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Milé kolegyne , milí kolegovia! 
  

 

 Hľadím z okna na krásne farebné spektrum vytvorené 

jesenným lístím na stromoch. Slnko dotvára ten úžasný 

pohľad . Ani sa mi nechce veriť, že ráno vyzeralo celkom 

inak. Mrazivo. Prišla jeseň v celej svojej kráse. Tohto roku 

skutočne nádherná. Rovnako sa mi nechce veriť, že máme za 

sebou tri štvrtiny roka a pomaly nastáva čas bilancovania. 

 Rok sme začali celkom dobre. V nezmenenom počte, 

nikto vážnejšie neochorel, nikto z knižnice neodišiel. 

Rozpočet nás síce nepotešil, ale na to sme si už zvykli. Šetriť, 

šetriť, šetriť – určite vám toto moje večne opakované slovo 

liezlo neraz na nervy, no žiaľ, zrejme ho budem opakovať aj 

na budúci rok. Napriek tomu sa nám podarilo pripraviť pre 

našich návštevníkov niekoľko veľmi hodnotných podujatí. 

Skvelý bol  Týždeň slovenských knižníc. Zamerali sme ho 

najmä na detského čitateľa, no na svoje si prišli aj dospelí. 

Zvlášť tí, čo radi cestujú. Z výstav nemožno nespomenúť  

výstavu biblií, ktorej návštevnosť lámala v knižnici rekordy. 

Šaliansky Maťko, Čitateľský maratón, bezplatné zápisy,  

zážitkové čítanie, tvorivé dielne pre deti, to všetko boli 

podujatia zamerané na získanie detského čitateľa a na podporu 

čítania. Zrejme aj preto máme prvenstvo v percentuálnom 

zastúpení detských čitateľov v rámci knižníc PSK. Nakoniec 

o zaujímavých podujatiach je celé toto číslo. Čo ma trápi, je 

skutočnosť, že spomedzi knižníc PSK sme nakúpili najmenej 

literatúry. Žiaľ, kasa rozhoduje. Pracovníci  prezentovali 

knižnicu aj na medzinárodnej konferencii knihovníkov 

v poľskom Wejherowe a musím povedať, že veľmi úspešne. 

Nedá sa spomenúť všetky podujatia, pretože to by bolo na 

samostatnú prílohu. Musím však vyzdvihnúť prácu vás 

všetkých pri poskytovaní služieb našim používateľom. 

Napriek tomu, že nie vždy nájdu v knižnici titul, ktorý 
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potrebujú, je chvályhodné, že im dokážeme poradiť, pomôcť 

s témou, či ponúknuť iné možnosti ako sa k požadovanému  

titulu dostať. A čo ma teší , robíte to vždy s úsmevom na tvári. 

Len zriedkavo sa stane, že sa ku mne donesie sťažnosť, zato 

pochvaly na prácu knihovníkov v Okresnej knižnici Dávida 

Gutgesela áno. Hreje ma to na duši, lebo viem, že som 

obklopená milými, čestnými a obetavými kolegami.  

 Pravidelne sledujem, čo sa deje v obecných 

knižniciach Bardejovského okresu. Mrzí ma, že  bolo 15 

knižníc stagnujúcich , i to, že takmer každá knižnica 

zaznamenáva menšie prírastky ako v minulých rokoch. 

Vidieť, že rozpočty obcí sú také slabé, že na knižnicu 

neostáva. Napriek tomu vďaka všetkým starostom, ktorí 

dokážu nájsť aspoň trochu financií na podporu knižníc vo 

svojich obciach. Veď potravu pre ducha potrebuje každý. 

Mimoriadne ma potešili príspevky zo Zlatého a z Kurimy. 

Kolegyne knihovníčky, vďaka, že pripravujete v obecných 

knižniciach také hodnotné programy, že sa uchádzate o granty 

a robíte všetko preto, aby bola vaša knižnica čo najlepšia. 

 Do konca roku ešte máme dva mesiace. Oddelenia sa 

naplnili čitateľmi. Študenti potrebujú odbornú literatúru, 

dospelí, ktorých už počasie vyháňa zo záhrad, oddychové 

i náučné čítanie. Veď čo iné robiť po večeroch, keď televízie 

ponúkajú programy prinášajúce len stratu času? Plné 

oddelenia nás tešia, veď sme tu pre ľudí. Keby sme im mohli 

ponúknuť plné knižnice nových kníh, boli by sme šťastní. 

Snáď nám nejaké tituly pribudnú v rámci akcie Kniha za 

knihu. Uvidíme. 

 

 Kolegyne a kolegovia! Prajem vám krásnu jeseň, veľa 

potešenia z práce, veľa používateľov,  keďže toto číslo je 

tohtoročné posledné, prajem vám krásne všetky sviatky, ktoré 

prídu. Stretnutia s rodinami na sviatok Všetkých svätých 

i radostné stretnutia celých rodín počas Vianoc. Ďakujem za 
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prácu, ktorú ste v knižnici vykonali, i za to, že robíte všetko 

preto, aby sme boli výborným kolektívom. 

 

    

                                             Mgr. Ľudmila Jászayová 

                                                 riaditeľka 

   

                                      

Účasť pracovníkov okresnej knižnice na 

medzinárodnej konferencii  

 
V dňoch 8. – 13. mája 2011 zorganizovala Okresná a mestská 

verejná knižnica  Alexandra Majkovského vo Wejherowe 

(Poľsko) medzinárodnú konferenciu na tému  Verejná 

knižnica v 21. storočí. Toto stretnutie bolo  výsledkom 

projektu Na juh , financovaného z Medzinárodného 

Vyšehradského  fondu. Konferencia bola zameraná na výmenu 

skúseností z oblasti knihovníctva . Obsahom programu bola 

úloha knižníc v miestnej a regionálnej kultúre  a využívanie 

nových trendov elektronizácie a digitalizácie v knižniciach.  

Účastníkmi konferencie boli knihovníci zo Slovenska, Česka, 

Poľska a Srbska. Slovensko svojou účasťou  zastúpili  štyria 

pracovníci Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove. 

Svojou  prezentáciou spropagovali činnosť okresnej knižnice 

, históriu a súčasnosť nášho mesta Bardejov. Ďalšími 

účastníkmi boli pracovníci Mestskej knižnice Chrudim 

(Česko) , knihovníci Mestskej  knižnice  Vladislava Petkoviča 

Dis z Čačaku  (Srbsko)  a Mestskej  knižnice  v Novom Sade 

(Srbsko) . 

Účastníkov  konferencie privítala pani  Danuta Balcerowicz, 

riaditeľka Mestskej knižnice vo Wejherowe, ktorá zároveň 

otvorila výstavu týkajúcu sa partnerských krajín Vyšehradskej 
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skupiny. Okrem  prehliadky starého mesta a prijatia starostom 

mesta účastníci konferencie navštívili aj Univerzitnú knižnicu 

v Gdansku, Katedru slavistiky Gdanskej univerzity, Krajskú 

knižnicu v Gdansku a Združenie Kaszubsko-Pomorské, 

knižnicu v Luzine a  prímorské  strediská Leby pri  Baltickom   

mori.  Nechýbala  ani  prehliadka  mesta  Gdansk,  ktorý  nás  

svojou históriou a architektúrou očaril a taktiež aj prehliadka  

večernej wejherovskej kalvárie.  

Medzinárodná konferencia  sa konala v  krásnej novej 

konferenčnej miestnosti Mestského úradu Wejherowo, na 

ktorej zástupcovia zúčastnených krajín a knižníc podali 

zaujímavé a podnetné prezentácie a vystúpenia. Všetci 

účastníci konferencie dostali bulletin, v ktorom bolo resumé 

príspevkov v poľskom a anglickom jazyku , ako aj propagačné 

materiály. 

Záverom konferencie bol Deň slovanskej kultúry , súčasťou 

ktorého bolo čítanie z knihy Adama Mickiewicza Pán Tadeáš 

(Tadeusz) v českom, slovenskom, srbskom, poľskom   

a kašubskom jazyku a iné kultúrne  vystúpenia.  

Spoločenským posedením  sa ukončil niekoľkodňový pobyt 

vo Wejherowe. Rozlúčili sme sa so všetkými domácimi 

a zahraničnými účastníkmi konferencie. Nadviazali sme nové 

priateľstvá, získali nové kontakty a skúseností. Celý pobyt 

prebiehal v srdečnej a milej atmosfére .  

 

 

Ľudmila Matuševská 

    Oddelenie bibliografie 
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 Pracovníci okresnej knižnice 

 

            
 

Účastníci medzinárodnej konferencie   
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   Prezentácia okresnej knižnice  - Ľudmila  Matuševská   
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     v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela Bardejov 
      

Týždeň slovenských knižníc prebiehal tak ako každý rok 

v duchu príjemných stretnutí našich návštevníkov,  

používateľov, ale aj širokej verejnosti. V rámci cyklu 

Stretnutie s turistikou to bola téma Kaukaz s Mgr. Emilom 

Štofanovom. Pútavé rozprávanie a prezentácia zaujímavej 

časti rozsiahlej krajiny. 

História národa, ktorého jednotlivci a celé  rodiny žili aj 

v našom okrese a meste , to bola téma stretnutia s pánom Ing. 

Pavlom Hudákom Židovská kultúra. 

Spolupráca s Gymnáziom Leonarda Stőckela v Bardejove a  

s PhDr. Máriou Bušíkovou, PhD. priniesla tému : Nikdy 

sme o tom nehovorili, ale občas sme o tom mlčali. 
V programe účinkovali viacerí pedagógovia už spomínaného 

gymnázia s nasledovným programom :  

-  Problém nevypovedaného v tvorbe Milana Rúfusa – 

Mgr. Edita  Koščová 

- Mlčanie v novele Mila Urbana: Za vyšným mlynom 

v konfrontácii s operou Eugena Suchoňa: Krútňava – PhDr. 

Mária Bušíková, PhD., RNDr. Peter Bubák 

-  Jazykové možnosti pre nevypovedané –  

   PaedDr. J. Guľová, PhD. 

- Mlčanie ako spôsob neverbálnej komunikácie- Mgr. J. 

Lešková a  ThDr. PhDr. A.Červeň, PhD. 
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Hudba: The Cardinals 

Literárno-dramatické popoludnie prinieslo obohatenie 

z oblasti literatúry, filozofie ,psychológie , hudby  so 

 samotnými ukážkami a vstupmi študentov gymnázia.  

 

Bardejovského rodáka , skladateľa a dirigenta Bélu Kélera  
nám  odborne predstavil RNDr. Peter Bubák. Program bol 

obohatený hudobnými ukážkami tohto skladateľa, ktorého 

meno sa spája aj s naším mestom, kde na jednom 

z historických domov má umiestnenú aj pamätnú tabulu.  

 

Veľmi krásnym a dojímavým bolo podujatie venované 

bardejovskej rodáčke vysokoškolskej pedagogičke, koncertnej 

umelkyni , klaviristke Valérii Kellyovej , ktoré bolo 

prezentované Mgr. Silviou Fecskovou. 

 

 

                 
 

 

Pokračovaním kultúrno–spoločenskej činnosti v Okresnej 

knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove bola unikátna výstava 

Biblií, ktorá bola obohatená filmovou prezentáciou, súťažami 

pre školy a možnosťou zakúpenia kníh. Výstavu navštívilo 

okolo 2 000 návštevníkov rôznych vekových kategórií. 
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    Bc. Anna Demská 

    Oddelenie náučnej literatúry 

 

 

Ako pritiahnuť čitateľov do knižnice 
 

V centre obce Zlaté  kultúrno-správna budova bola 

postavená v päťdesiatych rokoch. Niekoľkokrát prešla 

zmenami v podobe prístavieb a nadstavieb, ale  pre havarijný 

stav elektriny, zavlhnuté múry,  opadané omietky  

a nemožnosť získať optimálnu tepelnú pohodu sa budova 

využívala len v nevyhnutných prípadoch.  

 Po jej rekonštrukcii cez Opatrenie 3.4.1 Programu  

rozvoja vidieka obec získala krásnu budovu s novými 

možnosťami. Jej pýchou je aj obecná knižnica, ktorá na 

ploche vyše tridsať metrov štvorcových sústreďuje knihy pre 

všetky  vekové kategórie. Má mnoho čitateľov, ale väčšina je 
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tých, ktorí sa v nej ukážu iba raz do roka. Pritom je to smutné, 

pretože každý rok je knižničný fond dopĺňaný nielen 

z rozpočtu obce, ale aj z dotácií z Ministerstva kultúry SR.  

 Ako zatraktívniť služby knižnice, ako pritiahnuť 

mladých čitateľov, ako ukázať , že voľný čas sa dá využiť nie 

sedením pri televízore a počítači, ale štúdiom, hľadaním 

informácií a obohatením o umelecký zážitok – to boli otázky, 

ktoré nás dlho trápili.  Pritom do popredia sa dostávajú otázky 

vzdelania  mladej generácie, ktorá málo číta,  nepochopí  

dostatočne text a  sa nevie orientovať v obrovskom množstve 

informácií. Malé deti nepoznajú klenotnicu našich ľudových 

rozprávok, lebo v televíznych prenosoch sú častejšie kreslené 

rozprávky zo zahraničných štúdií ako tie slovenské. 

V auguste tohto roka obec získala grant z Nadačného 

fondu VSE spravovaného Karpatskou nadáciou  na projekt 

 Z rozprávky do rozprávky v Zlatianskom kráľovstve na 

zatraktívnenie služieb  a programov obecnej knižnice. Za 

získané finančné prostriedky sa nakúpilo množstvo 

zaujímavých  kníh, priestory knižnice sa vybavili sedacími 

vakmi, pribudli krásne  spoločenské hry. Od 4. októbra začali 

aktivity pre deti predškolského a mladšieho školského veku vo 

forme čítania a počúvania rozprávok, maľovania  výkresov 

s tematikou rozprávkového Zlatianskeho kráľovstva. 

Podvečerné stretnutia v knižnici spájajú deti s ich rodičmi 

a starými rodičmi, ktorí sa aktívne zapájajú do práce s textom, 

spoločenských hier aj maľovania. Vyrobilo sa prvé 

rozprávkové leporelo a chystáme sa na tvorbu rozprávkovej 

mozaiky.  Ďalšie aktivity sa realizujú v materskej a základnej 

škole, kde rozprávkový október je súčasťou výchovno-

vzdelávacích programov na hodinách slovenského jazyka, 

čítania, výtvarnej výchovy. Deti sa pripravujú na dramatizáciu 

slovenskej rozprávky, s ktorou chcú vystúpiť pre našich 

dôchodcov. Najkrajšie výtvarné práce  vyzdobia biele steny 

chodieb rekonštruovanej budovy.  Veľký literárny kvíz preverí 
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získané vedomosti detí a naša zlacká chyža bude miestom 

hľadania rozprávkových rekvizít.   Až do polovice novembra 

je prichystaných množstvo aktivít na rozvoj detskej osobnosti  

a jej obohatenie o nové krásne zážitky. A čo čakáme od 

projektu my?  No predsa častejšie návštevy knižnice, väčší 

počet prečítaných kníh a potrebu  mladých ľudí hľadať 

a získavať pre seba množstvo faktov a zážitkov.  
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   Mgr. Mária Ontkaninová  

starostka obce Zlaté  

 

 

Deň plný prekvapení  
 

    Žiaci III. A zo ZŠ  Kurima  prišli do Obecnej knižnice 

10.03.2011 pri príležitosti  Mesiaca knihy. Boli už očakávaní 

vedúcou knižnice Dankou Lastivkovou. 

    Po milom privítaní, po prezentácii  Ako vzniká kniha , 

po vysvetlení, aký význam má kniha v živote žiaka 

i dospelého človeka, prečo je potrebné čítať knihy,  mohli deti 

nahliadnuť do kníh, ktoré ich najviac zaujali. 

     Príjemné prostredie a pohoda pri čítaní  zaujímavých 

kníh im vyčarili nezabudnuteľné pocity. Deťúrence však chcú 

viac. Chlapci a dievčatá prichádzajú za pani vedúcou 
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s požiadavkou, že majú pre ňu prekvapenie, na realizáciu 

ktorého potrebujú väčší priestor. Prekvapená pani Danka po 

chvíli presúva mladých návštevníkov do malej zasadačky 

obecného úradu . O chvíľu sú nachystané rekvizity a začínajú 

sa prípravy na realizáciu dramatizácie rozprávky. Prichádza 

ďalší moment prekvapenia. Na divácku stoličku si sadá 

starosta obce, Ján Bartoš, zvedavý na chystanú akciu. 

     Tretiaci vedia, že rozprávky sú staré ako ľudstvo samo. 

Od počiatku boli čímsi ako modlitbou chudobných. Cez ňu sa 

nevstupovalo do kráľovstva nebeského, ale do toho 

v sedemdesiatej siedmej krajine. Ani v dnešnej dobe, dobe 

počítačov a vyspelej techniky, hodnota rozprávky neklesá.  

Malí umelci  najprv prítomných informujú, čo je to rozprávka, 

podľa akých hľadísk sa rozprávky delia, ktorých 

najznámejších rozprávkarov našich aj svetových poznajú. 

S chuťou sa pustia do dramatizácie rozprávky Jozefa 

Pavloviča   Ako psíček nakupoval . Záver vystúpenia si 

spestrili  pesničkou a vystúpením  šikovných reperov . 

    Odmenou pre  mladých hercov  bol potlesk 

prítomných a slová uznania pána starostu, ktorý aktérom 

dramatizácie rozprávky poďakoval za príjemné strávenie 

obedňajšej prestávky. 

    Deťúrence neodišli zo zasadačky obecného úradu 

s prázdnymi rukami. Pán starosta každému venoval vecný 

darček a pani Danka prichystala malé občerstvenie. 

    Tretiaci na tento deň plný prekvapení isto nezabudnú. 

Veď medzi nich nečakane zavítal starosta obce, ktorého zasa 

prekvapili  herecké výkony mladých umelcov  na pôde 

obecného úradu. 

Dopoludnie plné zážitkov a milých prekvapení sa 

skončilo. Ostali len príjemné zážitky a určite aj spomienky. 

  

Mgr. Ľudmila Bezegová    

Základná škola Kurima 
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Noc s Andersenom 2011  

v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove 

 

Okresnou knižnicou Dávida Gutgesela  v Bardejove sa 

každý rok v rovnakom čase a pri rovnakej príležitosti rozlieha 

detský hlas a počas celého večera a noci počuť cupotanie 

malých andersenovských spáčov. Tí sa tu vždy stretávajú pri 

príležitosti narodenia slávneho dánskeho rozprávkara Hansa 

Christiana Andersena, aby tak spoločne oslávili Deň detskej 

knihy.  

Aj tohto roku to nebolo inak a v knižnom zámku 

uprostred mesta, ku ktorému vedie každá cesta, sa 1. apríla 

2011 o 18:00 hod. stretli andersenovskí kúzelníci, by tu večer, 

ba noc celú s Andersenom prebývali. Ten ich veru rád tu vidí, 

veď sú to všetko jeho deti. 

Naša tohtoročná Noc s Andersenom bola bohatá na 

čarodejné udalosti a predvádzanie kúziel. Zúčastnilo sa na nej 

26 detí z bardejovského regiónu vo veku od 9 - 11 rokov. Po 

úvodnom oboznámení našich knižničných spáčov 

s programom a po prihlásení na chat sa naše stretnutie 

rozvinulo naplno.  

Najprv sme sa s Vrabčiakom stretli a vo svete s ním 

čarovné slovíčka hľadali, a  to všetko s  doprovodom malých 

divadelníkov z dramatického krúžku pod vedením učiteľky 

Mgr. Boronovej zo Základnej školy Bartolomeja Krpelca v 

Bardejove.  

Vo dvore nášho knižného zámku dva stromčeky - 

Andersenovníky milé stoja, a veľmi sa tešili, že sme ich 

zaodeli do čarodejného závoja vytvoreného z básničiek, ktoré 

zložili naši andersenovskí spáči.  

Prišiel na rad aj chat s deťmi v knižných zámkoch v 

cudzích mestách. Tých miest bolo neúrekom.  Neskôr 

rozprávkové postavy z Andersenových rozprávok sa kvôli 
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nám prebúdzali, ich rozprávkové vlastnosti knižniční spáči 

hádali a následne tajničku vylúštili. Tak sa stalo, že Ducha 

Andersena sme zobudili, a tak ho k nám privolali. Andersen 

nám o svojom detstve rozprával a nakoniec nám aj 

rozprávkové príbehy z knihy Operácia orech a iné dedkoviny 

od Andrey Gregušovej čítal. Túto knihu knižnica získala ako 

dar od Spolku slovenských knihovníkov a Vydavateľstva 

Slovart pri príležitosti dnešnej andersenovskej noci. 

Na rad prišiel Čarodejnícky snem, kde naši 

andersenovskí čarodeji svoje kúzla predvádzali a niečomu sa 

aj priučili. Takto pekne vyškolení, sme ukončili 

čarodejníckym plesom spoločenských hier náš večer celý.  

Spať sme sa však hneď nezberali, ešte sme si i nejaké 

nočné hry zahrali. Duch Andersena nás vďačne čakal a 

rozprávku na dobrú noc z knihy J.K.Rowlingovej: Rozprávky 

Barda Beedla nám prečítal. Posledné slovo z rozprávky už do 

ticha andersenovskej noci zaznelo o 01:00 hod.,  svetlo 

baterky zhaslo a naši spáči sladko snívali svoje sny do 6:30 

hod. nasledujúceho sobotného rána.  

To ráno, 2. apríla 2011, bolo pre nás krásne a veru, že 

aj vzácne. Každý spáč si z nášho knižného zámku ako 

spomienku na dnešnú Noc s Andersenom odniesol Pamätný 

list a veľa zážitkov v podobe dobrej nálady.  

 

Bc. Alžbeta Kutašovičová  

Odd. literatúry pre deti a mládež,  
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                   Andersen zavítal medzi deti 

 

 

         
 

Prebúdzanie rozprávkových bytostí 
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Štatistické zisťovanie o dosiahnutých výsledkoch činnosti 

verejných knižníc  Prešovského samosprávneho kraja za 

rok 2010 je spracované na základe formulárov Ročný 

výkaz o knižnici za rok  2010 KULT(MKSR) 10-01. 

 

V roku 2010 v PSK bolo zrušených 5 knižníc. Príčinou 

zrušenia bola dlhodobá stagnácia služieb a malý počet 

obyvateľov v obci a tým aj nezáujem o knižnično-informačné 

služby. Celkový počet stagnujúcich knižníc v Prešovskom 

kraji  167 z celkového počtu 544 knižníc . 

 

Počet knižničných fondov v kraji je 2 488 170. Oproti  

predchádzajúcemu roku je pokles o 23 384 kn.j. Celokrajský 

priemer zväzkov  na obyvateľa je 3,21 a  na používateľa je 

26,66 zväzkov. 

Aj prírastok knižničných jednotiek vo verejných knižniciach 

v kraji klesol z 35 245 na 33 093 kn.j. Najväčší prírastok 

zaznamenala  Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove 

, Podtatranská knižnica v Poprade a Hornozemplínska 

knižnica vo Vranove nad Topľou – najnižší Okresná knižnica 

Dávida Gutgesela v Bardejove, ktorá je však  najlepšia 

v obrate fondu  - 2,46 výpožičiek na 1 dokument – 

v štandardoch predstavuje dokonca vyššiu úroveň, ktorá je 2. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol v PSK počet 

titulov  o 27  a 59 exemplárov odoberaných periodík.  

 

Počet registrovaných používateľov vo verejných knižniciach 

PSK v roku 2010 bol 84 742 , čo je o 4 488 menej ako 

v minulom roku. Tento trend pretrváva už niekoľko rokov. 

V rámci okresov stúpol počet používateľov iba v Bardejove, 

Humennom a Poprade.  Podľa štandardov verejných knižníc 

v rámci základnej úrovne  - 15 % čitateľov z počtu obyvateľov 

, regionálne knižnice v PSK , okrem Prešova , sa nachádzajú 

nad základným štandardom . Pre Okresnú knižnicu 
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v Bardejove  je odporúčaná základná hodnota 15 , skutočnosť 

je  18,76 % čitateľov  z počtu obyvateľov . Neustále klesá 

percento detských čitateľov z celkového počtu používateľov 

vo všetkých typoch knižníc. . V roku 2010 oproti 

predchádzajúcemu roku kleslo percento z 43,55 na 42,47 .  

Najvyššie percento detských čitateľov je stále v knižniciach 

a s neprofesionálnymi pracovníkmi ( 63,49 % ) 

a profesionálnymi pracovníkmi  ( 59,81 % ) . Z regionálnych 

knižníc v Bardejove ako jedinej regionálnej knižnici percento 

detských čitateľov z celkového počtu používateľov stúplo 

z 36,78 na 37,32 . 

V roku 2010 sa vo verejných knižniciach Prešovského kraja 

vypožičalo absenčne aj prezenčne celkom 2 449 652 kniž. 

dokumentov , o 97 018 menej ako v roku 2009. Počet 

výpožičiek klesol vo všetkých druhoch knižníc takmer o 10 %. 

Z regionálnych knižníc nepatrne stúpli výpožičky 

v Bardejove, v ostatných regionálnych knižniciach počet 

výpožičiek klesol.  

Počet výpožičiek v prepočte  na 1 obyvateľa opäť klesol, a to 

vo všetkých druhoch knižníc, naopak, stúpol počet výpožičiek 

v prepočte na 1 používateľa.  Regionálne knižnice sa v počte 

výpožičiek na 1 obyvateľa nachádzajú väčšinou pod 

štandardom , ktorý je v RK 5 – 10 . Pre RK Bardejov  je 

odporúčaná základná úroveň 7 , skutočnosť je 5,99  .  

Priemerný počet výpožičiek na 1 zamestnanca 

vykonávajúceho knihovnícke činnosti má odporúčanú hodnotu  

pre všetky typy knižníc 15 000, skutočnosť v OKDG Bardejov 

je 14 294. 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia sú už neodmysliteľnou 

súčasťou knižničnej práce. Knižnice organizujú tieto aktivity 

na podporu a propagáciu čítania, literatúry, ale aj 

spoločenských záujmov používateľov. V roku 2010 

uskutočnili verejné knižnice Prešovského kraja celkom 4 291 

podujatí , čo je o 78 podujatí viac ako v roku 2009. Najviac 
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podujatí bolo uskutočnených v knižniciach Poprad, Prešov 

a Bardejov. 

Aj v ostatných okresoch PSK majú knižnice podobné 

problémy , ako je to v našom okrese. Stagnujúce knižnice, 

nedostatok finančných prostriedkov na činnosť a nákup kníh , 

nezáujem o poskytované služby , ale aj radosť z nových 

priestorov, kvalitne poskytovaných knižničných služieb, 

zavedenia informačných technológií a pod.  

 

    Angela Delejová 

    Metodické oddelenie 

 

 

Dotačný systém MK SR  v roku  2011 
 

 

V roku 2011 v dotačnom systéme MK SR bol v okrese 

Bardejov podporený podprogram 2.5 – akvizícia knižníc v 7   

obecných knižniciach . Celková výška finančných 

prostriedkov  je 3 025 € .  

 

Obecná knižnica Hertník  525  € 

Obecná knižnica Kurov  400  €  

Obecná knižnica Kružlov  400  € 

Obecná knižnica Malcov  500  € 

Obecná knižnica Raslavice   400  € 

Obecná knižnica Tarnov  400  € 

Obecná knižnica Zlaté  400  € 

 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove 

získala 4 500 €. 
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770. výročie prvej písomnej zmienky o Bardejove 

 
 

V  roku 2011 si pripomíname 770. výročie prvej písomnej 

zmienky o Bardejove. Je to zápis v Letopise ruskom  

( Ipatijevsky spisok, zoznam) z roku 1241 v tvare Bardoujev. 

Z tohto zápisu je zrejmé, že Bardejov jestvoval dávno pred 

rokom 1241, lebo bol významnou dedinou na krajinskej ceste 

zo severovýchodného Uhorska do Poľska a Haličska. Druhá 

písomná zmienka, ktorej odpis sa nachádza v Štátnom 

oblastnom archíve Prešov, pobočka Bardejov, je z roku 1247 

a kráľ Belo IV. v nej rieši územné spory medzi nemeckými 

osadníkmi z Prešova a mníšskym radom cisterciánov, ktorí 

pôsobili v Bardejove. V písomnostiach uhorského pôvodu sa 

Bardejov od 13. storočia vyskytuje pravidelne pod názvom 

Barthfa, Bardfa, výnimočne Bardfolua, čo boli maďarizované 

tvary pôvodného slovenského názvu, prípadne v ponemčenom 

Bardfeld. V roku 1376 bol Bardejov povýšený listinou kráľa 

Ľudovíta I. na slobodné kráľovské mesto. 

 

 

                                               Ľudmila Matuševská 

Oddelenie  bibliografie 
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Výročia významných osobností v okrese Bardejov 

na rok 2012 
 

Ponúkame Vám nasledujúce regionálne informácie 

o výročiach významných osobností pripadajúcich na rok 2012 

v okrese Bardejov.  

 

 

Alžbeta Bavorská - Sisi  (24.12.1937-1898). 175. výr. 

narodenia - pre Bard. Kúpele 

 

Ambrose, Anton (16.10.1867-1941). 145. výročie narodenia 

– podnikateľ, slovenský exilový novinár. Rodák z Kobýl. 

 

Grešák, Jozef (30.12.1907-17.4.1987). 105. výročie 

narodenia + 25. výročie smrti – slovenský hudobný 

skladateľ, bardejovský rodák.   

 

Hemerka, Oldřich (13.11.1862-1946). 150. výročie 

narodenia – hudobný skladateľ, regenschori 

 

Homolka, Jozef (26.2.1840-1907). 105. výročie úmrtia – 

geodet, kartograf, zomrel v Bardejove. 

 

Kéler, Béla (13.2.1820 v Bardejove-20.11.1882). 130. výročie 

smrti – hudobný skladateľ 

 

Kubek, Emil (1857-1940) – gréckokatolícky kňaz, pôsobil 

v Hrabskom 

 

Radač, František (30.7.1912-15.10.1982). 100. výročie 

narodenia a 29. výročie smrti – riaditeľ Bardejovských 

Kúpeľov 
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Tarcala, Jozef (26.9.1932- ).80. výročie narodenia – 

futbalový tréner, spoluautor knihy o futbale, zaujíma sa ja 

o históriu bardejovského futbalu. Náš čitateľ. 

 

TIMRAVA (2.10.1867- 1951). 145. výročie narodenia. Jej 

vzťahu k Bardejovu. 

 

Vilec, Michal (6.8.1902-1979). 110. výročie narodenia - 

hudobný skladateľ, rodák z Bard. Novej Vsi. ĽŠU nesie jeho 

meno. 

 

Zarevucký, Zachariáš (1605-1667). 345. výročie smrti - 

hudobný skladateľ. Spevácky zbor evan. cirkvi v Bardejove 

nesie jeho meno. 
 

 

    Ľudmila Matuševská 

    Oddelenie bibliografie 

 

 

 

Storočnica Jána Cikkera 

 
Ján Cikker sa narodil  29.7.1911 v Banskej Bystrici.  

        

       Otec Jána Cikkera bol jeden z potomkov Czikkerovcov. 

Po ukončení školy pôsobí ako profesor na gymnáziu 

v Banskej Bystrici. Tam sa ožení s Máriou Psotkovou. 29.7 

1911 sa im narodil syn Ján, ktorého do matriky zapísali 

foneticky – JÁN CIKKER.  Po vypuknutí vojny otec v roku 

1915 padol. Matka sa starala o syna sama. Vedela dobre hrať 
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na klavíri, pekne spievala, urobila si štátnice a stala sa 

profesorkou klavírnej hry a spevu. 

 

        Malý Ján si zvykol na matkiných žiakov  a poznatky, 

ktoré tam počul,  si ukladal do pamäti. Na klavíri skúšal,  čo si 

zapamätal, dokázal  napodobniť všetky takty.  Ešte kým začal 

chodiť do školy, už ovládal noty. 

 

        Mesto žilo kultúrnym životom, dejiny Banskej Bystrice 

tvorili významné osobnosti ,  Ján Kollár, Andrej Sladkovič, 

Samo Chalupka, Ján Botto, Ján Levoslav Bella. Osobitný 

význam a príťažlivosť mestu dodávali aj Terézia Vansová, 

Viliam Figuš Bystý, Dominik Skutecký, Jozef Gregor 

Tajovský. Okolie krásnych hôr a lesov , ale aj významní 

umelci, ktorí tam prichádzali, zanechalo v Cikkerovi 

spomienky, ktoré nachádzame aj v jeho tvorbe.   

     

         Cikkera odborne k hudbe mama začína viesť až v jeho 8 

rokoch. Po roku už hrá pred obecenstvom s Griegom  a začína 

hrať spolu s mamou v štvorručných skladbách.   

Na jeho skladateľskú tvorbu má vplyv mnoho  faktorov, prvá 

kniha – Náuka o harmónii – prvá návšteva opery v Budapešti 

a rozhlas. 

 

         Po skončení gymnázia  odchádza na konzervatórium do  

Prahy. Do štúdia sa pustil s nadšením a naplno, robil radosť 

svojim profesorom, ktorí ho mali radi. Praha ponúkala bohaté 

hudobné udalosti, práve tam sa pripravovali k rozletu budúce 

osobnosti svetových i domácich koncertných siení. Praha  

v tom čase bola pódiom  svetových umelcov. V štúdiu 

pokračuje na majstrovskej kompozičnej škole u Vítězsvala 

Nováka. 
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        Po šesťročnom štúdiu v Prahe odchádza študovať do 

Viedne k slávnemu dirigentovi Felixovi von Weingartnerovi. 

V živote mladého skladateľa nastala premena,  keď ho po 

slovanskej Prahe  obklopil svet kultúry umelcov, akými boli 

Franz Schubert, Ludwig van Beethoven,  Richard Wagner , 

Richard Strauss a ďalší.  Po jeho pobyte vo Viedni nastupuje 

do vojenskej základnej služby v poddôstojníckej škole v 

Trenčíne.      

 

         V roku 1939 sa stáva členom pedagogického zboru  

bratislavskej Hudobnej a dramatickej akadémie. Osudy ľudí 

určovala vojna, ako poručík v zálohe je povolaný do armády, 

kde  poznáva krutosť vojny. Množstvo zážitkov  a dojmov 

z vojny ho     

zmenilo a zachvátilo  tvorbou . Vpred ho ženie túžba 

vyspovedať sa hudbou, oslobodiť sa ňou, je tam potreba 

vnútorne sa rozdať. Píše kantátu  Cantus filiorum (1940), 

trilógiu symfonických básní  O živote(1943), Concertino pre 

klavír a orchester (1942).   

   

           Ján Cikker pracuje v Bratislave, ale veľa času trávi pri 

svojej matke v Banskej Bystrici. Tam ho zastihlo aj povstanie 

v r. 1944. V októbri 1944 zložil v Banskej Bystrici Pochod 

povstalcov – najvýznamnejšie hudobné dielo SNP.  Až v jari 

1945 pokračuje vo svojom povolaní . Pracuje ako pedagóg 

v Bratislave a venuje sa skladateľskej činnosti. Chce dohnať 

stagnáciu v období vojny, je to obdobie prebúdzania hudby 

mladosti a radosti. 

               

        Z úprav slovenských ľudových piesní , odhalil skryté 

dispozície  ľudových vzorov a vytvoril viaceré skladby na 

ľudové motívy:  Dupák (1954), Verbunk(1951), Lúčne spevy 

a tance pre ženský zbor a orchester (1950). 
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           Významnú časť Cikkerovho diela tvoria komorné, 

vokálne a zborové skladby: Sonatína pre klavír(1933), I. a II. 

Sláčikové kvarteto(1935), cyklus piesní pre hlboký soprán 

a klavír: O mamičke( 1940), Tatranské potoky  pre klavír ( 

1954), klavírne akvarely: Čo si deti rozprávali (1957) a iné. 

 

           Najvýznamnejšie úspechy dosiahol Cikker v opernej 

tvorbe  Juro Jánošík (1950-53), Beg Bajazid (1955-56, SND 

1957), Vzkriesenie(1960-61), Mr. Scrooge (1957- 58), Hra 

o láske a smrti (1967-68)  

 

Píše veľa o hudbe, určitú dobu zastáva aj funkciu dramaturga 

v Slovenskom národnom divadle. 

 

          V roku 1950 sa oženil s Katarínou Fiedlerovou-

Jureckou, ktorá vždy stála po jeho boku. Ako 40-ročný sa 

stáva profesorom kompozície na Vysokej škole múzických 

umení v Bratislave. Svoje poznatky, vedomosti, skúsenosti 

odovzdával budúcim skladateľom.  

 

           Ján Cikker patril medzi vedúce osobnosti národnej 

hudobnej moderny s výrazným osobnostným akcentom, 

v ktorom je syntéza impresívneho  a expresívneho smerovania 

hudby 20. storočia.  

 

           Z ocenení : Slovenská národná cena (1945), 

Československá cena mieru (1951), štátna cena K.Gottwalda 

(1955, 1963, 1975),  zaslúžilý umelec (1961), Herderova cena 

vo Viedni (1966), národný umelec (1966),  Madáchova cena 

v Budapešti (1966), Rad práce(1971),   Cena UNESCO za 

hudbu (1979) . 
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         Zomrel 21.12.1989 v Bratislave , kde sa nachádza aj 

Múzeum Jána Cikkera. 

 

 

                                            Helena  Hlaďová 

                                            Hudobné a umenovedné oddelenie 

 

 

 

LES UKRYTÝ V KNIHE 

 

 

 Život v lese ,  Príbehy z lesných brlôžkov , Kto dýcha 

pre nás , Lesné príbehy a Lesným chodníčkom boli názvy 

podujatí, ktoré  pripravila okresná knižnica v rámci projektu 

Les ukrytý v knihe  od 16.- 20.mája 2011.  

 

 Celoslovenská kampaň Les ukrytý v knihe je prvým 

projektom vzájomnej spolupráce knižníc, lesníckych inštitúcií 

a základných škôl. Jeho hlavným cieľom bolo upriamiť 

pozornosť na význam lesa prostredníctvom čítania kníh o lese, 

odborných besied s lesníkmi, zážitkovým čítaním 

a prezentáciou literatúry o lese . Celoslovenská kampaň  sa 

konala v rámci Medzinárodného roka lesov 2011. Hlavný 

slogan  – Lesy pre ľudí – ľudia pre lesy zdôrazňuje 

prepojenie človeka s lesom , zviditeľňuje dôležitú úlohu 

človeka pri ochrane a udržateľnom rozvoji lesov.   Ústrednou 

myšlienkou celého projektu pre pracovníkov knižníc bolo 

predstaviť knihu po stránke obsahovej a zároveň poukázať na 

cestu, ktorou je potrebné prejsť, aby sa z malého semenáčika 

stala kniha, ktorá odhalí svoje tajomstvá. 

Nasvedčovali tomu aj aktivity, ktoré zorganizovala okresná 

knižnica   pre deti do 15 rokov a stredoškolskú mládež v tomto 

projekte . Náučné rozprávanie o lese, zážitkové čítanie spojené 
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s ochutnávkou lesného medu , rozprávanie o príbytkoch 

lesných živočíchov,  zážitkové čítanie spojené s kreslením, 

sadenie lesných stromčekov  mali za úlohu posilniť 

prírodovednú i čitateľskú gramotnosť detí a mládeže. 

Prostredie knižnice bolo pri tom využité ako   netradičná 

forma lesnej vychádzky sprevádzanej pracovníčkami knižnice  

a lesnými  pedagógmi , pri ktorej deti spoznávali život v lese.   

Na podujatiach , ktorých bolo spolu 16,  sa zúčastnilo 

400 detí . 

 

 
 

 

    Gabriela Semancová 

    Pobočka Bardejovské Kúpele 
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ROZPRÁVAL DEŤOM O LESE A PRÍRODE  

K 90. výročiu narodenia spisovateľa Ruda Morica 

 

 

 Medzi najplodnejších, najčítanejších i na najpreklada- 

nejších slovenských spisovateľov pre deti a mládež 20. 

storočia jednoznačne patril Rudo Moric ( 1921 – 1985), jeden 

z vrcholných predstaviteľov socialistickej detskej literatúry na 

Slovensku. 

 Za štyri desaťročia aktívnej spisovateľskej činnosti 

prešlo Moricovo dielo pestrým žánrovým a najmä tematickým 

členením, ideovo však väčšinou vychádzalo z postulátov  

dobového socialistického realizmu, a len ťažšie sa z jeho 

osídiel vymaňovalo. Spočiatku písal schematické prózy zo 

súčasného života pofebruárových a pre pofebruárové deti 

a duchu socializmu splatil značnú daň aj v knižkách 

s vojnovou a povstaleckou tematikou a cestopisných prózach. 

Oveľa vyššiu umeleckú úroveň dosiahli jeho beletrizované 

príbehy zo športového prostredia a podobne pozitívne možno 

hodnotiť aj spracovanie historických námetov v podobe 

románov, povestí a dobrodružných rozprávok.  

 Najväčšie uznanie však Rudovi Moricovi oprávnene 

priniesli umelecky presvedčivé poľovnícke  a lesné 

rozprávania o prírode  pre deti, osobitne poviedková kniha 

Z poľovníckej kapsy ( 1955) a Rozprávky z lesa ( 1971 ), ktoré 

sa stali klasickými dielami slovenskej i svetovej detskej 

literatúry v tomto žánri. 

 Rudo Moric sa okrem literatúry pre deti a mládež 

prezentoval aj prozaickými prácami pre dospelých, zostavoval 

čítanky pre základné školy, venoval sa literárnej publicistike 

a písal kultúrnopolitické, pedagogické a kritické príspevky 

a recenzie, ktoré posmrtne vyšli v knihe Detstvo tohto času 

(1986) .  
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 Svojou tvorbou i ďalšími aktivitami , najmä ako 

vydavateľský a spolkový pracovník, redaktor a publicista, 

ktoré pochopiteľne niesli pečať doby ich vzniku, výrazne 

zasiahol do vývoja slovenskej socialistickej literatúry pre deti 

a mládež a formoval takmer celé dve generácie detských 

čitateľov na Slovensku a aj v súčasnosti je časť jeho 

prozaických prác príťažlivá nielen pre detského čitateľa, ale 

i pre dospelých. 

 Moricovo dielo malo široký ohlas v zahraničí, najmä 

v nemecky hovoriacich krajinách a bolo preložené do 

úctyhodnej dvadsiatky ďalších cudzích jazykov. Takéto 

uznanie získal len máloktorý slovenský spisovateľ, a preto je 

potrebné aj dnes si pripomenúť nedožité 90. výročie jeho 

narodenia. 

 

In  Knižnica , roč. 12,  2011, č. 4, s. 48. 

 

 

 

Knižničné všeličo 

 
Výstava kalendárov  

 

 

V spolupráci s Klubom fotopublicistov a Štátnou vedeckou 

knižnicou v Banskej Bystrici sme aj tohto roku v mesiaci máji 

 usporiadali výstavu Najkrajšie kalendáre Slovenska 2011. 

 
Pozvánka 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, 

v spolupráci s Klubom  fotopublicistov a Štátnou vedeckou knižnicou 

v Banskej Bystrici 

 

 Vás srdečne pozýva na výstavu  
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Najkrajšie kalendáre Slovenska 2011  

 

v priestoroch čitárne 

 

Výstava potrvá do konca mája 2011 

 

 

Letná čitáreň  
 

Novinkou a zmenou  tohto leta v Okresnej knižnici Dávida 

Gutgesela v Bardejove bola  Letná čitáreň  v exteriéri našej 

budovy. V príjemnom prostredí si mohli používatelia prečítať 

dennú tlač ako aj iné časopisy a literatúru.  

 

 

 

Súťažná prehliadka  knižničných podujatí pre 

deti – Prešov  
 

Slovenská národná knižnica v Martine v spolupráci s 

Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove a občianskym 

združením KnihoBrána zorganizovala  v Prešove  4. ročník 

Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti – žiakov I. 

stupňa základných škôl. 

Témou  prehliadky bola   práca s knihou, s beletristickým 

textom  ( predstavenie knihy, zážitkové čítanie, predstavenie - 

priblíženie autora prostredníctvom textov, tvorivé dielne 

s prioritou podpory čítania a pod.) 
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Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti v Prešove  

sa zúčastnili aj pracovníčky Okresnej knižnice Dávida 

Gutgesela v Bardejove.  

 

Pracovníčka oddelenia pre deti a mládež , Bc. Alžbeta 

Kutašovičová sa súťažnej prehliadky nielen zúčastnila, ale sa  

aj osobne prezentovala podujatím Včielka Medulienka, za 

ktoré získala ocenenie za profesionálne pedagogické 

zvládnutie podujatia. 

 

Univerzitný projekt www.knihovna.cz  

V rámci univerzitného projektu www.knihovna.cz , ktorého 

cieľom je slúžiť najmä českým a samozrejme aj slovenským 

informačným pracovníkom, pomáhať im v rozvoji a 

uľahčovať im prácu v knižniciach, je čiastkový projekt 

Články.knihovna.cz.  

Na internetovej adrese http://clanky.knihovna.cz nájdete 

aktuálne články a novinky z desiatok odborných 

elektronických knihovníckych časopisov popredných 

svetových vydavateľov. Nechýbajú témy, ktoré vás zaujímajú: 

katalogizácia, digitalizácia, akvizícia, financovanie knižníc, 

manažment knižníc, propagácia, elektronické informačné 

zdroje, Open Access + mnoho ďalších. Všetky články 

pochádzajú z kvalitných overených zdrojov českých, 

slovenských a zahraničných. Portál Články.knihovna.cz je už 

v plnej prevádzke a už teraz na ňom nájdete viac ako tisíc 

odkazov na voľne dostupné odborné články v češtine, 

slovenčine a angličtine, ktorých počet každým dňom narastá. 

Po jednoduchej registrácii môžete články hodnotiť, 

http://www.knihovna.cz/
http://www.knihovna.cz/
http://clanky.knihovna.cz/
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komentovať so svojimi kolegami na sociálnych sieťach. 

Súčasťou webu je tiež nemenej dôležitá sekcia Noviniek, 

ktorá je aktualizovaná niekoľkokrát denne, teda budete mať 

prostredníctvom nej prehľad o všetkom, čo sa vo vašom 

odbore deje. 

Navštívte stránky http://clanky.knihovna.cz a majte neustály 

prehľad. Zaregistrujte sa a staňte sa súčasťou knihovníckej 

komunity. Nájdete nás aj na Facebooku. V prípade 

akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na tejto 

emailovej adrese (clanky@knihovna.cz). 

Veronika Barinková – clanky .cz 

Čítanie mládeže v Prešovskom kraji  

V roku 2010 sa regionálne knižnice  Prešovského kraja  

zapojili do veľkého celoslovenského prieskumu čítania 

mládeže iniciovaného knižnicami Bratislavského kraja. 

Koordinátorom realizovania prieskumu a autorom 

interpretačnej správy výskumu za Prešovský kraj bola 

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Prieskum sa 

realizoval na vzorke 1530 respondentov na 24 základných 

školách a 18 stredných školách v Prešovskom kraji. Žiaci vo 

väčšine pristupovali k vypĺňaniu dotazníka ako k forme istého 

druhu zábavy, nepripisovali mu význam a možnosť 

formulovania samostatného  názoru (vzájomné odpisovanie 

informácií). Aj z prístupu mnohých pedagógov vyplýva, že 

formu dotazníka nepovažujú za relevantnú, nepripisujú mu 

vážnosť. Len vďaka dozoru knihovníčky boli dotazníky 

vyplnené v žiadanej podobe. 

http://clanky.knihovna.cz/
http://clanky.knihovna.cz/index.php?option=com_user&view=register
http://www.facebook.com/pages/%C4%8Cl%C3%A1nkyknihovnacz/174549392566920
mailto:clanky@knihovna.cz
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Správa z prieskumu je obsiahla a má rôzne kapitoly, napr.  

Mládež a knižnice . V závere tejto kapitoly je  niekoľko 

zaujímavých skutočností vyplývajúcich z prieskumu: 

 knižnično-informačné služby a ich využívanie nie sú 

v dnešnej dobe atraktívnou službou pre mládež 

 knižnicu navštívia v prvom rade tí, ktorí majú o ňu 

reálny záujem 

 až 53 % respondentov sa pri odpovedi na otázku 

„Navštevuješ knižnicu?“  vyjadrilo, že nenavštevuje 

žiadnu knižnicu 

 najslabšia návštevnosť knižníc je medzi študentmi 

odborných škôl 

 v priemere až 53,1 % respondentov chýbajú v knižnici 

nové knihy 

 odborné knihy chýbajú v priemere len 14,2 % 

respondentov 

 verejné knižnice sa tešia vyššiemu záujmu mládeže 

ako knižnice školské 

 z výskumu jednoznačne vyplýva, že knižnice by mali 

sústrediť najväčšiu pozornosť na zatraktívnenie 

priestorov jednotlivých druhov knižníc a samozrejme 

na obohatenie knižničného fondu 

 návštevu knižnice, ako jednej z voľnočasových aktivít, 

výrazne predbiehajú iné voľnočasové aktivity, ako sú 

napr. návštevy kina, diskotéky a koncertov modernej 

hudby 

 internet ako služba už nie je lákadlom pre dnešnú 

mládež, keďže dnes sú už mnohé domácnosti 

vybavené počítačovou technikou s pripojením na 

internet 
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Vedeli ste  ? 

Ako s deťmi správne čítať  
 

Čítajte s deťmi nahlas až do desiatich rokov. 

Čítajte si každý deň, pokiaľ možno v rovnaký čas. 

Nebuďte prekvapení, ak dieťa chce počuť obľúbenú knihu 

viackrát. Je to dobré, aby porozumelo deju. 

Keď čítate knihu na pokračovanie, vždy najskôr 

zrekapitulujte, o čom bola predchádzajúca časť. 

Okrem beletrie môžete s deťmi čítať poéziu či články 

z časopisov. 

 

 

    Zistili sme  

Ako je to s povinným čítaním 
 

Povinnú literatúru predpisuje ministerstvo školstva len  

stredným školám. 

Rozhodnutie o tom, čo budú čítať deti na základnej škole, je 

v kompetencii vyučujúceho. 

Existuje katalóg odporúčaného knižného fondu pre základné 

a stredné školy. 

 

Zdroj : ministerstvo školstva 

 

 

Rodičia by mali deti viesť k pravidelnému čítaniu  
                Dagmar Kopčanová, detská psychologička  

 

Čítať deťom treba odmalička. Dôležité je, aby sa s nimi 

rodičia o prečítanom aj porozprávali. 

 

Dnešné deti nečítajú. A ak   čítajú,  majú problém  pochopiť,  
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o čom vlastne kniha bola. Deti trávia veľa času pri počítači na 

sociálnych sieťach alebo pri hrách. Nevyžadujú si totiž takú 

námahu ako čítanie kníh, pri ktorých treba trpezlivo sedieť. 

Literárna teoretička a kritička Zuzana Stanislavová hovorí aj 

o ďalších dôvodoch, prečo deti čítajú menej ako v minulosti. 

Pretože sme im neponúkli správnu knihu v správnom čase, 

a tak usúdili, že literatúra je nuda, vymenúva jeden z dôvodov. 

Ale aj preto, že ak aj ponúkneme dieťaťu knihu, nevieme 

alebo nestíhame sa s ním o prečítanom porozprávať, aby sa 

nám mohli zveriť so svojimi zážitkami a postrehmi. A tiež aby 

poznali naše názory, hovorí Stanislavová.  V Neposlednom 

rade je to aj o tom, že deti nevidia čítať ani svojich rodičov. 

Vlastná knižnica 

Recept na to, aby deti spoznali čaro čítaných príbehov, je 

jednoduchý . Rodičia by mali deti viesť k pravidelnému 

čítaniu. Mali by s tým začať čím skôr – už v ranom veku. 

Dieťa by si malo odmalička budovať svoju vlastnú knižnicu, 

myslí si detská psychologička Dagmar Kopčanová. Deti by 

mohlo motivovať aj to, že v súčasnosti sa tlačia knihy na 

vysokej úrovni a sú farebne príťažlivé. Výber kníh je dnes 

naozaj dostatočný. Aj to však môže spôsobovať problém. 

Rodičia často nevedia vybrať pre dieťa tú správnu knihu. 

Ako spoznať tú pravú 

Kvalitnú knihu od nekvalitnej môžeme rozpoznať podľa 

viacerých znakov. Nekvalitnú, teda povrchnú, plytkú knihu 

spravidla prezrádza niekoľko indícií – krikľavá ilustrácia 

amerikanizovaného typu so zjednodušenými kontúrami postáv 

aj reálií, stereotypná, nefunkčná a prehnaná ozdobnosť 

príbehu- teda skrátené prerozprávanie známeho úspešného 

diela, vysvetľuje Stanislavová. Zlé knihy môžeme  

identifikovať aj podľa názvu. Objavuje sa v nich falošný 

sentiment v podobe zdrobnenín, ako napríklad rozprávočky 

pre dobré detičky. Nekvalitná kniha má spravidla problémy aj 

v rovine pravopisu a štýlu. 
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Vybrať naozaj kvalitnú knihu nie je teda také jednoduché. 

Nájsť spomedzi stoviek kníh takú, ktorá dieťa naozaj obohatí, 

však nie je úplne nemožné. Najistejšie je nájsť si na internete 

zoznamy kvalitnej literatúry od ľudí, ktorí sa dlhodobo 

odborne venujú tejto téme, dodáva Hujdič. Vytvorili ich napr. 

spisovateľ Daniel Hevier, kritička Stanislavová , či iní 

odborníci. Internetové kníhkupectvá tiež ponúkajú možnosť 

vyjadriť sa k predávanej knihe. Čitatelia tým pomáhajú ďalším 

pri výbere. 

 

Ragáčová, Katarína : Dieťa má mať vlastnú knižnicu 

Sme, 18.marca 2011, s. 18 

 

ORIGINÁLNA KNIŽNICA V AUGSBURGU 

 

 

 Vraví sa, že vyhadzovať knihy jednoducho do smetia 

je barbarstvom. Aj v dnešnej počítačovej dobe sa však nájde 

dosť fanatikov, ktorí stále kupujú nové a nové knihy, ktoré im 

pomaly, ale isto zapĺňajú ich malý panelákový byt. Knihy, 

ktoré sa im už zdajú prebytočné a ktoré už nechcú ani 

v antikvariáte, tak v tom lepšom prípade končia v zbere 

papiera, v tom horšom v kontajneroch na odpadky. Možno by 

si ale knihu, ktorú vyhadzujeme , niekto ešte rád prečítal- ale 

ako sa má o nej dozvedieť ? 

 S geniálne jednoduchou myšlienkou na tému čo 

s nepotrebnými knihami,  prišli v nemeckom Augsburgu. Tam 

je v jednom parku veľká solídna knižnica, do ktorej môže 

každý doniesť knihy, ktorých sa chce zbaviť. A naopak každý, 

komu sa niektorá z tam uložených kníh zapáči, si ju môže 

vziať, čítať si ju len tak v parku a potom vrátiť späť, alebo si 

vziať domov a po prečítaní vrátiť alebo aj nevrátiť. 

 Len rozmýšľam, ako dlho by vydržali knihy v takejto 

originálnej knižnici v parku niektorého z našich miest. 
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Myslím, že len dovtedy, kým by ich neobjavili bezdomovci 

a neprispôsobiví  občania, ktorí by ich hneď zužitkovali, teda 

odniesli do zberu alebo domov ako kurivo. 

 

In. : Prešovský Korzár, r. XIII , č.175 , 29.7.2011,  

       Príloha : Pohoda , s.16 

 

 

Deň Prešovského kraja  

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove a regionálne 

knižnice Prešovského samosprávneho kraja v rámci Dňa 

Prešovského kraja uskutočnili tieto podujatia : 

- bezplatný zápis za používateľa knižnice 

- odpustenie pokút za oneskorené vrátenie vypožičaných 

kníh  

- prehliadka knižnice . 

Súčasťou bola výmena publikácie Vitajte v Prešovskom kraji 

za knihu vydanú po roku 2009-   Vymeň knihu za knihu !  
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Miesto vydania : Bardejov 

Rok vydania :  2011 

Náklad :   50 výtlačkov  

Tlač :   Grafotlač Bardejov   


