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Úspešný rok v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela

 Nové knihy a príjemné prostredie  - to sú základné podmienky pre fungujúcu 
knižnicu a spokojných čitateľov. Vďaka podpore, ktorú máme u zriaďovateľa, ktorým je 
Prešovský samosprávny kraj na čele s predsedom Petrom Chudíkom i vďaka pozornos-
ti, ktorú knižnici venuje primátor Mesta Bardejov Boris Hanuščak, toto všetko môžeme 
ponúknuť. Koncom minulého roku sa na prístavbe knižnice objavila závažná technická 
porucha. Bolo na zriaďovateľovi a na poslancoch PSK, či schvália finančné prostriedky na 
jej odstránenie, alebo či budeme nútení zatvoriť časť knižnice pre verejnosť, čím by sme 
značne museli obmedziť knižničné služby. Na základe statického posudku a po schválení 
kapitálových finančných prostriedkov vo výške 11.400 € na vypracovanie projektov na 
odstránenie poruchy, sme predložili žiadosť o pridelenie kapitálových finančných pros-
triedkov na rekonštrukciu objektu. Poslanci PSK na februárovom zasadnutí našu žiadosť 
schválili a na odstránenie statickej poruchy bolo knižnici pridelené 85.000 €.  Okrem fi-
nančných prostriedkov na túto akciu nám z PSK pridelili na bežnú údržbu ďalších 11.000 
€, vďaka čomu sme mohli vymeniť okná, znížiť stropy, vymeniť svietidlá, dlažbu, vymaľo-
vať a urobiť ďalšie nevyhnutné opravy, aby prístavba knižnice mohla slúžiť svojmu účelu 
a aby sa naši čitatelia cítili príjemne. Vymenilo sa aj zariadenie v čitárni a študovni. Z gran-
tového programu Fondu na podporu umenia sme získali na nové zariadenie do čitárne 
a študovne  5000 €. To nám umožnilo dať vyrobiť nové regály, stoly a kreslá.  Knižnica              
a spolu s ňou všetci, ktorí využívajú knižničné služby, či chodia k nám na prednášky, bese-
dy i iné podujatia získali nádherný priestor, v ktorom je radosť posedieť a prečítať si dennú 
tlač, časopisy i v pokoji študovať. Keď sme na otvorení prístavby upozornili predsedu PSK 
na to, že aj regály na náučnom oddelení už majú za sebou lepšie časy, pretože pamätajú 
presťahovanie knižnice do súčasného objektu, neváhal a na nové regály a výpožičný pult 
nám pridelil ďalších 13.000 €. Zariadenie oddelenia náučnej literatúry bude vymenené do 
konca tohto roku. Nové regály ani najkrajšiu knižnicu by čitatelia neocenili, keby v nej ne-
bol dostatočný výber kníh. U nás si môžete vybrať z takmer 80 000 knižničných jednotiek, 
prečítať takmer 40 druhov novín a časopisov. Každoročne fond dopĺňame a obmieňame. 
Rok 2017 bol aj v tomto úspešný. Okrem plánovaného nákupu   z vlastného rozpočtu sme 
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získali na nákup literatúry 6.000 € z grantového programu Fondu na podporu umenia. 
Predseda PSK Peter Chudík vyčlenil pre knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti 98.000 €, 
bardejovská knižnica z tejto sumy dostala 12.300 €.  Ani Mesto Bardejov sa nedalo zahan-
biť. Zatiaľ čo Komisia pre kultúru pridelila knižnici 200 €, primátor Mesta Boris Hanuščak 
to tak nenechal a v októbri pridelil knižnici na nákup literatúry 3000 €. Srdečne ďakujeme 
všetkým, čo sa pričinili o to, že máme obnovenú časť knižnice a že našim čitateľom mô-
žeme ponúknuť viac novej literatúry. Všetky peniaze boli účelovo viazané a použité na 
určený účel. Takmer 6000 čitateľov a mnoho tých, ktorí k nám chodia len na podujatia, 
tak môžu profitovať z toho, že PSK i Mestu Bardejov záleží na tom, aby bola knižnica za-
riadením, ktoré je k dispozícii pre všetkých obyvateľov mesta i okresu. Máme z toho veľkú 
radosť a ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli.
 Sme presvedčení, že rovnako sa s nami tešia aj naši používatelia, ktorí môžu 
svoj voľný čas tráviť v príjemnom prostredí.

     Mgr. Ľudmila Jászayová
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Pomýlené zvieratká – Zajac a vlk

Hravé rozprávanie o priateľstve a vzájomnej pomoci 
(predškoláci a mladší školský vek)

Osnova podujatia:

1. Čo je priateľstvo – rozprávanie 

2. O repe – puzzle

3. Zajac a vlk – čítanie rozprávky 

4. Hádanky o zvieratkách

5. Farebné prúžky – aktivita

6. Rozdanie záložiek

Priebeh podujatia:

1.  Čo je priateľstvo – rozprávanie

 Vzájomná pomoc – deti sa vyjadrujú, ako by si mohli kamaráti navzájom 
 pomáhať;
 Kamarátstvo medzi deťmi navzájom, medzi deťmi a zvieratkami;

 Každý z nás má nejakého kamaráta. Bez priateľov by bol náš život smutný. Kamarát 
nám vie vyčariť úsmev na tvári a hneď je všetko krajšie a veselšie. S kamarátom sa môžeme roz-
právať o rôznych veciach, kamarát nás chápe, rád nám pomôže a poradí. 

 Pre kamaráta chceme stále len to najlepšie. Okrem dobrých skutkov môžeme vysloviť 
pochvalu, uznanie a pohladenie. Ale aj úsmev veľa dáva. Usmej sa na svojich kamarátov a rodi-
čov tak, ako najkrajšie vieš. 

 Existuje aj správanie, ktoré môže priateľstvo zničiť. Ak nechceme kamarátov stratiť, 
tak sa snažíme k nim správať tak, ako by sme chceli, aby sa oni správali k nám. Vedieť sa podeliť o 
hračku, alebo sladkosť je veľmi dôležité. Iba tak môžeme spolu pekne vychádzať a pekne sa spolu 
hrať. 
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 Premýšľaj, čo znamená: V núdzi poznáš priateľa

 Čarovné slovíčka nám otvárajú bránu do srdiečok iných ľudí. S čarovnými slovíčkami 
sú dni určite krajšie a veselšie. Vedieť pekne poprosiť a poďakovať je veľmi dôležité. Iba tak mô-
žeme spolu pekne vychádzať a pekne sa spolu hrať. Je dôležité, aby sme sa vedeli ospravedlniť, ak 
sme niekomu ublížili, alebo sme niečo nechtiac pokazili. Ktoré čarovné slovíčka vtedy použijeme? 
Deti, ktoré ďalšie čarovné slovíčka ešte poznáte? Čo myslíte, prečo im hovoríme, že sú čarovné? 

 Chcete niekto povedať meno svojho kamaráta? Skúste nám deti porozprávať jednu 
veselú príhodu s kamarátmi, alebo príhodu, keď ste možno kamarátovi pomohli alebo kamarát 
pomohol vám.

 Rozprávame sa deti o priateľstve a kamarátstve medzi deťmi. My vieme, že existuje aj 
priateľstvo medzi zvieratkom a človekom. Má z vás niekto takého zvieracieho kamaráta? ... Po-
vedzte nám nejakú príhodu so svojim zvieracím kamarátom. 

2. O repe – puzzle

 Puzzle rozložíme na stôl, deti po jednom pristupujú k stolu a skladajú puzzle. Rozprá-
vanie o zloženom obrázku – deti určia, ku ktorej rozprávke patrí poskladaný obrázok, upozorní-
me na priateľstvo a vzájomnú pomoc všetkých, ktorí ťahali repku.

3. Zajac a vlk – čítanie rozprávky 

 Len ťažko si dnes predstavíme literárne postavy z niektorých kníh, napríklad: Robin-
zona bez Piatka, Maťka bez Kubka. Nerozlučne k sebe patria aj Lolek a Bolek, Bob a Bobek, Máša 
a medveď, Kvak a Čľup, Shrek a oslík,  Včielka Maja a Vilko. Ba aj nepriateľstvo Toma a Jerryho 
či vlka a zajaca je v rozprávkach vykreslené na pozadí priateľského vzťahu. Nech už nazrieme do 
akejkoľvek rozprávky, nájdeme v nej minimálne jednu dvojicu priateľov. Teraz si takúto jednu 
rozprávku prečítame. Počúvajte!

4. Hádanky o zvieratkách

 Šikovný som ako nik, nezbedný som ušiačik. Kapustička, mrkvička na
 vypuklené líčka (Zajac)
 Priletela z lúky na prst mojej ruky. Kým otvorím ústa, odletí mi z prsta. (Lienka)
 Má červenú čiapočku, biely plášť nenosí, silný zobák má, na strome ho brúsi.
 (Ďateľ)
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 Tkám a snujem jemné nite a predsa ma nechcú v byte. (Pavúk)
 Ryšavkastá teta chvostom horu zametá, a naháňa kade chce neposedné zajace.  
 (Líška)
 Najväčší silák som, unesiem celý dom. S domčekom sa rodím, rastiem ako
 z vody. (Slimák)
 Beží krajčír, nie je štíhly, na chrbáte nosí ihly. (Jež)
 Vo vode pláva, na brehu skáče, viac ako rieku, močiar má radšej. (Žaba)
 Lesné šišky, orech z kríčka, najradšej má ... Kto? (Veverička)
 Do veľkého pecňa chleba spravila skrýš, neposedné malé zviera, sivá, bystrá  
 ...Kto? (Myš)
 V čiernej tmavej zemi obracia sa vrtko, ryje dlhé chodby, je to čierny ... Kto?
 (Krtko)
 O kom sa to vraví, že je prelietavý? Z kvetu na kvet sadá, novú krásu hľadá. 
 (Motýľ)
 Jeho šťastie v poli rastie. Mrkva, repa, kapusta, všetko schrúma dočista. (Zajac)
 Hlas má takmer ako basa, keď je sýty, vtedy hrá sa. Veľké laby, kožuch hrubý, 
 maliny a medík ľúbi. (Medveď)
 Prší, dážď sa cedí, každý doma sedí. Tenká ako niť lezie na chodník. Urobila 
 chybu, chytia na ňu rybu. (Dážďovka)
 Každý ho má veľmi rád, zobákom nám lieči sad. Nevie ten vták spievať 
 piesne, zato lieči stromy lesné. (Ďateľ)
 Lietajú k oblakom, murujú zobákom. Žijú u nás na dvore, potom letia za  
 more. (Lastovičky)
 Pozná každý lúčny kvet, usilovne zbiera med. (Včela)

5. Farebné prúžky – aktivita

 Šašo z rozprávky behal po lese a postrácal medzi stromami papierové prúžky rôznych 
farieb, z ktorých chcel so šaškom Smieškom vytvoriť papierové povrázky. Sám ich však nedokáže 
nájsť ani pozbierať. Preto prosí svojich kamarátov, teda vás, aby ste mu pomohli. Naším lesom je 
teraz knižnica a farebné papierové prúžky budeme hľadať medzi knihami.
(nastriháme pestrofarebné prúžky z krepového papiera)

 Deti vytvoria dvojice (skupinky) a každá dvojica (skupinka) si vylosuje jeden prúžok, 
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ktorý si položí na svoje stanovište. Prvý prúžok určuje, akú farbu bude dvojica zbierať. Potom sa 
súťažiaci postavia na štart a po zahájení hry sa snažia čo najrýchlejšie nájsť všetky prúžky urče-
nej farby, priniesť ho na určené miesto a zviazať dohromady. Víťazí dvojica, ktorá najskôr vytvorí 
kompletnú reťaz. 
(prúžky sú rozložené po celom oddelení detskej literatúry) 

6. Rozdanie záložiek – v mene priateľstva rozdať záložky ako vlk v rozprávke 
rozdal vypestované mrkvy svojim priateľom.

   Bc. Alžbeta Kutašovičová, Mgr. Lucia Rohaľová
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Dobrodružné príbehy s Astrid Lindgrenovou

Scenár podujatia

 1. Hovorená bibliografia:

 Úvodné slovo – o autorke -  rozoberanie tvorby, hlasné čítanie ukážok 
 z viacerých kníh;

 O autorke (knihovníčka)

 Srdečne vás vítam na našom milom stretnutí, ktoré ako vždy bude o knihách.
Sú knihy, ktoré prečítame. Sú knihy, ktoré doslova zhltáme.
A sú knihy, ktoré nás natoľko chytia za srdce, že sa k nim vraciame znova a znova.
 Čítali ste deti už takú knihu, ktorá vám bola srdcu blízka, takú, ktorá vám poskytla 
únik do sveta fantázie, takú, od ktorej ste sa nevedeli odtrhnúť a čítali ste ju dovtedy, pokým ste 
ju celú neprečítali? ... A potom ste čítali druhú, tretiu ... a ďalšie časti? Práve pre ten pocit knihy 
milujeme a čítame. 
 Jednou zo spisovateliek, ktoré takéto knihy napísala, a ktorá si získava srdcia detských 
čitateľov už niekoľko generácií, je aj známa švédska autorka Astrid Lindgrenová (4.11.1907, Vi-
mmerby – 28.1.2002, Štokholm). Okrem príbehov pre deti písala aj romány, poviedky, divadelné 
scenáre. Jej knihy boli preložené do 70 jazykov v 100 krajinách sveta. V roku 1958 dostala „Cenu 
Hansa Christiana Andersena“, ktorá je považovaná za najvyššie možné ocenenie autorov detských 
kníh. V roku 1967 bola založená „Cena Astrid Lindgrenovej“. Od jej smrti je každoročne udeľova-
ná cena za detskú literatúru "Na pamäť Astrid Lindgrenovej".

 Rozoberanie tvorby – A. Lindgrenová rozpráva deťom o svojom živote a tvorbe  
 (čítajú deti)

  „Vyrastala som v obci Vimmerby vo Švédsku. Mnoho mojich kníh bolo inšpirovaných 
mojím detstvom, ktoré som strávila na farme môjho otca. Teda, bola som dcérou farmára, mala 
som staršieho brata a dve mladšie sestry. Detstvo spolu s nimi som prežila na statku Näs obklope-
ná veľkou rodinou, čeľaďou a hromadou zvierat. To ma v dospelosti, keď som sa stala spisovateľ-
kou inšpirovalo k tomu, aby som napísala knihu Emil z Lönnebergy a Deti z Bullerbynu. Poviem 
vám niečo z obsahu knihy Emil z Lönnebergy. Emil z Lönnebergy – tak volali istého chlapca, 
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ktorý býval v Lönneberge. Bol to malý, svojrázny divoch, vôbec nie taký milý, ako ste vy. Hoci na 
pohľad vyzeral dosť milo, to treba uznať. Najmä keď práve nekričal. Mal okrúhle modré oči, guľatú 
tvár s lícami ako červené ruže a svetlé, ako páper jemné vlasy. Všetko na ňom vyzeralo akosi milo, 
až by sa mohlo zdať, že Emil je naozajstný anjel. No radšej si nič nenavrávajte. Mal 5 rokov a silu 
ako menší vôl, býval na majeri Katthult, v dedine Lönneberga v Smålande. Prirodzene, rozprával 
smålandským nárečím, čo v Smålande bolo totiž bežné. Teraz vám prečítam krátky úryvok z tejto 
knihy, počúvajte pozorne“:

 Čítať úryvok z knihy „Emil z Lönnebergy, od str. 14 - 17 

 „O knihe Deti z Bullerbynu vám tiež čo – to prezradím: Prežila som šťastné detstvo, 
v ktorom sa striedali hra a práca na farme. Snáď najrealistickejším odrazom môjho detstva sú asi 
príbehy z Bullerbynu. Zobrazujú celé hodiny zábavných hier šiestich farmárskych detí zo Smålan-
du približne zo začiatku 20. storočia. Lisa, Karl, Bill, Olaf, Britta a Anna žijú na troch susediacich 
farmách. Bullerbyn leží tak vysoko, že keď sa  vyberieme do Storbynu, kam chodíme do školy 
a kde sú všetky obchody, celou cestou ideme z kopca. No keď sa vraciame domov, samozrejme, 
musíme šliapať do kopca. Lasse povedal, že keď bude veľký a stane sa elektrickým vypínačovým 
inžinierom, vynájde taký kopec, čo sa bude otáčať, aby ľudia vždy kráčali len dolu brehom. Nikdy 
som nezabudla, aké to je, mať 4, 7 alebo 9 rokov. Stále sa pri písaní vo mne vynárala duša dieťaťa“. 

 Čítať úryvok z knihy My všetky deti z Bullerbynu, od str. 64-67 

 „Od roku 1937 som pracovala ako stenografka pre švédskeho profesora kriminalisti-
ky Harry Södermana. Táto práca ma inšpirovala k napísaniu série kníh o detektívovi Kalle Blo-
mquistovi: Detektív Kalle Blomkvist, Detektív Blomkvist a Rasmus, Nebezpečný život detektíva 
Blomkvista. Teraz si tieto knihy priblížime: Prípad sa rieši cez prázdniny vo švédskom mestečku 
Lillköpingu. Po rokoch sa tu znova objaví strýko Kalleho kamarátky Evy-Lotty. Správa sa naozaj 
čudne – od rána do večera sleduje zrúcaninu na kopci, v noci vylezie oknom z izby, slále číta 
noviny, ale to zďaleka nie je všetko... Kallemu je hneď jasné, že to nie je len tak. Chystá sa tu niečo 
hrozné a on musí prísť na to, čo to je! Kým nebude neskoro! A kto je detektív Kalle? No predsa 
najlepší pátrač všetkých čias! A to má iba trinásť!“

 Čítať úryvok z knihy „Detektív Kalle Blomkvist“, od str.5-8 

 „A ako sa stala zo mňa spisovateľka? Keď som mala dve malé deti, starala som sa o nich 
a rozprávala som im vymyslené rozprávky, ktoré som si postupne zapisovala. Svoj prvý rukopis 
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o bláznivom ryšavom dievčati Pippi Dlhej Pančuche som napísala po tridsiatke a než vyšla prvá 
kniha, mala som už 38 rokov. No a tak sa stala zo mňa spisovateľka. Odvtedy som už s písaním 
detských kníh neprestala až do 80-tych rokov 20. storočia. Meno hlavnej hrdinke Pippi vymyslela 
moja malá dcéra Karin, ktorá si jeden večer vyžiadala porozprávať príbeh o Pippi Dlhej Pančuche. 
A keďže to bolo bláznivé meno, aj príbehy museli byť bláznivé. Pippi má 9 rokov a žije 
sama v starom dome, ktorý stojí uprostred záhrady. Nemá ani mamičku, ani ocka a vlast-
ne sa jej to páči, pretože ju nikto neposiela do postele práve vtedy, keď sa najlepšie hrá, a nikto ju 
nenúti jesť rybí tuk, keď má chuť na sladkosti.  Moja Karin si postavu zamilovala, žiadala si nové 
príbehy a úžasná ryšavá Pippi sa stala súčasťou večerných rozprávaní pre obe moje deti. Raz sa 
však stalo, že som si vyvrtla členok a musela som zostať ležať. Blížili sa Karinine desiate narode-
niny, tak som vzala pero a spísala niekoľko Pippiných príbehov a vyrobila pre dcéru originálnu 
knihu. Deväťročná Pippi spôsobila rozruch medzi čitateľmi a hlavne medzi kritikmi. Dokonca 
rodičovské organizácie a učitelia bojovali za jej zákaz. No čitatelia boli okúzlení. Všetci Pippi po-
známe s jej ryšavými odstávajúcimi vrkočmi, bambuľkovitým nosom a pehavou tváričkou. Chodí 
neupravená a oblieka si čudné veci. A vôbec nemá slušné spôsoby, Vykrikuje, je priebojná, vždy 
vie, čo chce. Teraz si o ryšavej divoške Pippi, ktorá žije sama s opicou a koňom v starom dome, 
prečítame krátky úryvok“.

 Čítať úryvok z knihy „Pippi Dlhá Pančucha“, od str. 35 – 38

Ďalšia tvorba (dokopy napísala 80 kníh, niektoré boli aj sfilmované):

Madynka – 1960

My z ostrova Saltkrákan - 1964 

Škriatok Nils Karlsson - 1949, dobrodružný rozprávkový príbeh 

Ronja, dcera loupežníka - 1981, v štýle lúpežníckeho románu zachytáva všeobecné generačné  
             problémy 
  
Bratia Levie srdce - 1973, kniha približuje pojem smrti 

Karkulín zo strechy - 1955 - 68, trilogia o malom tučnučkom chlapcovi s vrtuľkou na chrbte     
     a obdarenom všemožnými zlozvykmi detí i dospelých.

 2. Komiks – formát A5 – z prečítaných úryvkov deti vytvoria 1 ľubovoľné komikso 
             vé okno.
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 Komiks - spojenie kresby a  krátkeho textu. Komiks je označenie pre postupne uspori-
adané obrázky, ktoré sprostredkúvajú informácie, alebo rozprávajú príbeh, alebo opisujú nejaký 
dej. Zároveň by mali na čitateľa esteticky pôsobiť. Niektorí autori medzi komiksy zaraďujú aj 
karikatúru (teda len jeden obrázok). Komiks tvoria najčastejšie obrázky a tzv. bubliny. Obrázky 
sú väčšinou kreslené (ale môže ísť napríklad aj o fotky) a väčšinou doplnené textom. Text môže 
byť umiestnený v takzvaných bublinách uprostred obrázka alebo môže byť v okrajovej časti ob-
rázka. Obrázky sú často doplnené rôznymi zvukomalebnými výrazmi. Komiks sa dnes považuje 
za samostatné umenie či žáner. Ide o spojenie literatúry a výtvarného umenia.

     Bc. Alžbeta Kutašovičová
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Život knižnice 

Noc s Andersenom 2017

 Končila sa Noc s Andersenom v roku 2016. Nevyspatí, unavení, ...,  ale v hlavách 
a hlavne v srdci sa zrodil nový plán: „Nocou s Andersenom v roku 2017 nás povedie Malý 
princ.“ 
 A stalo sa. 31. marec. 18. hodina. Čakanie na detí. Čakanie detí na Malého princa. 
Jeho odkaz: „Nie každý človek má priateľa. Oči sú slepé. Poďme hľadať srdcom“.
A ako to celé dopadlo?

 
 Sadenie rozprávkovníka prebehlo bez prosieb, či príkazov. Každý vedel, čo a ako 
má robiť. Skvelá spolupráca. Pre tento večer sa aj deti stali malými princami, či princeznami. 
Nájsť správnu odpoveď na otázku, kto je priateľ a ako sa o priateľstvo starať, nie je jedno-
duchá vec. Treba sa to učiť celý život. Deti zasadili malé semienka, o ktoré sa budú musieť 
starať. Dávať im všetko, čo také semienka rastlinky potrebujú. Či budú, starostliví a trpezliví, 
ukáže čas. A ak toto zvládnu, budú na dobrej ceste nájsť si priateľa a starať sa aj o priateľstvo.
 Malý princ mal na svojej planéte jedinú ružu, o ktorú sa staral, chránil ju. Na zemi 
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však zistil, že nie je jediná. No časom pochopil, že tá jeho je výnimočná, lebo je jeho. Aj naše 
deti si v záhrade hľadali tú svoju ružu. Hľadať bez očí je naozaj ťažké a presvedčili sa o tom 
samé. Jedine srdce našepkáva správne.
 Zdá sa, že toho neurobili veľa, keď sa zrazu o slovo začal hlásiť hlad a smäd. Na-
pravila to chutná večera a teplý čaj. Potom aj dovolené nočné maškrtenie. Vzájomné roz-
hovory, zábava, smiech, dobrá nálada ... žeby sa dalo aj tak hľadať priateľstvo?  Čas ukáže.
 Pokojná noc. Prebudenie do nového dňa. Darčeky. Zbalenie vecí. A už len od-
chod domov. Nie, nie!!! Počkajte. Zabudli sme na spomienky. Tie nám neukradne nik!

Deň ľudovej rozprávky 2017

 Pod takýmto názvom organizuje Krajská knižnica v Žiline spolu so Sloven-
skou asociáciou knižníc súťaž s rozprávkami Pavla Dobšinského.
 
 Aj naše deti zo základnej a materskej školy sa popoludní 20. marca stretli                
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v obecnej knižnici a do tejto aktivity sa zapojili. Ich tohoročnou úlohou bolo prečítať si 
vybrané ľudové rozprávky. Do čítania rozprávok sa zapojili rodičia, statí rodičia, súroden-
ci, kamaráti a deťom rozprávky prečítali. Veríme, že čas strávený čítaním rozprávok v ro-
dinách, bol príjemne stráveným časom a za túto spoluprácu všetkým ďakujeme. Tento rok 
bola pripravená ešte ďalšia zaujímavá úloha – rozstrihať skladačku, správne ju poskladať 
a určiť o akú rozprávku ide. Deti mali rozprávky prečítané, preto pri určovaní rozprávky 
nemali ani najmenší problém. Nakresliť svoju obľúbenú rozprávku – aj túto úlohu deti 
hravo zvládli. V knižnici sme v tento deň mali aj hosťa – babka Gitka (vášnivá čitateľka), 
ktorá si našla čas a deťom prišla prečítať tú svoju - obľúbenú.
 A ešte čosi navyše. Do knižnice sa v tento deň rozprávkovo zapísali a svoj prvý 
čitateľský preukaz dostali noví čitatelia. Tak ako má každá rozprávka dobrý koniec, tak sa 
skončilo aj naše stretnutie. Tešíme sa o rok zas?

     Text a foto: Mgr. Alena Šoltýsová
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Marec – mesiac kníh
Vráťme knihy do nášho života

 

 Už roky mesiac Marec spájame ni-
elen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha, 
najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí me-
dzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či 
starších. Marec – mesiac knihy, bol prvý krát 
vyhlásený v roku 1955. Dnes úlohu Mateja Hre-
bendu plnia knižnice, ktoré sprístupňujú svoje 
knižné fondy čitateľom po celý rok. Už malé 
deti majú záujem o knihy, preto aj my našimi 
aktivitami chceme motivovať žiakov aby čo najviac čítali a prehlbovali si tak lásku ku kni-
hám viac ako inokedy. Žiaci sa zúčastňujú na besedách o knihách, čitateľskom maratóne 
a zúčastňujú sa tvorivých dielní spojených s knihou.
 Veríme, že tou správnou inšpiráciou dokážeme vychovať sčítanú generáciu, 
ktorá bude milovať knihy.
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 Aktivity školskej knižnice v Malcove:

•	 Vianočný darček kniha – beseda o darovaných knihách
•	 Ďuríčková	–	„Najkrajšie	na	svete“	–	čítanie	rozprávok	s	porozumením
•	 Príroda – akcie zamerané na ochranu zvierat – každý žiak si vyberie zvieratko,  
 vypracuje referát, referáty sú vystavené v knižnici
•	 Hádankovo – uhádneš či neuhádneš? – hádankové zábavné stretnutie s pouče- 
 ním, precvičovanie komunikačných schopností
•	 Toto čítam ja – žiaci prezentujú konkrétnu knihu, pokračovaním aktivity je  
 výroba plagátov na knihy
•	 Srdce	pre	mamu	–	zážitkové	čítanie	básní	o	mame	a	tvorivá	dielňa
•	 Literárny	kvíz	–	čo	všetko	vieme	o	knihe
•	 Marec – mesiac kníh – týždeň školských knižníc, predstavujeme poéziu, číta- 
 me verše, robíme obaly na knihy

       Mária Leškovská
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Jana Pronská - prvá dáma historickej romance na Slovensku

 Aj v roku 2017 v rámci „Týždňa sloven-
ských knižníc „sme pozvali k nám do Okresnej 
knižnice Dávida Gutgesela prvú dámu slovenskej 
historickej romance pani Janu Pronskú, ktorá 
nám porozprávala o sebe, o svojom pôsobení, čo 
ju viedlo k tomu, aby nasmerovala svoju životnú 
cestu k písaniu slovenskej historickej romance. V tomto období, pred vianočnými sviat-
kami, jej vychádza už pätnásty historický román Kumánska princezná, ktorý si čitatelia 
môžu prečítať už počas Vianoc.
 Jana Pronská sa narodila 24. apríla 1972 v Gelnici. Vyštudovala Strednú prie-
myselnú školu banícku a geologickú v Spišskej Novej Vsi. V súčasnosti žije v Nálepkove 
spolu s manželom a troma deťmi. Toho času pracuj  ako registrovaná spisovateľka na plný 
úväzok, aj keď ešte nedávno pracovala v rodinnej firme ako ekonómka, ktorú s manželom 
viedli 24 rokov. Zaujíma sa o veci verejné, nakoľko pôsobila ako poslankyňa OZ v obci. 
Založila a spravovala jeden z najväčších recenzných portálov na Slovensku Romantika, 
spolu aj s ďalšími nadšenými čitateľmi.
 Ako autorka historických romancí sa však najdlhšie a najintenzívnejšie venuje 
histórii, vyhľadávaním starých  egiend a informácií o zabudnutých zrúcaninách. V zásobe 
má desiatky príbehov, ktoré by chcela dať na papier a s nadšením dúfa, že aspoň väčšiu 
časť sa jej podarí zrealizovať. Jej spisovateľským vzorom je Marija Jurič Zagorka a na-
jobľúbenejšou historickou osobnosťou Maria Mancini. Jej životným krédom je: „Nikdy sa 
nevzdávať svojich snov“.

     Ing. Terézia Švirková, odd. beletrie
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Mozaika života
Jozef Tarcala

 Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove už niekoľko rokov organizuje 
podujatia z cyklu Rodáci – rodákom. Venovali sme ich známym osobnostiam žijúcim        
v našom meste. Tohto roku sme si pozvali pána Jozefa Tarcalu, Bardejovčana, ktorý je 
dlhoročným návštevníkom našej knižnice a stretávame sa tu s ním často.
 Keď sa vysloví meno Jozef Tarcala, tak všetkých skôr napadne čo, futbal. Ale my 
sme ho chceli spoznať trošku aj z inej stránky. Porozprával nám o svojich predkoch, rodi-
čoch a celej rodine. Odzneli aj príbehy, ktoré píše len sám život. Keďže sme boli v knižnici, 
chceli sme ho predstaviť ako autora publikácií o futbale. Jedna je napísaná v spolupráci so 
svetovým odborníkom docentom Jozefom Venglošom, druhá je o histórii bardejovského 
futbalu. Podieľal sa na vydaní výročných publikácií o Strednej priemyselnej škole v Barde-
jove. Jeho dlhoročná publikačná činnosť je bohatá na články v celoslovenských novinách, 
ale najmä v regionálnych novinách. A samozrejme sa rozprávalo o futbale. K podujatiu 
bola pripravená výstava jeho grafických prác a ocenení za jeho dlhoročnú činnosť.

     Ľudmila Matuševská
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O 40 ročnom priateľstve dvoch knižníc

„ V decembri  1976 sme prvýkrát navštívili knižnicu, a samozrejme aj Bardejov a o rok 
neskôr (v septembri) navštívili prvýkrát našu přerovskú knižnicu bardejovskí knihovníci. 
Hneď pri prvej návšteve vznikli medzi nami priateľské vzťahy, ktoré sa pri každej ďalšej 
návšteve viac utužili a pretrvávajú dodnes. “
      Jaroslava Biolková

Bardejovské novosti. Roč. 8, č. 50, 10.12.1997, s. 1,2



21



22



23



24

Významné bardejovské meštianske rody
 

 V roku 2017 vďaka spolupráci s bardejovským archívom boli podujatia našej 
knižnice obohatené o cyklus Významné bardejovské meštianske rody. Prednášajúci Mgr. 
Jozef Petrovič uskutočnil pre priaznivcov histórie mesta Bardejov hneď dve prednášky. 
Prvá prednáška sa konala v rámci Týždňa slovenských knižníc 14. marca 2017. Pri príle-
žitosti 500. výročia od reformácie bol témou tohto stretnutia rod Stöckelovcov s dôrazom 
na Leonarda Stöckela. 

 
 
 
 
 
 Druhé podujatie bolo zamerané na rod Hueber a rod Hankovský. Uskutočnilo 
sa 28. novembra 2017 v priestoroch bardejovského archívu. Dozvedeli sme sa mnoho 
nových a zaujímavých informácií nielen o živote v meste Bardejov ale aj o potomkoch 
a rodinných príslušníkov spomínaných meštianskych rodoch. 
 Ako zaujímavosť zo stretnutí môžeme uviesť pár informácií. Rod Hankovský 
(16 st. - pol. 17 st.) sa z doposiaľ získaných informácií objavuje v daňovom súpise z roku 
1507. Šimon Hankovský bol obchodník a býval na východnej strane Radničného námes-
tia v dome č. 15. Neskôr sa Hankovskí objavujú aj vo vedľajšom dome č. 14. Aj keď Šimon 
Hankovský zomiera v roku 1538 v archívnych súpisoch sú uvádzaní ďalší Hankovskí 
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a to napr. Valentín, Dávid, Krištof či Daniel Hankovský. Niektorí už nebývali na námestí 
ale presunuli sa na súčasnú Stöckelovu ulicu. Posledný údaj o pohybe Hankovských na 
námestí je z roku 1598. Od roku 1665 v súpisoch už nenachádzame zmienku o rode Han-
kovský. 
 Rod Hueber sa v súpisoch objavuje od konca 16. storočia až do viac ako po-
lovice 17. storočia. Dokázané boli u nás v Bardejove tri generácie rodu Hueber. Prvý 
údaj v daňovom súpise je z roku 1578, týka sa Jána Huebera, ktorý býval podobne ako 
Hankovský na východnej strane námestie a to v dome č. 13. Bol pravdepodobne prvý 
poštmajster „POSTMEISTER“ v Bardejove. Poznáme zmienku o živote ďalších z rodu 
Hueberovcov a to bratov Jána a Jakuba, ktorého hrobka sa nachádza v bazilike Minor 
v Bardejove. Okrem nich žili v Bardejove pravdepodobne dvaja Jurajovia z rodu Hueber. 
Posledné údaje zo súpisov o rode Hueber nájdeme v rokoch 1665-1666.  

      Všetky spomínané informácie boli získané vďaka skvelej bádateľskej čin-
nosti vedúceho bardejovského archívu, pána Mgr. Jozefa Petroviča. Na prednáškach sme 
sa stretli v tzv. komornej atmosfére, tešíme sa na ďalšie stretnutia a veríme, že sa stanú 
jedným z tradičných podujatí našej knižnice.
         
      Mgr. Oľga Hlaďová
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Štatistické ukazovatele činnosti OKDG 
 za roky 2012 - 2016  
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