracované, robili výstavky kníh s označením
spôsobu financovania akvizície. Na výstavkách bola umiestnená informačná tabuľka "Nové knihy pre Vás boli kúpené z
verejných finančných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia". Tieto výstavky si získali popularitu aj preto, že
záujemcovia si z nich mohli priamo vypožičiavať knihy. O nakúpených knihách v rámci projektu sme informovali aj na
www.kniznica-cadca.sk – podstránka Nové knihy v knižnici.
Do knižných jednotiek sa lepili nálepky s textom: "Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia" a logom
FPU. Informácie o akvizícii a jej podpore boli zverejnené na www.kniznica-cadca.sk podstránka Nové knihy v knižnici a
podstránke Projekty.
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Prílohy:
Zoznam zakúpených kníh zakúpených z verejných zdrojov FPU v roku 2018
Vecné vyhodnotenie projektu vo fotodokumentácií
Autori/Účinkujúci/Realizátori projektu/Vystavujúci
Garanciou kvalitného zrealizovania projektu je aj to, že ho realizovali knihovníčky Kysuckej knižnice v Čadci na úseku akvizície
a katalogizácie knižničných fondov v spolupráci so sedemčlennou akvizičnou komisiou, ktorá je zložená z odborných
zamestnancov knižnice z jednotlivých úsekov, ktoré poskytujú knižnično-informačné a bibliografické služby záujemcom a vedia
o ich potrebách a záujmoch čitateľov, používateľov knižnično-informačných služieb a návštevníkov knižnice.
Miesto a čas realizácie projektu/vydanie publikácie
Projekt bol realizovaný v Kysuckej knižnici v Čadci, a to nasledovne: od júna až do december 2018 v etapách: príprava

ጀ

prieskum knižného trhu a zabezpečenie dodávateľov knižných a iných dokumentov (knižný distribútori, kníhkupectva);
prieskum záujmu u čitateľov a používateľov knižnično-informačných služieb a potencionálnych čitateľov a používateľov;
realizácia ጀ zakúpenie titulov kníh, spracovanie a sprístupnenie čitateľom knižnice; - vyhodnotenie projektu v december 2018 ጀ
január 2019. Propagácia prebiehala súbežne s realizáciou jún až december 2018 a január 2019, kedy boli vystavované knihy
zakúpené v mesiaci december 2018.
Cieľová skupina
Cieľovou skupinou projektu sú registrovaní čitatelia KK, ale aj potencionálni čitatelia z kysuckého regiónu, ktorým chceme byť
užitočnou alternatívou na využívanie voľného času, ale hlavne pri uspokojovaní ich kultúrnych, informačných, vzdelávacích
potrieb a záujmov. KK má veľmi náročných čitateľov všetkých vekových kategórií. Evidujeme čitateľov od 3 do 15 rokov v
skupine označenej ako deti a mládež a od 16 do xx rokov ako dospelí. Pozornosť venujeme jednotlivcom, rodinám (rodinné
preukazy), organizáciám a inštitúciám (kolektívni používatelia), ktoré majú záujme o naše služby. Medzi čitateľmi máme veľké
množstvo hendikepovaných používateľov. Evidujem jednotlivcov ZŤP, ale aj organizácie, ktorých sú títo ľudia klientmi, ako
kolektívnych používateľov. Veľkú časť našich čitateľov tvoria seniori. KK je ústretová aj voči používateľom, ktorí sú dlhodobo
chorí príp. imobilní, na požiadanie poskytuje tzv. donáška kníh do bytu. Všetky tieto skupiny jedincov a inštitúcie sú cieľom
nášho záujmu.
Propagácia a informovanosť o projekte
Propagácia a informovanie o projekte Systematická akvizičná činnosť ጀ cesta k spokojnému čitateľovi, na ktorý získalaKysucká
knižnica v Čadci podporu z verejných finančných zdrojov Fondu na podporu umenia, bola realizovaná v zmysle plánu
uvedenom v žiadosti o finančnú podporu z FPU na uvedený projekt a Príručka k propagácii a informovaní o získaní podpory z
verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.
Knižnica v priebehu realizácie projektu informovala čitateľov a návštevníkov knižnice, ale hlavne širokú verejnosť o svojej
akvizičnej činnosti realizovanej v rámci podporeného projektu: na web. sídle knižnice

ጀ www.kniznica-cadca.sk

ጀ podstránkach

Informácie (zverejnený celý zoznam zakúpených kniž. dokumentov), Projekty (informácie o celom projekte a jeho financovaní);
do nakúpených kníh sa lepili nálepky s textom:

Ḁ䄀欀瘀椀稀挀椀甀 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ᰀ a logom

Fondu na podporu umenia, ktorá tam ostáva po celú životnosť knihy alebo knižničného dokumentu; jednotlivé súbory
nakúpených kníh sa vystavovali a na výstavnom stojane pri každom vystavovanom súbore nových kníh bude umiestnená
informačná tabuľka o spôsobe financovania nákupu kníh v znení:

Ḁ一漀瘀 knihy pre vás kúpené z verejných finančných zdrojov

poskytnutých Fondom na podporu umenia“.

Prílohy:
Propagácia a informovanosť o projekte Systematická akvizičná činnosť a jeho financovaní
Odborná a mediálna odozva
Po ukončení akvizičných prác na projekte Systematická akvizičná činnosť ጀ cesta k spokojnému čitateľovi bola vydaná tlačová
správa pracovníčkou zodpovednou za úsek akvizície a katalogizácie p. Evou Droščákovou.

Prílohy:
Tlačová správa k vyhodnoteniu projektu
Iný komentár
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Projektu Systematická akvizičná činnosť

ጀ

cesta k spokojnému čitateľovi bol realizovaný v zmysle ustanovení Zmluvy o

poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04610 a jej príloh.

Čestne vyhlasujem, že poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom uvedeným v zmluve.

Čadca

23.01.2019

Miesto podpisu

Dátum podpisu

PhDr. Janka Bírová, riaditeľ
Titul, meno a priezvisko
prijímateľa
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Podpis

