
  

Ochrana knižničného fondu  
Mestskej knižnice v Novej Bani 

 
 

Cieľ projektu  Cieľom projektu je zabezpečiť fyzickú ochranu, trvalé uchovávanie a 
sprístupňovanie všetkých druhov a typov knižničných dokumentov. 

Termín realizácie projektu jún 2014 – september 2014 

Získaný NFP 2 700 EUR 
 

Spôsob sprístupnenia dokumentov vo voľnom výbere, ktorý je charakteristický pre verejné knižnice, kladie zvýšené nároky 
na jeho ochranu. Fyzické opotrebovanie knižného fondu je problémom, pred ktorým v súčasnej dobe stojí každá knižnica, a 
ktorému musí čeliť. Pre nedostatok kapacít a pre rôzne iné obmedzenia tento veľmi významný problém často stojí na najnižšom 
stupni priorít. Zložitá finan čná situácia tento problém ešte zhoršuje, nakoľko nedochádza k obnove knižného fondu. 

Aj vzhľadom na to, že viac ako 26 % našich čitateľov tvoria deti a mládež do 15 rokov, rozhodli sme sa pre spôsob ochrany 
knižného fondu systémom ochranných obalov. Na ochranu všetkých publikácií, predovšetkým  brožovaných, počet ktorých z roka 
na rok narastá, chceme použiť laminovaciu fóliu s lepiacou vrstvou so silnou priľnavosťou, čím by sa ochránila väzba publikácie 
a tým predĺžila jej životnosť. 

S cieľom zvýšenia komfortu našich čitateľov sme už v roku 2012 prostredníctvom farebných knižničných etikiet zaviedli 
rozlišovanie knižného fondu podľa jednotlivých žánrov. Toto opatrenie značne zjednodušilo orientáciu čitateľov v knižničnom 
fonde a malo u nich pozitívnu odozvu. Preto chceme v tomto zavedenom systéme pokračovať. 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 
 



  
Modernizácia knižnično-

informačných služieb v Mestskej 
knižnici v Novej Bani 

 
 

Cieľ projektu  
Cieľom projektu je modernizácia a zvyšovanie rozsahu knižnično-
informačných služieb poskytovaných Mestskou knižnicou v Novej 
Bani, a to o reprografické služby. 

Termín realizácie projektu jún 2014 – november 2014 

Získaný NFP 2 925 EUR 
 

Knižnice sa nachádzajú v štádiu neustálych premien, ktoré vyplývajú z rýchlo rastúceho vývoja informačných technológií. Ich 
využívaním sa knižnica mení na vzdelávacie a informačné centrum. Zároveň zostáva multikultúrnou inštitúciou zameranou na 
získavanie nových poznatkov, výmenu názorov či šírenie kultúrnych tradícií. Proces informatizácie knižníc predstavuje dlhodobú 
celospoločenskú aktivitu.  
 Jednou zo základných úloh knižníc je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Práve knižnice majú prispievať svojimi 
službami k uspokojeniu kultúrnych, informačných, vzdelávacích a vedeckovýskumných potrieb občanov a podporovať ich 
osobnostný či odborný rast a rozvoj. Knižnično-informačné služby by mali občania vnímať ako integrálnu súčasť svojho života. 
 Cieľom našej inštitúcie je napredovať, rozširovať a skvalitňovať služby. Mestská knižnica v Novej Bani si kladie za cieľ 
reagovať na aktuálne potreby spoločnosti a občanov, a práve preto je jednou z našich priorít ďalší rozvoj knižnice. Skvalitnenie, 
modernizácia a ďalší rozvoj knižnično-informačných služieb nie je možný bez vytvorenia vhodných technických podmienok na 
činnosť knižnice. 
 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 



  

Doplnenie a aktualizácia 
knižničného fondu  

 
 

Cieľ projektu  
Cieľom projektu je zabezpečenie kontinuálnej aktuálnosti  a 
dopĺňania knižničného fondu v čo najširšom rozsahu a tým zvýšiť jeho 
atraktivitu pre čitateľov.   

Termín realizácie projektu máj 2014 – november 2014 

Získaný NFP 1 300 EUR          
 

Mestská knižnica v Novej Bani, ako verejná knižnica s počtom titulov už dnes viac ako 26 000 kusov, poskytuje služby 
širokému spektru čitateľov zo všetkých sociálnych skupín. Zhromažďovaním publikácií a širokou ponukou informácií 
poskytovaných žiakom a študentom základných, stredných a vysokých škôl sa aktívne zúčastňuje výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Detskému aj dospelému čitateľovi umožňuje si vybrať publikácie zo širokej ponuky žánrov. Aktuálne publikácie poskytuje 
študentom vysokých škôl najmä z oblasti pedagogiky, sociológie a psychológie, čoho dôkazom sú aj návštevy čitateľov z okresného 
mesta Žarnovica a vzdialenejšieho Žiaru nad Hronom. 
 

Každoročne, podľa svojich finančných možností, dopĺňa knižničný fond o rôzne encyklopédie, náučnú, odbornú a populárnu 
literatúru, ale aj beletriu a publikácie pre deti a mládež. Vďaka aktuálnym publikáciám detským čitateľom poskytuje podklady 
pre spracovanie rôznych školských projektov, študentom pre spracovanie bakalárskych, magisterských prác, či  seminárnych prác. 
 
  

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 



 
 

Týždeň športu pre všetkých  
 11. ročník 

 

 

Cieľ projektu  
Cieľom projektu je zvýšiť pohybovú aktivitu širokej verejnosti, 
prezentovať aktivity športových klubov, občianskych združení a škôl,  
ako aj nové atraktívne pohybové aktivity. 

Termín realizácie projektu jún 2014 

Získaný NFP 600 EUR           

Mesto Nová Baňa bude v roku 2014 už po 11-krát usporadúvať tradi čné podujatie pod názvom Týždeň športu pre všetkých. Je to týždeň aktívneho 
pohybu pre všetky vekové kategórie občanov mesta.  
Mesto v spolupráci s miestnymi občianskymi združeniami, športovými klubmi a školami zostaví harmonogram aktivít, prostredníctvom ktorého vyzýva 
širokú verejnosť, aby sa aktívne zapojila do niektorej športovej disciplíny. Jednotlivé športové aktivity zabezpečujú športové kluby pod koordináciou 
mesta. Aj takýmto spôsobom má možnosť každý spraviť niečo pre svoje zdravie a zdravie svojich detí. Snažíme sa, aby ponuka športov bola pestrá a 
prístupná všetkým – od detí materských škôl, žiakov, študentov, dospelých, dôchodcov aj občanov zdravotne znevýhodnených. V harmonograme majú 
vždy svoje zastúpenie volejbal, streetbal, futbal, hokejbal, nohejbal, stolný tenis, plážový volejbal, cyklistika,  opičia a lanová dráha, kanoistika 
a kajaking, či zumba, turistika, tenis, šach. 

 

 

Projekt finan čne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. 
Realizátorom projektu je mesto Nová Baňa. 


