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ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA 
V BANSKEJ BYSTRICI

● pokračovateľka Mestskej verejnej knižnice z
roku 1926

● štatút vedeckej knižnice získala 1. 7. 1969
● fond – 2 mil. knižničných jednotiek

● 80 zamestnancov
● 8 000 registrovaných používateľov

● 600-800 návštevníkov denne
● jediná univerzálna vedecká knižnica v

stredoslovenskom regióne



ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA 
V BANSKEJ BYSTRICI



ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA 
V BANSKEJ BYSTRICI

● celoštátne a nadregionálne úlohy
– participácia na budovaní registrujúcej SNB –
články

– špecializované bibliografické koordinačné
pracovisko pre národný odboj a SNP

– kooperácia na budovaní databázy Pedagogický
bibliografický spravodajca – séria články

– budovanie článkovej bázy dát mesta Banská
Bystrica od roku 1918 – 2000 



POUŽÍVATEĽSKÉ ZÁZEMIE

● Univerzita Mateja Bela
● Akadémia umení
● Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
● Technická univerzita vo Zvolene
● stredné školy a gymnáziá
● študenti vysokých škôl mimo Banskej Bystrice
● ústredné orgány a organizácie štátnej správy a

samosprávy, výskumné ústavy, bankové a
finančné inštitúcie, podnikateľské subjekty...



POUŽÍVATEĽSKÉ ZÁZEMIE

19,91%

22,26%

44,59%

12,57%
0,67%

Percentuálne vyjadrenie kategórií používateľov knižnice

ukončené VŠ vzdelanie
ukončené SŠ vzdelanie
študenti VŠ
študenti SŠ
handicapovaní



MARKETINGOVÝ PROGRAM

● informovanie zákazníka o existencii knižnice a
poskytovaných službách

● informovanie verejnosti o aktivitách a kultúrnych 
podujatiach knižnice

● musíme uspokojiť informačné potreby a
požiadavky študentov a ostatných používateľov

● chceme si udržať používateľov a získavať
nových

● organizujeme aktivity, podujatia, akcie pre
používateľov aj širokú verejnosť



OD KNIŽNICE KU KNIŽNIČNO-
INFORMAČNÉMU CENTRU

● rok 2000
– Stredisko európskych  informácií
– Regionálna kancelária prezidenta Slovenskej 

republiky
– geologická študovňa

● rok 2001
– multimediálna študovňa
– študovňa elektronických kníh a periodík



OD KNIŽNICE KU KNIŽNIČNO-
INFORMAČNÉMU CENTRU

● rok 2002
– Regionálne vzdelávacie centrum pre nemecký

jazyk a kultúru
● rok 2003

– komplex študovní
– Stredisko patentových informácií
– Partnerská knižnica Parlamentnej knižnice NR 

SR



UNIVERZÁLNA ŠTUDOVŇA



KULTÚRNE CENTRUM

● podujatia pre širokú verejnosť
– koncerty – Nedeľné matiné; diplomové, ročníkové

koncerty; banskobystrické hudobné salóny
– stretnutia, spomienkové podujatia – cyklus 

Osobnosti
– besedy, prednášky
– výstavy, prezentácie kníh a vydavateľstiev
– Literárne a hudobné múzeum – Klub seniorov,

Litera 2, Hudobný klub, Literárna Banská Bystrica



CYKLUS OSOBNOSTI



VZDELÁVACIE CENTRUM

● informačná výchova používateľov
– exkurzie a informačná výchova pre študentov SŠ

a VŠ
– Regionálne vzdelávacie centrum pre nemecký

jazyk a kultúru
● vyučovacie hodiny a seminárne cvičenia v nemeckej 

študovni, workshopy
● čítania z diel nemecky píšúcich autorov, scénické
čítania

● stretnutia so spisovateľmi



VZDELÁVACIE CENTRUM

● odborné vzdelávanie zamestnancov knižnice
– seminár so zahraničnou účasťou zameraný na 

elektronické informačné zdroje
– celoslovenské semináre zamerané na dejiny 

knižnej kultúry, problematiku národného odboja
– interné vzdelávanie zamestnancov



OD KNIŽNIČNO-
INFORMAČNÉHO CENTRA 

K MULTIKULTÚRNEMU CENTRU
● informovanie o nových knihách vo fonde 

knižnice na www stránke

● testovanie a implementácia systému VIRTUA 
– projekt KIS3G

● akreditácia výskumnej činnosti pracoviska

● školiace pracovisko pre historikov – Dejiny 
školských knižníc na Slovensku

● projekt vzdelávacieho a odborného 
školiaceho centra



NÁSTROJE PUBLIC RELATIONS

● klasická forma
– propagačné materiály knižnice na internátoch a

školách
– informačná brožúra
– Knižničné noviny
– tlačové konferencie a vystúpenia manažmentu 

knižnice v televízii, rozhlase
– publikačná a edičná činnosť odborných 

zamestnancov knižnice
– exkurzie a informačná výchova pre študentov SŠ a 

VŠ



NÁSTROJE PUBLIC RELATIONS

● elektronická forma
– www stránka knižnice
– elektronický informačný panel o knižnici
– videofilm o službách a študovniach knižnice
– mobilný navigátor



NÁSTROJE PUBLIC RELATIONS



MOBILNÝ NAVIGÁTOR

● aplikácia pre mobilný telefón s podporou 
technológie Java

● navigácia pomocou fotografií
● menu ponúka

– voľné prehliadanie siete obrázkov
– navigácia zo štartovacieho bodu do cieľových bodov

– zoznam všetkých obrázkov s prehliadaním
– výber jazyka – slovenčina, angličtina



MOBILNÝ NAVIGÁTOR



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

kincikova@svkbb.sk
vargova@svkbb.sk

www.svkbb.sk
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