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Milé kolegyne, milí kolegovia!

 Vianočné osvetlenie, mikulášsky oh-
ňostroj, biela snehová prikrývka a zvýšený zhon 
i počet ľudí v nákupných centrách oznamuje, že 
sme o rok skúsenejší, ale aj to, že sa blížia najkraj-
šie sviatky roku – Vianoce.  Posledné dni roka sú tiež príležitosťou na celoročnú bilanciu. 
Nielen tú pracovnú, ale aj súkromnú. Máme pocit, že sme urobili dosť pre seba, pre svoju 
rodinu, ale aj pre spoločnosť? Pokiaľ áno, blahoželám. A keď máme rezervy, nič sa nedeje. 
Veď, (dúfam), máme pred sebou ďalší rok.
 Čo sa týka súkromia, akúsi sebareflexiu si musí urobiť každý sám. Čo sa týka 
pracovnej oblasti a našej knižnice, myslím, že môžeme byť spokojní. Pre našich používa-
teľov sme pripravili veľa atraktívnych podujatí. Privítali sme spisovateľky i spisovateľov, 
urobili pekné výstavy. Deti sa mohli realizovať pri tvorivých dielňach. Milovníci turisti-
ky prostredníctvom prednášok a videoprojekcie navštívili destinácie, o ktorých sa mno-
hým z nás ani nesnívalo. S profesorkami a študentmi Gymnázia sme realizovali odborné 
semináre, ktoré vždy naplnili, ba aj prekročili kapacitu čitárne. No čo je najdôležitejšie, 
získali sme veľký objem finančných prostriedkov na nákup literatúry, takže naši použí-

vatelia určite budú odchádzať spokojní s výpožičkou. Prácu nám 
určite uľahčí aj systém RFID. Veľká škoda, že financie z Fondu na 
podporu umenia prišli tak neskoro, mohli sme už mať celý projekt 
zrealizovaný.

  Spokojná som nielen s prácou, ale najmä so skvelým pra-
covným kolektívom, bez ktorého by boli všetky projekty neusku-
točniteľné. Veľmi ma teší, keď naši používatelia od nás odchádzajú 

spokojní a s úsmevom na tvári. Teší ma, že sa nikto na nič podstatné 
nesťažoval. Teší ma, že sa u nás neklebetí a že ťaháme za jeden po-
vraz. Sme tím a to je podstatné.
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 Z celého srdca Vám ďakujem za to, že som celý rok mohla chodiť do práce 
s radosťou. Ďakujem za prácu, ktorú ste pre knižnicu vykonali a prajem veľa elánu do 
ďalšej práce. Prajem Vám, aby boli Vianoce ako majú byť. Krásne, zasnežené, vyblýskané 
a trochu gýčové. Nech nechýba pokoj v duši, nech všade vládne rodinná pohoda. Plná 
chladnička, uprataný každý kút a desať druhov koláčov úsmev na tvári Vašich blízkych 
nevykúzlia, ale Vaša pohoda, spokojnosť a láska áno.  Nech sa Vám všetko podarí. V no-
vom roku Vám a Vašim rodinám prajem veľa, veľa, veľa zdravia, k tomu šťastie, lásku 
a radosť zo života.  
 Veselé Vianoce a šťastný nový rok, nech je požehnaný každý Váš krok!

     Mgr. Ľudmila Jászayová
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Fond na podporu umenia podporil knižnicu

   

 Dobrá správa pre knižnicu i pre všetkých používateľov. Fond na podporu ume-
nia podporil dva projekty Okresnej knižnice Dávida Gutgesela, vďaka ktorým sa zrýchli 
poskytovanie knižničných služieb, ochrana knižného fondu a nakúpi sa viac kvalitnej li-
teratúry. Prvý projekt sa týka ochrany knižného fondu RFID systémom. Finančné pro-
striedky poskytnuté vo výške 11.300 € budú použité na zakúpenie šiestich pracovných 
staníc na RFID štítky. Pracovné stanice umiestnené na jednotlivých oddeleniach urýchlia 
prácu pri vypožičiavaní a vracaní literatúry, keďže pracovné stanice umožnia skenovanie 
viacerých titulov súčasne. Taktiež pri revízii knižného fondu nebude nutné na dlhší čas 
zatvoriť knižnicu. Nové štítky a bezpečnostné brány zase zabránia odcudzovaniu kníh . 
Druhý projekt bol zameraný na doplnenie knižného fondu. Aj tento bol podporený cel-
kovou sumou 7.500 €, takže vďaka tejto dotácii, ale aj vďaka príspevku 13.000 € od nášho 
zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja môžeme v tomto roku nakúpiť dostatok 
literatúry. Sme presvedčení, že to ocenia aj naši používatelia a že u nás nájdu literatúru, 
ktorú potrebujú. 
 Naším cieľom je dosiahnuť plnú spokojnosť čitateľov.

      Mgr. Ľudmila Jászayová
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LENTILKOVANIE po Slovensku
Projekt

 Tohtoročné leto v knižnici bolo plné prázdninujúcich detí. A nielen v tej našej, 
okresnej bardejovskej, ale aj v niektorých obecných knižniciach nášho regiónu. Do pro-
jektu Lentilkovanie po Slovensku, ktorý organizovalo Občianske združenie KORÁLKY 
v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou a Centrom MEMO-
RY v Bratislave, sa zapojila aj naša Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove 
a sedem obecných knižníc nášho okresu, a to: Obecná knižnica v Malcove, v Raslaviciach, 
v Mokroluhu, v Zborove, v Tarnove, v Hertníku a v Zlatom. 

 
 Cieľom projektu bola prezentácia knihy Lentilka pre dedka Edka a následná 
beseda (26. septembra 2016) so spisovateľkami Ivonou Březinovou, ktorá je autorkou kni-
hy a spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorá knihu z českého jazyka preložila do sloven-
ského. Súčasťou projektu bola aj výtvarná súťaž: „Moja lentilka pre dedka/babku, ktorej 
poslaním bolo výtvarne zobraziť rozvíjanie a budovanie medzigeneračných vzťahov. 
 Knižnice, ktoré sa do projektu zapojili, dostali knihu Lentilka pre dedka Edka 
do svojho knižničného fondu ZDARMA. My, knihovníci, sme s touto knihou pracovali 
s deťmi vo veku 5 – 9 rokov. Na letných aktivitách sa zúčastňovali prázdninujúce deti 
z Letného tábora Slniečko, ale tiež čitateľská verejnosť. Súťaž prebiehala v čase od 7.7.2016 
do 31.8.2016, ale tematika Alzheimerovej choroby a  spolužitie takto chorých ľudí v ro-
dinnom prostredí je v tejto pútavo napísanej knihe a  malému dieťaťu v zrozumiteľne 
sprístupnenej problematike natoľko zaujímavá, že scenár aktivity, ktorý sme si pripravili, 
využívame aj naďalej. Tento zaujímavý príbeh je napísaný z pohľadu malého pravnúčika 
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Dodka a predstavujeme ho deťom pri našich stretnutiach v knižnici priebežne aj v nasle-
dujúcich mesiacoch. 

Lentilka pre dedka Edka – scenár podujatia:

1. Úvod do témy – predstaviť: 
	 •	autorku	Ivonu	Březinovú	a	prekladateľku	G.Futovú,
	 •	knihu	Lentilka	pre	dedka	Edka	–	skleróza	a	Alzheimerova	choroba	u	starších	
                  ľudí, spolužitie v rodine a problémy súvisiace s touto chorobou;

2. Hra na pamäť:
	 •	deti	rozdelíme	na	5	skupín	
	 •	na	jednej	snímke	na	obrazovke	PC	je	zobrazených	20	vecí	→	deťom	ich	na	1	–	2	
																		min.	ukážeme	→	skupiny	si	píšu	na	papier	veci,	ktoré	si	z	obrázka	zapamätali	
                  (knihovníčka má vopred pripravený zoznam vecí, podľa ktorého kontroluje 
                  správnosť skupín);
3. Stručný obsah knihy – príhody malého pravnúčika Dodka, ktorý s dedkom 
                   Edkom trávi veľa času, zažívajú spolu rôzne príhody, pri ktorých si dedko Edko 
                     vôbec nemyslel, že sa deje niečo nesprávne a vnúčik Dodko zase nie veľmi dobre 
                  rozumel, prečo sa tak deje, napr.:
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- dedka Edka priviedla domov polícia – nevedel nájsť cestu domov,
- príhoda v obchode s rožkami (prečítať str. 12 – 23),
- dedko Edko sa chcel ísť v lete korčuľovať s kamarátom, ktorý už zomrel,
- jedol polievku vidličkou,
- zamkol sa na záchode,
-	 zabudol	vypnúť	žehličku	→	použil	ju	ako	ťažítko	na	noviny	→	takmer	požiar,
- predával vajíčka na lavičke pred domom,
-	 hra	na	poštu	→	opečiatkoval	drahú	zbierku	známok,
- výlet dedka Edka, dedka Tonka a Dodka do ZOO,
- keď dedko Edko pojedol lieky – Dodko vymyslel lentilky ako liek,
- dedko začal chodiť do klubu pre chorých na Alzheimerovu chorobu – do stacionára,
- choroba sa stále zhoršovala – nevedel už hrať pexeso, nespoznával sa na fotografii...
- lieky, ktoré dedko Edko bral mu pomáhali, ale vyliečiť sa nimi jeho choroba 
                 nedá, a preto sa Dodko rozhodol, že sa stane slávnym hľadačom liekov a bude 
                 hľadať tú správnu lentilku na vyliečenie dedka, poprosí aj chlapcov zo škôlky, 
                 aby mu pomohli; 
4. Úryvok z knihy – prečítať príhodu v obchode, str. 12 – 23;
5. Hra na pamäť:
	 •	nájdi	10	rozdielov	na	dvoch	obrázkoch	–	cez	obrazovku	PC	a	TV;
6. Kreslenie na výkres A4 ľubovoľnou technikou – téma: medzigeneračné vzťahy.

      Bc. Alžbeta Kutašovičová
      Foto: Archív knižnice
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Mladí spisovatelia

 V prvých troch mesiacoch tohto roku sme vyhlásili, vykonali a vyhodnotili li-
terárnu súťaž s vyššie uvedeným názvom. Keďže oddelenie literatúry pre deti a mládež 
navštevuje mnoho žiakov, za účelom vybrať si literatúru do školy alebo pre voľný čas, 
prejavujú skutočný záujem o knihy. Preto sme sa im rozhodli ponúknuť možnosť, aby si 
vyskúšali rolu z opačnej strany, a to zo strany spisovateľa. 
 Pri čítaní zaujímavých, napínavých či romantických diel, sa našim čitateľom 
možno stalo, že s niečím neboli spokojní, prípadne ich niečo nahnevalo, alebo len čakali, 
že to bude iné, tak práve teraz mali možnosť, vyskúšať si to na vlastnej koži. Ich úlohou 
bolo vymyslieť príbeh, rozprávku alebo báseň, ktorých téma bola ľubovoľná. Spomínaný 
príbeh a rozprávka boli hodnotené ako próza, ktorá mala byť obsiahnutá maximálne na 
dvoch stranách. Ako poézia bola samozrejme hodnotená báseň, ktorá sa mala skladať zo 
štyroch sloh po štyri verše. Súťažiacich sme taktiež rozdelili do dvoch kategórií, a to do 
mladšej, ktorú predstavovali ročníky od štvrtého do šiesteho a staršej, ktorú reprezento-
vali žiaci siedmeho až deviateho ročníka základných škôl. Aby sme ich vedeli zaradiť do 
príslušných kategórií, bolo potrebné, aby vyplnili návratku, ktorá obsahovala meno, ško-
lu, triedu súťažiaceho, jeho triednu učiteľku alebo učiteľa a predbežnú úlohu, a síce prózu 
alebo poéziu. Všetky tieto údaje k nám boli doručené osobne alebo na e-mailovú adresu 
do 22. januára 2016. Keď sme už mali všetky informácie k dispozícií, našu pozornosť 
sme zamerali na výkon prvého kola, ktoré sa uskutočnilo 22. februára 2016 v študovni 
Okresnej knižnice Dávida Gutgesela, kde účastníci písali svoje diela v rozmedzí jednej ho-
diny. Záverečné, vyhodnocovacie kolo, na ktorom sme spoznali víťazov z každej kategórie 
a z každého literárneho štýlu, sa konalo 3. marca 2016, taktiež v študovni.
 Na záver môžem skonštatovať, že súťažiaci majú bujnú fantáziu a každé dielo 
bolo originálne. Teší nás aj záujem, ktorý sa o túto súťaž prejavil, čomu zodpovedalo pek-
né číslo – 47 zúčastnených žiakov.

      Mgr. Lucia Rohaľová
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„Lentilkovanie“ v Obecnej kniž-
nici v Zborove

 Občianske združenie KORÁL-
KY v spolupráci s Hornozemplínskou 
knižnicou vo Vranove nad Topľou a Cen-
trom MEMORY v Bratislave v prázdnino-
vých mesiacoch realizujú projekt „LEN-
TILKOVANIE“. Cieľom tohto projektu je 
prezentácia knihy „Lentilka pre dedka Edka“ so spisovateľkami Ivonou Březinovou 
a Gabrielou Futovou. Súčasťou tohto projektu je výtvarná súťaž na tému: Moja lentilka pre 
dedka/babku, ktorej poslaním je výtvarne zobraziť rozvíjanie a budovanie medzigenerač-
ných vzťahov v našej spoločnosti. 
 Vo štvrtkové popoludnie 18.08.2016 sa do tohto celoslovenského projektu za-
pojila aj Obecná knižnica v Zborove. Sedemnásť čitateľov vo veku od 5 do 9 rokov navští-
vilo obecnú knižnicu, na pôde ktorej ich privítala pani knihovníčka Mária Demkovičová. 
V úvode predstavila deťom obe spisovateľky a následne aj samotnú knihu „Lentilka pre 
dedka Edka“, ktorej cieľom je vniesť osvetu k malým deťom, ktoré sa už v útlom veku 
môžu pri spolužití so starými rodičmi, stretnúť s chorobami ako skleróza a Alzheimerova 
choroba.
 Po stručnom oboznámení sa s obsahom knihy začali deti jednotlivo čítať, a tak 
sa spoločne dozvedeli, aké príhody zažil dedko Edko spolu s vnúčikom Dodkom. Práve 
kvôli Alzheimerovej chorobe dedko nevedel nájsť cestu domov a musela ho priviesť polí-
cia, jedol polievku vidličkou, zamkol sa na záchode a mnohé iné. No najhoršie bolo, keď 
zabudol, že zobral liek a predávkoval sa liekmi. Jeho vnúčik Dodko sa veľmi trápil, a tak 
vymyslel fintu, že vždy, keď dedko bude pýtať liek, tak mu namiesto neho donesie lentilku. 
Dedko ju pekne zapil vodou a žiaden výplach žalúdka už nebol potrebný.
 Po spoločnom stretnutí v knižnici sa deti presunuli do „lentilkárne“. Priestor 
obyčajnej chodby zmenili členovia Mládežníckej divadelnej skupiny zo Zborova na te-
matickú lentilkovú kresliareň. Tam už mali deti možnosť zapojiť sa svojimi kresbami na 
tému: „Moja lentilka pre dedka/babku“, do celoslovenskej súťaže. Ich krásne kreslené vý-
tvory, na ktorých zachytili prázdninové zážitky so starými rodičmi ako boli na kúpalisku, 
v lese na hubách, ako hrali futbal, či len tak sedeli v kresle, boli zaslané organizátorom 
výtvarnej súťaže a teraz už všetci netrpezlivo čakajú, či odborné oko poroty ocení práve tú 
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ich prácu nejakou peknou cenou.
 Za aktívnu účasť na tomto krásnom podujatí bolo každé z detí odmenené (ako 
inak) lentilkami :). Kópie detských výtvarných prác môžete pozrieť na výstavke v našej 
obecnej knižnici.

     Text a foto: Valéria Bodíková
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„Lentilkovanie aj v Hertníku“

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom“ 

J. A. Komenský

 Obecná knižnica v Hertníku patrí medzi 
300 knižníc na Slovensku, ktoré sa zapojili do projek-
tu LENTILKOVANIE. Cieľom projektu je prezentá-
cia knihy Lentilka pre dedka Edka so spisovateľkami 
Ivonou Březinovou a Gabrielou Futovou. Súčasťou 
projektu je výtvarná súťaž: Moja lentilka pre dedka/
babku, ktorej poslaním je výtvarne zobraziť rozvíja-
nie a budovanie medzigeneračných vzťahov.
 V piatok 12.8.2016 o 14.00 hod. zavítalo do obecnej knižnice 13 detí, niektoré 
aj so svojimi mamičkami. Všetkých srdečne privítala pani knihovníčka Monika Ciglari-
ková.  Tá si na pomoc prizvala pani učiteľku Mgr. Martinu Harčarufkovú, ktorá deťom 
predstavila prezentovanú knihu a zároveň aj časť z nej prečítala. Deti sa dozvedeli o prí-
hodách, ktoré zažil vnúčik Dodko spolu so svojím dedkom Edkom, ktorého trápi Alzhei-
merova choroba. Aj deti si mohli vyskúšať svoju pamäť v dvoch súťažiach – zapamätať si 
čo najviac vecí z 20 obrázkov a nájsť 10 rozdielov na dvoch obrázkoch. 
 V závere stretnutia sa deti zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Moja 
lentilka pre dedka/babku. Ich práce boli zaslané organizátorom súťaže, ktorými sú:  Slo-
venská asociácia knižníc, OZ KORÁLKY, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad 
Topľou, Centrum MEMORY Bratislava. Víťazi budú odmenení atraktívnymi cenami. 
Najlepšie súťažné práce budú vystavené v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad 
Topľou a publikované v zborníku.
 Každé dieťa, ktoré prišlo na toto podujatie bolo odmenené malou vecnou ce-
nou a samozrejme lentilkami. 

     Text: Monika Ciglariková
     Foto: Mgr. Martina Harčarufková
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KOMIKSIÁDA

Literárna súťaž o najzaujímavejší komiks

Propozície k súťaži

 Jesenné obdobie v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela spestrujú rôzne aktivity 
a jednou z nich je aj literárna súťaž o najzaujímavejší komiks KOMIKSIÁDA, ktorá je 
určená žiakom 3. – 9. ročníkov. Projekt prebieha v mesiacoch september – december 2016 
na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvíjanie vnímavosti čítaného textu a rozvíjanie ob-
razotvornosti. Súťažiaci sú začlenení do dvoch súťažných kategórií, a to mladšej, 3. – 5. 
ročník a staršej, 6. – 9. ročník. 

 Súťažné úlohy sa od seba v oboch kategóriách trochu odlišujú: 

1. Súťažiaci v mladšej kategórii za dané obdobie prečítajú text s ľubovoľným lite-
rárnym žánrom (príbeh, povesť, rozprávka, a pod.). K prečítanému dielu vytvoria komiks 
(najviac 10 okien). 
2. Súťažiaci v staršej kategórii si vymyslia príbeh v ľubovoľnom literárnom žánri 
najviac na 3 strany a urobia k nemu komiks (najviac 10 okien).

 Vyhotovené súťažné práce súťažiaci odovzdajú vo formáte:

- text – príbeh, ku ktorému vytvárali komiks na kancelárskom papieri formát A 4;
- ľubovoľné komiksové okná na výkrese v ľubovoľnom formáte;
- komiks v Power Pointovom prevedení (ak súťažiaci nemá možnosť, alebo   
                 nevie vyhotoviť takúto prezentáciu, knižnica si ju vyhotoví sama).

 Ocenené budú najzaujímavejšie komiksy hodnotnými cenami. 

 Na začiatku súťažného obdobia sa v knižnici uskutoční konzultácia so súťažia-
cimi. Na tomto stretnutí sa oboznámia s pravidlami súťaže, vysvetlíme si pojem komiks. 
V priebehu súťažného obdobia sa uskutoční beseda s bardejovskou ilustrátorkou Martou 
Augustínskou. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v decembri 2016, na ktorom si predsta-
víme a oceníme najzaujímavejšie komiksy. 



15

Predpokladáme, že sa nám do súťaže prihlásia deti, ktoré budú s nami spolupracovať po-
čas celých 3 mesiacov. Súťažné komiksy budú vystavené na oddelení literatúry pre deti 
a mládež.  

Prihlášky je potrebné doručiť osobne alebo e-mailom do Okresnej knižnice Dávida Gut-
gesela v Bardejove na oddelenie literatúry pre deti a mládež najneskôr do 30. septembra 
2016. 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a účasť na tejto výnimočnej a zaujímavej literárnej 
súťaži.

     Bc. Alžbeta Kutašovičová
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Ako líška Mariška naučila líštičky upratovať

Zachránené Vianoce

Ako líška Mariška naučila líštičky upratovať
Laura Lenková, 4. roč., Dlhá Lúka

Zachránené Vianoce
Soňa Riznárová, 9.A, ZŠ Komenského
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Janka Nagajová a jej Dievčatko z paličkovanej čipky

 Rozprávka by sa mohla začínať slovami kde bolo, 
tam bolo... kedysi dávno, pradávno... žilo raz jedno dievčatko 
... Ale tento príbeh sa na rozprávku iba podobá. Neudial sa 
niekedy v minulosti, ktorá mi je vzdialená, netýkal sa niekoho 
neznámeho, s kým som sa nikdy nestretla - a doteraz sa ne-
skončil.

   Jana Nagajová

  Keď sa má narodiť dieťa, každý si želá, aby bolo zdravé. Aj 
ja som si to veľmi priala. Bola som šťastná, že sa mi narodili dve 

krásne, zdravé dievčatká. Ale keď som postupne zisťovala, že Ľubka je nejaká iná, bola som 
smutná aj nešťastná. Ako život ubiehal, začala som sa na všetko dívať aj inak. Ľubkine 
problémy i moja choroba ma učili vidieť Tvorcu, ktorý formuje a mení môj život, život 
môjho manžela, náš vzájomný vzťah, celú našu rodinu a priateľov okolo nás. Veľmi som 
za to vďačná. Učila som sa však ešte niečomu: myslieť na iných, ktorí to majú v živote ešte 
oveľa ťažšie ako ja.
 Túto knižku napísala moja blízka priateľka 
s veľkou láskou a porozumením. Dúfam, že okrem slov 
sa aspoň niekomu prihovoria aj Ľubkine obrázky a pri-
nesú mu kvapku nádeje.

 Magdaléna Pangrácová

 Spisovateľka Janka Nagajová 
prezentovala svoju knihu v okresnej 
knižnici za účasti autorky paličkova-
ných čipiek Ľubky Pangrácovej. 

Foto: Archív knižnice

Foto: Archív knižnice



18

Fenomén elektronická kniha

 E-kniha, literárne autorské dielo v digitálnej podobe, ktoré je  uložené na dá-
tovom nosiči zaznamenáva  v súčasnosti veľký rozmach. Ponúkajú ich okrem iného aj 
kníhkupectvá, ktoré svojim zákazníkom dávajú na výber z klasickej tlačenej knihy a spo-
mínanej elektronickej knihy. 
Výhodou elektronickej knihy je okrem neobmedzeného nákladu, jednoduchej dostup-
nosti aj ľahká aktualizácia obsahu oproti klasickej knihe, pri ktorej je nutné nové vydanie. 
Čo sa týka manipulácie, e-kniha ponúka možnosť fulltextového vyhľadávania, kopírova-
nia, vkladania poznámok či zväčšovania písma a inej práce s textom. Dostupné sú elek-
tronické knihy v rôznych formátoch, určené pre čítačky, PDF formát a textové formáty. 
 V porovnaní s klasickou knihou sa pri e-knihách vyskytuje problém s autorský-
mi právami, čo je spôsobené aj tým, že autorom elektronickej knihy sa môže prakticky stať 
ktokoľvek s pripojením na internet. Elektronická forma knihy má napriek tomu prínos aj 
pre uchovávanie kultúrneho dedičstva. Príkladom sú projekty vytvorené za účelom digi-
talizovania a sprístupňovania diel svetových autorov.
 Klasická tlačená kniha tvorí neodmysliteľnú súčasť života mnohých ľudí, a to 
nielen nás pracovníkov knižnice a našich používateľov. Aj napriek skúsenostiam ľudí 
s elektronickou knihou, ktorá im, podobne ako tlačená verzia, poskytute uspokojenie ich 
informačnej potreby, či spríjemnila voľnú chvíľu, no nenahradila ten pôžitok z čítania 
klasickej knihy. Verím, že e-kniha by nemala v budúcnosti úplne nahradiť tlačenú verziu,  
skôr zvyšuje dostupnosť kníh a ich informačný poklad. 
 
      Mgr. Oľga Hlaďová
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Načo má byť v školách povinná literatúra?

 Nie je už povinné čítanie na stredných školách prežitok? Zatiaľ čo sa vedú spory, 
či by žiaci v rámci neho mali čítať aj „vulgárne a perverzné“ diela, otázne zostáva, či by sa 
nemala zmeniť celá koncepcia povinnej literatúry. Deti totiž o knihy strácajú záujem...
 Skúsenosti učiteľov aj prieskumy dokazujú, že pokiaľ ide o literatúru, deti čítajú 
málo, ak vôbec. O to menšiu chuť majú, keď ich do toho niekto núti. Už v minulosti žiaci 
podvádzali, keď obsah diel, ktoré mali prečítať, od seba navzájom odpisovali. Dnes to 
vďaka internetu majú ešte ľahšie. Má za takých podmienok povinné čítanie ešte zmysel? 
Dokážu učitelia ustrážiť, či deti určené knihy naozaj prečítali? Mnohí z nich sú presved-
čení, že by toto čítanie nemalo byť povinné, lebo výber titulov je veľmi subjektívny. Zara-
denie niektorých na zoznam povinnej literatúry nebolo, vraj, príliš šťastné. Je tam pretlak 
starších diel, ktoré môžu žiakov demotivovať. Slovenčinárom by  neprekážalo, keby sa 
povinná literatúra úplne zrušila, no keďže s tým nikto neráta, navrhujú iné východisko. 
Podľa Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny by sa malo povinné čítanie prehodnotiť. 
„Nech sa vyberú slovenské diela, ktoré hýbali dejinami – tie by boli povinné, ale výber 
svetovej a súčasnej slovenskej literatúry by sa mal ponechať na učiteľovi.“  Voľnosť učiteľov 
pri voľbe literatúry  by pomohla v tom, aby žiaci viac čítali, pretože by im mohli vybrať 
knihy, ktoré sú im bližšie.
 Nový minister školstva  sa nedávno vyslovil za to, aby sa zoznam povinného čí-
tania rozšíril. Nie je známe, aké zmeny rezort pripravuje, nakoľko o tom rokujú odborníci  
z komunikačného oddelenia ministerstva. Povinná literatúra, ktorá sa dnes určuje iba pre 
stredné školy, má však údajne stále význam. „Ale nie v prípade, že sa cieľom čítania týchto 
diel stane len prerozprávanie obsahu,“ , žiak by mal vedieť s dielom i pracovať a v plnom 
rozsahu ho analyzovať. Predpísaný je totiž iba minimálny počet diel, s ktorými sa žiaci 
majú oboznámiť, ostatné je v kompetencii učiteľov. „To znamená, že aj v súčasnosti majú 
plné právo rozhodnúť sa, aké ďalšie diela svetovej alebo súčasnej literatúry dajú žiakom 
čítať“.Zoznam autorov a diel povinnej literatúry zostavujú odborníci z  vysokých škôl, 
Slovenskej akadémie vied, učitelia z praxe, ktorí sú členmi pracovných skupín, spolu s pra-
covníkmi Štátneho pedagogického ústavu.Podľa rezortu školstva je cieľom naučiť žiakov 
porozumieť umeleckému textu, pracovať s ním, analyzovať a interpretovať ho, no aj kritic-
ky hodnotiť. Žiakom sa má tiež ukázať, ako sa literatúra menila počas rôznych literárnych 
období. Preto tam patria aj staršie diela.
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Zoznam povinnej literatúry sa po istom čase prehodnocuje a podľa potreby mení v rámci 
štátneho vzdelávacieho programu. 

Povinné čítanie pre stredné školy a gymnázia – autori a literárne diela (zoznam )

Slovenská poézia:
•	 H.	Gavlovič:	Valaská	škola	(vlastný	výber),
•	 J.	Kollár:	Predspev	zo	Slávy	dcéry,
•	 S.	Chalupka:	Mor	ho!,
•	 A.	Sládkovič:	Marína	(vlastný	výber),
•	 J.	Botto:	Smrť	Jánošikova,
•	 I.	Krasko	(vlastný	výber),	odporúčaná	zbierka	Nox	et	solitudo,
•	 J.	Smrek	(vlastný	výber)	odporúčaná	zbierka	Cválajúce	dni,
•	 R.	Dilong	(vlastný	výber),
•	 M.	Rúfus	(vlastný	výber),	odporúčaná	zbierka	Zvony,
•	 J.	Urban	(vlastný	výber).

Slovenská dráma:
•	 J.	Palárik:	Dobrodružstvo	pri	obžinkoch,
•	 J.	G.	Tajovský:	Statky-zmätky,
•	 I.	Bukovčan:	Kým	kohút	nezaspieva,
•	 M.	Lasica	–	J.	Satinský:	Soiree.

Slovenská próza:
•	 M.	Kukučín:	Keď	báčik	z	Chochoľova	umrie,
•	 J.	G.	Tajovský:	Maco	Mlieč,
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•	 B.S.	Timrava:	Ťapákovci,
•	 M.	Kukučín:	Dom	v	stráni,
•	 J.	Cíger	Hronský:	Jozef	Mak,
•	 D.	Chrobák:	Drak	sa	vracia,
•	 A.	Bednár:	Kolíska,
•	 L.	Mňačko:	Ako	chutí	moc,
•	 D.	Dušek:	Kufor	na	sny.

Svetová dráma:
•	 Sofokles:	Antigona,
•	 W.	Shakespeare:	Hamlet,
•	 Moliére:	Lakomec.
Svetová próza :
•	 E.	M.	Remarque:	Na	západe	nič	nového,
•	 A.	S.	Puškin:	Kapitánova	dcéra,
•	 J.	D.	Salinger:	Kto	chytá	v	žite.

     Ing. Terézia Švirková
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Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc (IASL – Medzinárodná asociácia školského kni-
hovníctva)

– štvrtý októbrový pondelok bol vyhlásený Dr. Blanche 
Woollsovou,	prezidentkou	IASL	(International	Asociacion	
of School Librarienship) v r. 1999.
Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok.
Prostredníctvom web-stránky IASL je možné získať aktu-
álny materiál pre príslušný kalendárny rok a koordinovať 
aj niektoré aktivity.

 V spolupráci s Ministerstvom školstva 
SR, premenila Hotelová akadémia Jána Andraščíka          
v Bardejove svoju knižnicu na informačno-spolo-
čenské centrum školy.  V rámci  Medzinárodného 
dňa školských knižníc zrealizovali študenti tejto 
odbornej školy interaktívnu hodinu práve v priesto-
roch ich peknej, elektronicky vybavenej a príjemnej 
školskej knižnice. Tohoročnou témou Medzinárod-
ného dňa školských knižníc bolo Vzájomné učenie 
sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách 
(Within	the	school	–	peer	to	peer	collaborative	lear-
ning). Študenti si pripravili projekt Čo mi dáva pie-
seň, ktorý tvorili štyri témy: Zvyšovanie úrovne či-
tateľskej gramotnosti, Rovesnícke učenie,  Poppoézia, Školská knižnica. Prostredníctvom 
umeleckého slova, hudby a obrazu v podobe videoklipov sa študenti navzájom učili ako 
pracovať s textom, ako mu porozumieť, alebo ako ho tvoriť. To všetko vytvára základ či-
tateľskej gramotnosti. Študentom Hotelovej akadémie J. Andraščíka sa ich zámer vydaril. 
Takéto netradičné vyučovanie bolo zábavné, inšpiratívne a tvorivé, no zároveň na nás 
pôsobilo akosi relaxačne a povzbudzujúco, možno preto, že sme si nakoniec všetci spolu  
s Elánom zaspievali.
    
      Bc. Dana Ristvejová 
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Foto: D. Ristvejová

Foto: D. Ristvejová
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Výstava – Publikačná činnosť PaedDr. Františka Dancáka

 Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove 
spolu s pobočkou  Ústredia slovenskej kresťanskej inteligen-
cie v Bardejove usporiadali výstavu o publikačnej činnosti 
kňaza Františka Dancáka. 
 PaedDr. František Dancák je autorom 86  publi-
kácií, 9 vysokoškolských učebníc, mnohých odborných člán-
kov uverejnených na Slovensku aj v zahraničí. Publikoval 449 
popularizačných článkov v časopisoch, napísal 6 nekrológov 
a spomienok, 62 článkov o histórii a jubileách, 170 homílií, 
158 myšlienok na slová Sv. Písma. Je autorom 10 prekladov z ruského a ukrajinského jazy-
ka, taktiež 36 príspevkov na webových stránkach a 14 odborných prednášok. Je editorom 
17 publikácií a cenzorom13 prác. V rokoch 1984 až 1991 bol otec František šéfredaktorom 
časopisu Slovo, šéfredaktorom časopisu Blahovistnik a členom Redakčnej rady Katolíc-
kych novín. Toto a ešte viac si môžete prečítať v článku Dr. Jána Maníka Osobnosť, kňaz... 
v našich okresných Bardejovských novostiach č. 22/2016, s.1.
 Týmto príspevkom chcem len doplniť informáciu, že PeadDr. František Dancák 
po skončení tejto výstavy daroval Okresnej knižnici Dávida Gutgesela 119 zväzkov svojich 
kníh. Všetky knihy boli riadne zaprírastkované do knižného fondu knižnice a sú k dispo-
zícii širokej čitateľskej verejnosti. Ďakujeme veľmi pekne!

      Ľudmila Matuševská
      Foto: Archív knižnice
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Letia rôčky, letia...

 Pekného životného jubilea – 85 ro-
kov –  sa 5. marca 2016 dožil bývalý riaditeľ na-
šej okresnej knižnice pán Peter Baránok. Funk-
ciu riaditeľa prijal v roku 1975 a do dôchodku 
odišiel v roku 1991. Chceli sme ho trochu 
prekvapiť a pozvať ho medzi nás v rámci podu-
jatí Marca - Mesiaca knihy. Zorganizovali sme 
teda príjemné posedenie, na ktoré sme pozvali 
našich bývalých riaditeľov a naše bývalé kole-
gyne. Prišli a bolo na čo spomínať, veď v našej 
knižnici strávili veľa spoločných rokov. Aj keď 
sa v súčasnosti vymenila skoro celá generácia 
pracovníkov, tak sme sa aspoň vzájomne predstavili a spoznali. Stretli sa mladí a tí skôr 
narodení... a bolo nám príjemne. Rozlúčili sme sa so želaním pevného zdravia pre jubilan-
ta a opätovného stretnutia pracovníkov, knihovníkov, v tejto našej kultúrnej inštitúcii.

Zo životopisu pána Petra Baránka

 Narodil sa 5. marca 1931 v Petrovej, okres Bardejov. Pochádza z roľníckej rodi-
ny. Po  ukončení 7 tried ľudovej školy v rodnej obci navštevoval Meštianku školu v Barde-
jove. Následne študoval na gymnáziu v Prešove. Zo siedmej triedy gymnázia prestúpil na 
pedagogické gymnázium v Medzilaborciach, ktoré ukončil v roku 1951.
 Prvým pracoviskom bola Osemročná stredná škola v Cernine. Tu pracoval do 
roku 1952, potom nastúpil na vojenskú základnú službu. Po dvoch rokoch základnej vo-
jenskej služby nastupuje ako učiteľ na Osemročnú strednú školu v Kružlovej, okres Svid-
ník. Odtiaľ bol preložený na vlastnú žiadosť na Národnú školu vo Svidničke, okres Svidník 
a bol menovaný do funkcie riaditeľa školy. Tu pôsobil do roku 1962. Zo služobných dôvo-
dov bol preložený na ZDŠ 1. – 5. roč. v Kobylách. Od roku 1968 pracoval ako riaditeľ ZDŠ 
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v Kľušove. Od 15. marca 1975 bol poverený zastupovaním riaditeľa okresnej knižnice 
počas práceneschopnosti pána Jozefa Popovca. Po ukončení práceneschopnosti odchádza 
pán Popovec do dôchodku a Peter Baránok je menovaný riaditeľom Okresnej knižnice 
v Bardejove. 15.7.1991 odchádza do dôchodku. 
         
      Ľudmila Matuševská
    Foto: Archív knižnice
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Kapušiansky hrad

 Už niekoľko rokov dozadu si 
kolektív pracovníkov okresnej knižnice 
jeden deň v roku zorganizuje spoznávanie 
nášho Prešovského kraja. Navštívili sme 
už Pieniny, Ľubovniansky hrad, Vysoké 
Tatry, Spišský hrad, mesto Humen-
né a jeho okolie, Medzilaborce, Svidník 
a pod. Boli sme aj na našom Zborovskom 
hrade. 
 Tento rok sme sa rozhodli navštíviť Kapušiansky hrad. Mnohí z nás nespočet-
nekrát prechádzame trasu Bardejov – Prešov, spočinieme pohľadom na tento kopec 
a jeho dominantu hrad, ale vystúpiť tam... Ale stalo sa. 30. júna 2016 sme sa rozhodli ten-
to hrad navštíviť. Vláčikom sme sa previezli do Kapušian, tam sme za sprievodcu prijali 
nášho bývalého riaditeľa Stanislava Sabola a výstup mohol začať. Počasie nám prialo na 
jednotu. Bolo teplo, no prechod lesom veľmi príjemný. Urobili sme si prehliadku hradu 
s odborným výkladom sprievodkyne, vystúpili sme na novo otvorenú vežu a naskytla 
sa nám prekrásna panoráma celého okolia. Na nádvorí hradu sme si pripravili menšie 
občerstvenie  a výlet sme ukončili zostupom do dediny. 
 A čo bude nasledovať o rok? Hovorili sme o návšteve Šarišského hradu, alebo 
sa dáme prekvapiť kam nás nohy zanesú... Turistike a zdravému pohybu zdar!

      Ľudmila Matuševská
      Foto: Archív knižnice
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Takto nás vidia naši používatelia

 Knižnice sa v dnešnej podobe  stali modernými inštitúciami, ktoré neustále 
rozširujú ponuku svojich služieb, pripravujú pre svojich používateľov rôzne voľnočasové 
aktivity a tým, že sa transformujú na komunitné knižnice, otvárajú sa širokej verejnosti. 
Zabezpečiť toto všetko vyžaduje odborne fundovaných a najmä zanietených ľudí, pre kto-
rých práca v knižnici nie je len zamestnaním, ale poslaním. Napriek nízkemu finančnému 
ohodnoteniu. Je len prirodzené, že knihovníkov zaujíma odozva verejnosti a spokojnosť s 
poskytovanými službami. Nie je tomu inak ani v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela 
v Bardejove. Jedným zo spôsobov, ako mieru spokojnosti zistiť, je prieskum. V našom prí-
pade nešlo o nič rozsiahle, len o akýsi miniprieskum, do ktorého sa nám podarilo zapojiť 
76 požívateľov. Z nich 45 vyplnilo tlačené dotazníky a 36 odpovedali prostredníctvom 
internetu. Samozrejme, že sme mali záujem získať odpovede od väčšieho počtu používa-
teľov, ale nechceli sme nikoho nútiť, takže sme vďační aj za taký počet. 
 Sme si vedomí, že náš dotazník nespĺňal všetky náležitosti, no bol to prvý po-
kus. Nedostatkom bolo, že sme neuviedli kolónku týkajúcu sa pohlavia a veku respon-
denta, preto nemôžeme určiť, ako na naše služby reagujú rôzne vekové kategórie. Taktiež 
nie je možné jednoznačne vyhodnotiť jednotlivé otázky, pretože viacerí respondenti za-
škrtávali viacero odpovedí. No povzbudzujúce pre nás je to, že sme boli hodnotení veľmi 
dobre. Otázky boli zamerané na využívanie knižnice a knižničných služieb, na využívanie 
web stránky, on-line katalógu a na spokojnosť používateľov s pracovníkmi.
 Z odpovedí sme zistili že:
- Najviac používateľov využíva knižnicu za účelom aktívneho strávenia voľného času.
- Takmer rovnaký počet využíva naše služby kvôli vzdelávaniu a štúdiu.
- Iba dvaja používatelia uviedli, že niektoré naše služby, rsp. literatúru potrebujú 
                  pre výkon svojho povolania. 
- Jeden z opýtaných uviedol, že k nám chodí pre knihy pre deti.
- Najviac používateľov využíva výpožičné služby na všetkých oddeleniach.
- Tretina respondentov využíva aktívne prístup na svoje konto v on-line katalógu.
- Minimum používateľov využíva služby internetu pre verejnosť.
-	 Webovú	stránku	knižnice	využívajú	v	priemere	raz	za	dva	týždne,	no	našli	sa	
                  aj takí, ktorí ju využívajú denne.
- Na možnosť využívania prístupu do on- line katalógu  a na schopnosť sa v ňom 
orientovať väčšina odpovedala, že ho využíva na vyhľadávanie literatúry. Takmer rovnaký 
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počet opýtaných uviedol, že radšej využíva služby knižnici, no našli sa aj takí, ktorí uvied-
li, že sa v on-line katalógu nevedia orientovať.
- Na otázku využívania čitateľského konta na našej web stránke 28 opýtaných 
uviedlo, že ho využíva pravidelne  na predlžovanie výpožičky kníh, na kontrolu počtu 
kníh a výpožičnej lehoty a taktiež 28 radšej navštevuje knižnicu osobne. 18 opýtaných 
nevedelo o tejto možnosti a 1 to využíva iba výnimočne. 
- So službami knižnice sú spokojní nasledovne:
•	 Výpožičné	služby:	54	–	veľmi	spokojní,	20	–	spokojní,	1	–	nespokojný
•	 Prístup	na	internet:	35	–	veľmi	spokojní,	28	–	spokojní,	1	–	nespokojný
•	 MVS:	19	–	veľmi	spokojní,	12	–	spokojní
•	 Informačné	a	rešeršné	služby:	37	–	veľmi	spokojní,	17	–	spokojní
•	 Kultúrne	a	vzdelávacie	podujatia:	43	–	veľmi	spokojní,	20	–	spokojní
- Spokojnosť s ponukou fondu knižnice vyjadrili respondenti Takto:
•	 Beletria:	31	–	veľmi	spokojní,	37	–	spokojní
•	 Oddelenie	pre	deti:	33	–	veľmi	spokojní,	24	–	spokojní,	1	–	nespokojný
•	 Náučné	oddelenie:	24	–	veľmi	spokojní,	33	–	spokojní,	1	–	nespokojný
•	 Čitáreň	a	študovňa:	31	–	veľmi	spokojní,	22	spokojní.
- Na otázku, či sú pracovníci ústretoví, 67 opýtaných odpovedalo áno, 1 nesúhlasí  
                 a 1 nevie.
- Na otázku, či sú pracovníci odborne fundovaní, 66 odpovedalo áno, 2 nesúhla
                 sia a 2 nevedia posúdiť. 

 Myslím, že s výsledkami môžeme byť spokojní, ale nesmieme povoliť v činnosti. 
Denne sa presviedčame o tom, že používatelia sú stále náročnejší, vyžadujú viac pozor-
nosti, odbornosť, lepší výber literatúry a mnoho iných služieb, ktoré sa pred niekoľkými 
rokmi v knižnici ani neposkytovali. Oveľa menší záujem je o internet pre verejnosť, ako 
bol v čase jeho zavedenia. Je to pochopiteľné, pretože už len málo domácnosti nemá vlast-
ný počítač a zavedený internet. Stúpa záujem o kultúrno-vzdelávacie podujatia, výstavy, 
besedy rôzneho druhu, prezentácie a podobne. Knižnice majú veľkú konkurenciu v rôz-
nych masovo-komunikačných prostriedkoch, v internete a je len na nás knihovníkoch, 
ako si dokážeme udržať svoje miesto v spoločnosti. Zatiaľ je to dobré a verím, že sa to 
nezhorší, len na nás bude vyvíjaný stále väčší tlak. Ale to zvládneme. Verím tomu.
 Na záver ešte niektoré pripomienky a námety našich respondentov:
- Máte málo novších titulov.
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- V dotazníku chýbajú vekové kategórie.
- Prečo info o akciách až po akciách?  
- Chýbajú aktivity v Bardejovských Kúpeľoch.
- Je tu milý a prívetivý personál na beletrii. Som veľmi spokojná najmä s pracov
                  níkmi na oddelení beletrie. Aj s kultúrnymi akciami v knižnici.
- Mať viac najnovšej beletrie, romány a detektívky.
- Ďakujem, som spokojná so všetkým.
- Potrebný je väčší počet nových titulov. Veľmi chválim pracovníkov náučného 
                  oddelenia.
- Radi by sme uvítali širší výber kníh v angličtine pre učiteľov (teacher´s book) 
                  AJ, ako aj knihy angličtiny pre deti.
- Chýba pohodlné sedenie.
- Knihy by mali byť usporiadané podľa mena, nie podľa spisovateľa.
- Pracovníci sú milí, ústretoví ľudia s úsmevom na perách. Ďakujem za možnosť 
                  požičiavať knihy pre seba a moje deti.
- Neviem, či sa na vašej stránke dajú zistiť informácie o knihách, či je kniha 
                  voľná, alebo nie.
- Ďakujem, veľmi milí a ústretoví ľudia...chodím tam kvôli knihám, ale aj kvôli 
                  týmto milým ľuďom.
- Výrok o zamestnancoch je zovšeobecňujúci. Väčšina je ústretová, ale stretla 
                  som sa s prístupom, že som mala pocit, že dotyčnú pani obťažujem tým, že   
                  stojím pri stolíku.
- Možno by bolo vhodné lepšie rozčlenenie odborov v náučnom oddelení. Napr. 
                  Keď je tam psychológia, tak rozčleniť na detskú a pod. Veľká spokojnosť 
                  s pracovníčkami na detskom oddelení. Oceňujem stoly na oddeleniach, na 
                  ktorých sú vybrané zaujímavé tituly.

      Mgr. Ľudmila Jászayová
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