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Navštívili sme Humenné.... a bolo nám dobre 
 

  Aby mohla  organizácia dosahovať dobré výsledky, 

potrebuje mať v prvom rade dobrý a spoľahlivý tím 

pracovníkov, ktorí sa navzájom akceptujú, sú ochotní si 

pomôcť a na ktorých sa dá spoľahnúť. Okresná knižnica 

Dávida Gutgesela tento kapitál vlastní, čo ma napĺňa 

nesmiernou hrdosťou a radosťou. Aby sa udržiavali dobré 

kolegiálne vzťahy, je potrebné prepájať vzťah pracovný so 

vzťahom kamarátskym. Dnes existujú firmy, ktoré sa venujú 

„teambuildingu“, čiže ľudovo povedané, vytvárajú aktivity 

zamerané na posilňovanie pracovných kolektívov. Deje sa to 

zvyčajne mimo pracoviska. Náš teambuilging predstavujú 

výlety, na ktoré chodíme raz ročne už osem rokov. Spoločne 

sme navštívili Spišský hrad, Betliar, Krásnu Hôrku, Mestský 

hrad v Kežmarku, Hrad Stará Ľubovňa, splavili sme na pltiach 

Dunajec, vo Vysokých Tatrách sme absolvovali túru zo 

Skalnatého Plesa na Hrebienok a zo Štrbského Plesa na 

Popradské Pleso. Posledným naším výletom bola návšteva 

mesta Humenné. 

 Naša cesta začala 21. júna 2012 o 7.00 hodine 

odchodom z parkoviska za evanjelickým auditóriom. 

Mikrobus ako šitý na mieru pre náš kolektív, šofér ochotný 

a usmievavý. Napriek tomu, že tí, ktorí sedeli vzadu, zažívali 

mierne „turbulencie“, dobrá nálada nechýbala. Zvyčajne 

zastavujeme v niektorom pohostinskom zariadení na rannú 

kávu, teraz sme na to akosi pozabudli. Ani neviem, či sa nič 

vhodné  po ceste nevyskytlo, alebo sme sa tak ponáhľali. No 

pravdou je, že do Humenného sme dorazili presne podľa 

našich plánov, takže to bolo na niečo dobré. Nikde na nás 

nemuseli čakať. Zaparkovali sme v blízkosti humenského 

kaštieľa, v ktorom je dnes Vihorlatské múzeum. Knihovnícke 

platy sú nízke, každé euro dobré,  a tak sme využili dobré 

kontakty s pánom riaditeľom Vihorlatského múzea 



v Humennom Mgr. Vasiľom Fedičom a múzeum sme si 

prezreli za vatikánsku menu. Srdečne ďakujeme, pán riaditeľ!  

Sprievodkyňu nám robila zástupkyňa riaditeľa PhDr. Ivana 

Strakošová, fundovaná historička – archeologička, takže 

informácie sme dostali od naozajstnej odborníčky.  

 Humenský kaštieľ sa spomína  už v roku 1449 a neskôr 

sa spája s osudom rodiny Drugethovcov.  Najprv to bola len 

akási kúria, až po roku 1619 dal Gabriel Drugeth postaviť 

reprezentačný kaštieľ. Prízemné miestnosti sú zariadené 

historickým nábytkom , ktorý dopĺňa úžasná keramika. Je na 

čo pozerať. Renesančný kaštieľ naozaj tvorí krásnu dominantu 

humenského námestia. Pobavila nás zmienka o dcérach 

Žigmunda Grugetha, ktoré po smrti otca zrejme rozdelil 

majetok a to doslova. Všetko si rozdelili na polovicu a pritom 

zašli až do takých absurdností, že ešte aj studňa na nádvorí 

bola rozdelená na polovicu . Po Drugethovcoch kaštieľ patril 

ešte známym rodinám Csákyovcom a Andrássyovcom. Na 

poschodí sme obdivovali nádhernú kolekciu šperkov 

a originálneho oblečenia. To sme už neboli v histórii, ale 

v horúcej súčasnosti. Navštívili sme totiž výstavu šperkov 

a odevov  Emílie  Rudincovej. Šperky, ktoré vyrába technikou 

Tiffany, boli naozaj úžasné. Z kaštieľa sme odchádzali 

spokojní, s dobrým pocitom a ja som konečne prišla na to, 

prečo sa šunka vyrábaná v humenskom mäsokombináte volá 

Drugetová. 

 Ďalšou zastávkou bol skanzen. Tiež veľmi pekný, no 

keďže skanzen máme aj v Bardejove, viacerí sme dali 

prednosť návšteve námestia a priľahlým obchodom. Darmo. 

Ženy sa nezaprú. A o chvíľu sme sa už presúvali do 

Vihorlatskej knižnice navštíviť kolegov. Prijali nás veľmi 

milo. Ukázali priestory knižnice a pohostili kávou a úžasnými 

zákuskami, ktoré špeciálne pre nás upiekla pani riaditeľka Ing. 

Mária Daňová i jej zástupkyňa Helenka Šramová. Kolegynky, 



ďakujeme ! Boli mňam, ako aj celá návšteva u vás. Pozývame 

do Bardejova! 

 Oči sa pokochali, žalúdok vyhladol. Keďže o pár dní 

bolo v kalendári Jána, ani náš Jano sa nezaprel a pred obedom 

nechýbala výborná slivka. Presunuli sme sa na Sninské 

rybníky, kde nás čakal výborný obed v skutočne peknom 

hoteli Kamea. A ďalšie prekvapenie – prekrásne prírodné 

kúpalisko, ktoré dvaja z nás neváhali vyskúšať. My, čo sme si 

nezobrali plavky, sme im mohli závidieť. Nuž, zdalo sa mi, že 

ideme na koniec sveta, ale čo sa týka možnosti rekreovania, na 

konci sveta je Bardejov. 

 Poslednou zastávkou bolo Kolonické sedlo a návšteva 

hvezdárne. Pán riaditeľ RNDr. Igor Kudzej, CSc. nás privítal, 

povedal niečo z histórie a potom nám jeho kolegovia 

porozprávali o svojej práci. Hvezdár, ktorého pravé meno 

nevieme, ale volali ho Amigo, nám ukázal najväčší 

ďalekohľad na Slovensku , porozprával o pozorovaní hviezd 

a urobil nám radosť tým, čomu sa tešia aj detskí návštevníci, 

ukázal nám, ako sa otáča kupola, aby bolo možné pozorovať 

vybrané hviezdy. Jeho flegmatický výklad bol úžasný. 

Nesnažil sa nám dávať maximálne odborný výklad, čomu by 

sme s veľkou pravdepodobnosťou aj tak nerozumeli, ale 

zrozumiteľným a zábavným spôsobom nám vysvetlil, o čo ide. 

Vyvrcholením bola návšteva planetária. Program začínal 

oslovením milé deti, no napriek tomu, že vo väčšine prípadoch 

sme už od detských rokov vzdialené ako hviezdy od 

ďalekohľadu, sledovať hviezdnu oblohu bolo fascinujúce. 

Aspoň pre mňa. Priznávam, že hoci som  už v druhom 

polčase, v planetáriu som bola prvýkrát v živote.  Pán riaditeľ  

nám vysvetlil, že Kolonica nie je na konci republiky, ako to 

tvrdia Bratislavčania, ale na začiatku republiky, lebo tu 

vychádza slnko. Takže,  keď nám niekto z hlavného mesta 

bude tvrdiť, že sme na konci sveta, máme argument.  



Výlet skončil, zase sme v práci. Trochu sme vypli a vybočili 

z každodenného stereotypu, poučili i pobavili sme sa 

a môžeme robiť plány na budúcoročný výlet. 

 Čo mňa mimoriadne teší,  je, že prvýkrát sme na výlete  

(až na jedného práceneschopného kolegu) boli kompletní.  

Nech sa takto dočkáme aj  ďalšieho výletu.    

 

 

Mgr. Ľudmila Jászayová , riaditeľka 

 

 

 

 
 

 

 

 



             

 
  

 

Slovenská asociácia knižníc vyhlasuje pre rok 2012 

13. ročník celoslovenského podujatia 

Týždeň slovenských knižníc, 

 

ktorý sa uskutočnil v dňoch 26. marca – 1. apríla 2012 

pod známym mottom:  

Knižnice pre všetkých  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Už po trinástykrát v závere mesiaca marec dostali knižnice na 

Slovensku priestor, aby mohli  prezentovať svoju činnosť. 

Cieľom Týždňa slovenských knižníc je ich pozitívne 

zviditeľňovanie ako kultúrnych, vzdelávacích a informačných 

inštitúcií prostredníctvom spektra aktivít a podujatí.  

Motto tohtoročného Týždňa slovenských knižníc  – Knižnice 

pre všetkých využili knihovníci na prezentáciu niečoho 

nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, 

používateľov knižnično-informačných služieb i návštevníkov. 



Posledný marcový víkend sa v knižniciach niesol v znamení 

podujatí a možností vrátenia kníh bez poplatkov . 

Úvodným podujatím TSK bolo  tematické podujatie pre 

žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl  Knihu Áno, drogu 

Nie  , ktoré Okresná knižnica DG  pripravila v spolupráci s 

Centrom voľného času a Okresným riaditeľstvom Policajného 

zboru v Bardejove . Zámerom bolo poukázať na negatíva 

psychotropných látok na organizmus človeka a  predostrieť 

mladým ľuďom možnosť využitia voľného času oveľa 

rozumnejšie, a to v knižniciach.  

 

Ďalšie podujatie Stretnutie s turistikou  je tiež príkladom 

stretnutia sa so zaujímavými témami a ľuďmi, ktorí svoj čas 

využívajú na svoje koníčky spojené s cestovaním. 

 

 Veľmi pekné podujatie, na ktorom sme si pripomenuli 

človeka, ktorý pôsobil v našom meste ako organista v Bazilike 

sv. Egídia , bol spomienkový večer  František Bubík -  

bardejovský regenschori , - scenár, réžia a moderátor  

Mgr. Silvia Fecsková . 

 

Vyhodnotenie Kráľa čitateľov- tohto roku oddelenie pre deti 

a mládež uskutočnilo súťaž pre svojich čitateľov, do ktorej sa 

zapojilo 52 čitateľov. Kráľ čitateľov pozostával z dvoch kôl, 

kde sa preveril všeobecný rozhľad z histórie Bardejova 

a bardejovskej knižnice, slovenská literatúra, osobnosti dejín, 

biológia, geografia, veda a vynálezy a v druhom kole súťaže 

to bola úloha vyplývajúca z prečítanej knihy  List literárnemu 

hrdinovi .  

Vyhodnotenie: 

Kráľ čitateľov v mladšej kategórii:  Dávid Fejczo  

Kráľ čitateľov v staršej kategórii:    Aneta Vašková  



Cenu za najviac prečítaných kníh získala Vladimíra 

Kožlejová.   

 

Pomaly tradíciou sa stáva stretávanie mladých ľudí , študentov 

Gymnázia Leonarda  Stöckela v Bardejove so svojimi  

pedagógmi, ktorí majú k týmto mladým ľuďom tematicky 

veľmi blízko. Aj v tomto roku sa streli na literárnom 

popoludní Stratenosť moderného človeka . Jednou 

z významných úloh súčasnej výchovy a vzdelávania je 

rešpektovať princíp kontinuity vývoja spoločnosti a rozvíjať 

identitu mladého človeka čerpajúcu z kultúry, do ktorej sa 

narodil. 

Odborní garanti: 

PhDr. Mária Bušíková, PhD. 

PaedDr. Jana Guľová, PhD. 

Mgr. Jana Lešková                                                    

Mgr. Slávka Kolarovičová 

ThDr. PhDr. Anton Červeň, PhD.  

Hudobná skupina Petra Bišku 

študenti Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove.      

 

V ten istý deň pobočka Vinbarg zorganizovala pre deti 

základnej školy  pútavé literárno-zábavné podujatie s kvízom 

Moja kamarátka knižka . 

                      

Autorská beseda so spisovateľkou, bardejovskou rodáčkou 

Bibou Bohinskou a  prezentácia jej prvotiny Žena 

v pôvodnom znení,  patrila k obohateniu programu TSK.  

Autorka je absolventkou filmovej scenáristiky a dramaturgie 

na VŠMU. Autorsky sa podieľala na scenároch k 

celovečerným filmom Mesto Otol, Keep Smiling, Jazzus,  

Manželstvo je len hra a ku krátkym filmom Tričko a X= X+1. 

Krátky film Tričko získal štyridsaťpäť ocenení na celom svete. 



Spolupracuje na seriáloch pre televíziu Markíza a na 

projektoch STV. 

 
Posledný marcový piatok sa  uskutočnilo podujatie na 

podporu detského čítania pod názvom Noc s Andersenom. 

Podujatie sa realizovalo pri príležitosti Medzinárodného dňa 

detskej knihy a výročia narodenia Hansa Christiana  

Andersena. 

Vyvrcholením TSK 2012 Noc s Andersenom  bolo zábavné  

stretnutie detí v našej knižnici. Večer a noc plná zábavy 

a dobrodružstiev. Pre deti bolo pripravené množstvo podujatí 

od divadelného predstavenia, cez čítanie rozprávok a tvorivé 

dielne, návšteva  Bardejovskej televízie až po prekvapenie v 

podobe vzácneho hosťa. 

 

Štatistika 

 

Počet podujatí na TSK  -8 

Počet návštevníkov na podujatiach - 341  

Počet návštevníkov počas TSK   - 1838 

 

 

 
    Bc. Anna Demská 

    oddelenie náučnej literatúry 

 

 

 

 

 

 

 



S organom v srdci ... 

 
S príchodom jari do knižníc vstupuje podujatie Týždeň 

slovenských knižníc. Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

v Bardejove už niekoľko rokov sa usiluje tieto dni naplniť 

zaujímavými a pútavými aktivitami. Na svoje si prídu deti, 

mládež, dospelí i tí náročnejší návštevníci knižnice. 

V tohtoročnej ponuke bolo aj podujatie, v ktorom sa 

organizačne stretli Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

v Bardejove a Katolícky kruh v Bardejove. Predchádzala tomu  

minuloročná spolupráca na sprístupnení posolstva 

Blahoslaveného Jána Pavla II. v podobe výstavy, ktorá mala 

značný ohlas.  

Ústrednou osobnosťou tohtoročnej spolupráce sa stala 

osobnosť z hudobného života mesta. František Bubík – 

regenschori, organista, dirigent, pedagóg, zbormajster, herec. 

Tieto atribúty dali aj názov podujatiu S organom v srdci. 

V našom meste žije ešte mnoho pamätníkov, ktorí si živo 

a s úctou spomínajú na túto osobnosť, ktorej organ v Dóme sv. 

Egídia v Bardejove v roku 1939 tak učaril, že sa mu stal 

láskou na celý ďalší život. Láskou, pre ktorú sa rozhodol 

opustiť dobre situované miesto na druhom kúte Slovenska 

a žiť a pôsobiť v Bardejove až do svojej smrti. 

Po uvítaní plného auditória čitárne knižnice riaditeľkou 

Mgr. Ľudmilou Jászayovou sa prítomní vydali 

prostredníctvom šiestich pohľadov spoznať  túto zaujímavú 

osobnosť hudobných tradícií mesta prostredníctvom obrazu 

dokumentov a odborného slova muzikologičky a regenschori 

n. v. Silvie Fecskovej.  

Úvod patril časti z filmu Organ, v ktorej František Bubík 

bol stvárnený unikátne. Priam autenticky v zhode s trvalou 

spomienkou na neho: František Bubík hrá na organe a spieva 

pieseň z JKS č. 238 Bože svetov, mocný Pane. Jeho sonórny 

barytón sa majestátne nesie pod gotickou klenbou chrámu 



a bez mikrofónu. Nasledovalo priblíženie rodinného 

prostredia, roky štúdií a pôsobísk do novembra 1939. Dobové 

zábery z rodnej Žiliny či rodný a krstný list Františka Bubíka. 

Rodinnú genealógiu striedali informácie o štúdiách vo Viedni 

či v Bratislave a prvé pôsobiská v Marianke neďaleko 

Bratislavy, Bíňovciach a v Stupave. 

Bubíkovmu priekopníckemu edičnému titulu Nábožný 

pútnik z roku 1930 autorka slova venovala už niekoľko 

odborných štúdií. Prítomným bol k dispozícii autentický 

výtlačok. Odborná garantka podujatia Silvia Fecsková 

oboznámila s previazanosťou tohto diela so Schneidrovým 

Jednotným katolíckym spevníkom. O tom sa zmieňuje aj sám 

Mikuláš Schneider – Trnavský v pramennom súpise použitých 

spevníkov v kancionáli JKS.  

Bardejovské obdobie života Františka Bubíka v rokoch 

1939 až 1974 priblížil druhý pohľad. Toto rozsiahle obdobie 

tridsiatich piatich rokov života a diela bolo rozčlenených na 

menšie úseky.  

Roky 1939 až 1944 napĺňalo prvé obdobie pôsobenia na 

poste regenschoriho v Bardejove a zároveň pedagogické 

pôsobenie na tunajšom Štátnom slovenskom gymnáziu. 

Autorka priblížila pracovné povinnosti bardejovského 

regenshcoriho. Uviedla aj názvy prvých naštudovaných 

skladieb s chrámovým zborom. Neobišla ani významného 

podporovateľa liturgickej hudby osv. p. Msgr. Gejzu 

Žebráckeho, ktorému v roku 1941 k udeleniu titulu 

apoštolského protonotára skomponoval a venoval príležitostnú 

skladbu Ty, čo tróniš.  

V treťom pohľade na Františka Bubíka predstavila jeho 

pôsobenie ako cirkevného hudobníka po zmene režimu, a to 

v rokoch 1948 – 1974. Kvalifikovaný hudobník a pedagóg sa 

ocitol vo výrobe – stal sa zamestnancom lesného závodu. 

Prečo? Nechcel zradiť a opustiť post liturgického hudobníka, 

kvôli ktorému vlastne do Bardejova v roku 1939 na základe 



konkurzu prišiel. Ani v obnovenej hudobnej škole nesmel 

učiť. S obdivuhodnou vytrvalosťou, obetavosťou 

a zanietenosťou organizoval kvalitný chrámový zbor 

a rozširoval jeho repertoár študovaním nových a nových 

liturgických skladieb. Autorka odborného slova na základe 

odborného výskumu od roku 1979 vyvrátila neodborný názor 

prezentovaný pred niekoľkými rokmi v časopise Mozaika, že 

po roku 1948 došlo k úpadku chrámovej hudby v Dóme  sv. 

Egídia v Bardejove. Detailným štúdiom primárneho 

pramenného materiálu a osobnou rekonštrukciou Hudobného 

archívu na chóre Chrámu sv. Egídia v Bardejove bol  tento 

názor vyvrátený. Štúdium pramenného materiálu viedlo k  

názorným ukážkam repertoáru chrámového zboru v období 

pôsobenia Františka Bubíka v období socializmu. Tu zaznelo 

aj osobné svedectvo pána Alberta Sobeka, ktorý dlhé roky 

pôsobí ako organista v Hertníku (po odborných konzultáciách 

u Františka Bubíka sa stal súkromným žiakom prof. Ivana 

Sokola). Po smrti Františka Bubíka sa aj uchádzal o 

uprázdnený post regenschoriho v Dóme. Správca farnosti osv. 

p. Štefan Benkő záležitosť neriešil bezprostredne. 

Štvrtý pohľad na činnosť Františka Bubíka priblížil 

založenie, rozvoj a povinný zánik speváckeho zboru Bard pri 

štátnych majetkoch v Bardejove. V tomto pohľade sa 

nezabudlo ani na rok 1968. Vedenie MO MS v Bardejove 

oslovilo Františka Bubíka, aby si stal za dirigentský pult 

novovzniknutého matičného speváckeho zboru. 

Mnohí Bardejovčania spájajú meno Františka Bubíka 

s hereckými postavami v troch (a ak prirátame ešte jednu 

drobnú rolu v ďalšom filme) vlastne štyroch filmoch. Tento 

umelecký prejav Františka Bubíka zobrazil piaty pohľad. 

Najmä filmový scenár Organ vrátil časovú líniu popoludnia do 

rokov 1939 až 1944, keď na tunajšom gymnáziu sa stretlo 

v pedagogickom zbore viacero skvelých osobností. Medzi 



nimi bol aj spisovateľ Alfonz Bednár, ktorý  napísal aj filmové 

scenáre Organ, Tri dcéry a Génius.  

Šiesty pohľad podčiarkol ústrednú myšlienku stretnutia 

– František Bubík s organom v srdci. Zaznela charakteristika 

repertoáru chrámového zboru, ktorý František Bubík 

naštudoval. Z odborného výskumu vzišiel zoznam skladateľov 

i  skladieb, z ktorého sa jasne ukázalo, že na chóre Dómu sv. 

Egídia zneli liturgické diela významných skladateľov českých, 

nemeckých, rakúskych i slovenských. Bubík kládol dôraz na 

pravidelné naštudovávanie cyklických omšových skladieb. 

Nikdy neopustil líniu, aby na výročité sviatky (Vianoce, 

Veľká noc, Turíce) nenaštudoval nové omšové dielo. 

Pozoruhodný bol aj súpis skladieb Ave Mária od početného 

zoznamu skladateľov (medzi prítomnými boli aj dve 

autentické interpretky týchto skladieb panie Magdaléna 

Hudáková a Jozefína Juščáková.  Sopranistka a sólistka Mária 

Vašičkaninová bola ďalšou ich nezabudnuteľnou interpretkou.  

Tradičné zájazdy speváckeho zboru a príležitostné 

účinkovania v iných chrámoch  v období totalitného režimu 

boli samozrejmou súčasťou života v speváckom zbore. 

Vytrvalo postupne navštívili všetky významné chrámy 

i prírodné  zákutia na východnom Slovensku. 

Františka Bubíka vyhľadali v Bardejove viaceré 

osobnosti hudobného života na Slovensku. On sám udržiaval 

s mnohými dlhodobé kontakty. Významné miesto patrí 

dlhoročnému priateľstvu s Antonom Cígerom (bratom 

spisovateľa Jozefa Cígera Hronského). Naposledy sa stretli 

počas hosťovania Antona Cígera s Tatranským speváckym 

zborom v Bardejove v roku 1972.  

František Bubík zomrel v roku svojho nezavŕšeného 

tridsiateho piateho výročia pôsobenia v Bardejove. Je 

pochovaný na Mestskom cintoríne v Bardejove. V roku 1977 

z iniciatívy autorky odborného textu začal hĺbkový výskum, 

katalogizácia a vytvorenie duplikátu celej zbierky hudobnín na 



chóre Dómu sv. Egídia v Bardejove za odbornej spolupráce 

pána doc. Dr. Františka Matúša a pani Dr. Dariny Múdrej na 

Hrade v Bratislave. Súčasný dezolátny stav tejto zbierky je 

obrazom dezolátneho stavu liturgickej hudby na tomto chóre. 

Výskum ukázal, že František Bubík v rokoch, keď oficiálne sa 

nevydávali noty liturgických skladieb,  pôvodný počet 108 

muzikálií rozšíril o 110 jednotiek na 218.  

Súčasťou programu bola aj výstavka odrazu osobnosti 

Františka Bubíka v regionálnej tlači. Články v Spravodajcovi 

Bardejov či v Bardejovských novostiach postupne objavovali 

túto osobnosť. Výstavku pripravila  bibliografka p. Ľudmila 

Matuševská z Okresnej knižnice Dávida Gutgesela 

v Bardejove.  

Na podujatí sa stretol veľmi pekný počet žijúcich 

aktívnych členov speváckych zborov v Dóme sv. Egídia 

i Bardu. Keď zazneli ukážky skladieb, ktoré mal František 

Bubík v repertoári, tu sa speváci nezatajili, nezapreli. 

Zaspievali si spolu s týmito ukážkami. Pri prezentácii 

dobových fotografií prispeli cennými postrehmi. 

Spomienkami obohatili odborné slovo. 

Na podujatí boli prítomné aj Bubíkove vnučky panie 

 Mgr. Beáta Kmecová s rodinou a Dr. Alena Duhanová, ktorá 

prispela priehrštím spomienok na starého tatka . Osobitne 

spomenula atmosféru, ktorá vládla v ich domácnosti, kde sa 

pripravovali kroje za výdatnej pomoci starej mamy , či 

rozpisovanie skladieb pre spevákov, čo bol neopakovateľný 

rituál. 

Záverečným slovom poďakovania stretnutie ukončila 

riaditeľka Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove 

Mgr. Ľudmila Jászayová. Vyznala sa, že toto stretnutie 

priblížilo osobnosť, ktorá sa podieľala na hudobnom živote 

Bardejova v minulom storočí. Význam tohto podujatia aj 

v mimoregionálnom rozmere vyzdvihla svojou prítomnosťou 

a hodnotením pani prof. Dr. Irena Medňanská , PhD. 



z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 

významná hudobná pedagogička a muzikologička. 

Popoludnie S organom v srdci sa z času realizácie 

premiestnilo do priestoru sŕdc prítomných. Vyrástlo 

z viacročného systematického výskumu po celom Slovensku. 

Oceniť sa žiada vzácna ústretovosť dcéry Františka Bubíka 

pani Štefánii Slovákovej. Chcem sa aj pri tejto príležitosti jej 

za to poďakovať - hoci dnes už je v Dome Nebeského Otca. 

Na tomto mieste sa žiada pripojiť osobné poďakovanie 

i poďakovanie výboru Katolíckeho kruhu Bardejov,  Okresnej 

knižnici Dávida Gutgesela Bardejov a osobitne pani riaditeľke 

Mgr. Ľudmile Jászayovej a kolektívu knižnice za vzácnu 

spoluprácu a ústretovosť pri realizácii tohto podujatia. 

Silvia Fecsková 

 

Autorka: Silvia Fecsková 

               Stöckelova č. 28 

               085 01  Bardejov 
 

 

 

 
 



 

Môj vzťah ku knihám  
Mgr. Art. Alžbeta Bohinská – umelecké meno Biba Bohinská  

 

V Týždni slovenských knižníc okresnú knižnicu navštívila 

spisovateľka, naša rodáčka , Biba Bohinská. Svoju tvorbu 

predstavila románom v poviedkach – Žena v pôvodnom znení. 

 

Môj vzťah ku knižkám sa zrodil obyčajne a prozaicky - 

otec mi ako malej žabe čítal rozprávky, aby som čo najskôr 

zaspala a on mohol spokojne sledovať v televízii futbal alebo 

Bakalárov. Neskôr pri čítaní zaspával a väčšinou to skončilo 

tak, že som si začala rozprávky vymýšľať sama a „čítala“ som 

ich ja jemu. Určite boli brilantné, dramatické a kreatívne, ale 

spal pri nich ako v bavlnke. Pamätám si na svoju prvú 

rozprávku, ktorú som vymyslela – bola o princeznej Plačke. 

Neviem prečo mi napadol práve taký depresívny námet, ale 

určite to malo šťastný koniec. V dobe svojho radostného 

detstva som iné než šťastné konce neschvaľovala, dokonca ani 

v autocenzurovanej podobe vlastnej tvorby. Našťastie mi to 

neostalo, inak by moja knižná tvorba patrila medzi 

reprezentantov červenej knižnice. Bez toho, aby som tento 

druh literatúry zatracovala, som rada, že môj poviedkový 

román Žena v pôvodnom znení je diametrálne iný - plný 

dramatických situácií, konfliktov, sarkazmu a otvorených 

koncov. Štastný koniec sa tam nájde tiež, ale aj ten obsahuje 

štipku ironického podtónu. Ja zásadne píšem bez pátosu 

a sentimentu, pričom milujem zhadzovať zaužívané formy 

a kontrapunkticky odľahčujem problémy dnešného človeka 

strateného v modernom svete, aby som sa im mohla spolu 

s čitateľom vysmiať priamo do očí a zahnať ich do tmavého 

kúta.  

Keď sa ma môj vydavateľ z Tatranu opýtal , ku komu by som 

sa prirovnala, chvíľu som rozmýšľala a nakoniec som 



s ironickým úsmevom povedala: „Jedine k Bibe Bohinskej. 

A aj k tej len veľmi vzdialene...“    

V mojej knižnej prvotine sa nezaprie moje „filmárske“ 

vzdelanie, preto som sa rozhodla aj pre názov, ktorý evokuje 

filmový priemysel. Mala som pocit, že svojich čitateľov 

nechcem klamať. Chcela som, aby vedeli , s kým majú do 

činenia, nech nečakajú literárnu snobskú ekvilibristiku, lebo ja 

sa nedokážem štylizovať do žiadnych podôb, ani sa natoľko 

nadchýňať svojimi literárnymi vzormi , až by som ich 

podvedomo kopírovala. Celý svoj tvorivý život sa snažím byť 

sama sebou bez ohľadu na všetky možné riziká, ktoré pritom 

podstupujem.  

V roku 2000 som ukončila štúdium na Vysokej škole 

muzických umení, odbor filmová scenáristika a dramaturgia 

a desať nasledujúcich rokov som sa venovala písaniu scenárov 

pre celovečerné filmy, dokumenty, krátke filmy a televízne 

seriály. Pracovala som pre televíziu Markíza (bola som 

v scenáristickom tíme pre seriály Ordinácia v ružovej záhrade, 

Rádio, Ulica a ďalšie) ako aj pre STV (Malý zúrivý Robinson, 

Nie si sama, dokumentárne cykly a iné) a som autorkou 

scenárov k celovečerným filmom, ktoré sú v súčasnosti v 

produkcii (Mesto Otol, Keep smiling, Jazzus, Manželstvo je 

len hra) pričom jeden z nich (Mesto Otol) sa dostal medzi 

dvanásť najlepších scenárov  strednej a východnej Európe.  

Na margo knižnice ako inštitúcie, v objatí, ktorej som 

vyrastala, by som rada povedala len jedno: „Ďakujem, že si mi 

celé roky robila spoločnosť, v ktorej som sa nikdy nenudila, že 

si bola vždy plná lepších alebo horších príbehov a že si ma 

v konečnom dôsledku vlastne naučila písať. Lebo aj keď to 

znie ako otrepaná fráza, ešte stále to je pravda – ak chceme 

vedieť písať, musíme vedieť čítať...“ 
 

 

     



 

 

 



ŽIVÁ  REKLAMA  

V máji navštívil okresnú knižnicu bardejovský rodák Mgr. 

Jozef Kaščák , autor knihy Živá reklama . 

Jozef Kaščák návštevníkom podujatia predstavil svoju knihu 

Živá reklama a čítaním jednotlivých poviedok  obohatil 

a spestril toto posedenie čítaním úryvkov zo svojej knihy . 

Jozef Kaščák  knihu rozdelil   na štyri celky a pomenoval ich 

podľa ročných období. Spracoval v nich nielen svoje vlastné 

zážitky, ale i príbehy svojich kolegov, kamarátov a známych. 

Jeho úvahy nemožno kategorizovať, pretože ich obsah 

je naozaj pestrý. V Oblievačke premýšľa nad históriou 

veľkonočných zvykov a ironicky hodnotí súčasný stav, keď sa 

z pôvodne ľudových zvykov vytratilo veľkonočné poslanie 

a stalo sa z nich surové šľahanie dievčat a ich následné 

„topenie“ v ľadovej vode. V príbehu Kúpeľňa sa čuduje 

nad absurdnosťou vynálezov, ktoré majú ľuďom spríjemniť 

život. Pri čítaní cítiť, že autor je vynikajúci pozorovateľ 

okolia, ktoré ho často inšpiruje. 

 

              



                    

 
 

 

 

 

KNIŽNICA 

Jozef Kaščák 

 

   Knihy a knižnice sú na celý život  

 

Prvá návšteva knižnice (vtedy Okresnej knižnice 

v Bardejove) bola pre mňa začiatkom veľkého dobrodružstva. 

Dobrodružstva poznania a rozvíjania fantázie. Pre moju 

generáciu kniha bola a trúfam si povedať, že aj ostala 

všetkým. Za dobré vysvedčenie som mal sľúbené knihy podľa 

vlastného výberu a na ten okamih selekcie a následnej kúpy 



som sa tešil niekoľko dní. Na svojom synovi si overujem, že je 

to výsada stále populárna. 

Počas a najmä po štúdiu na vysokej škole som si 

celkom prirodzene začal vytvárať vlastnú knižnicu z kníh, 

ktoré ma potešia celý život. To bolo obdobie, keď som oveľa 

častejšie navštevoval kníhkupectvá a antikvariáty a odnášal si 

odtiaľ poklady, ale občas aj pekne zabalené (formou aj 

obsahom) omyly.  

Spomínam na knihy, ktoré som zhltol za jeden deň. 

Nad inými som sa smial tak, že mi trvalo aj dva týždne, kým 

som ich prelúskal. Poniektoré boli ako slabé ženy – viackrát 

som sa s nimi vyspal, no najradšej mám také, ktoré mi kladú 

provokujúce otázky; obľubujem tie, čo zachádzajú príliš 

ďaleko, aby sme my, čitatelia, došli dosť ďaleko. Knihy sú 

podľa mňa jeden z najúžasnejších výdobytkov civilizácie; 

životodarná šťava pre mozog, zdroj adrenalínu, zábavy, ale aj 

bezsenných nocí.  

A aby mal tento text aj pointu: do knižnice som sa po 

čase vrátil a chodím tam pravidelne. Chodím tam kvôli 

titulom, ktoré už zrejme nikdy nevyjdú a skúšam čítať nových 

autorov, ktorých si možno následne kúpim. Knižnica mi šetrí 

čas aj peniaze a čo je dôležité – stretávam tam kultúrnych 

ľudí.  

Verte mi, jeden týždeň, či mesiac knihy nestačia. 

Knihy a knižnice sú na celý život.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Knižnice a sociálne siete 

    Vznik nových médií sa datuje od konca 20. storočia so 

vznikom a zdokonalením počítačov. Za typických 

predstaviteľov nových médií sa považujú bezdrôtové 

technológie, GPS, internet (blogy, sociálne siete). Nové médiá 

ponúkajú  aktuálnosť informácií. Informácie sú aktualizované 

okamžite a nepretržite. A tu sa nám čoraz viac ponúka otázka 

prispôsobenia knižnice a jej služieb trendu vývoja informačnej 

spoločnosti. Majú byť knižnice súčasťou sociálnych sietí? 

Knižnice sa stretávajú s novým typom používateľa, patriacim 

do tzv. „google generácie“. Hovoríme o nej v prípade ľudí 

narodených v 90. rokoch. Dávajú prednosť  informáciám, 

ktoré im ako prvé vyhľadá google (prípadne iný internetový 

prehliadač). Nedokážu vyhodnotiť ich relevantnosť 

a dôveryhodnosť. Knižnice sú preto až krajným riešením. 

V prvom rade inklinujú k jednoduchým a rýchlym riešeniam.  

Google generácia je netrpezlivá, vyžaduje okamžité dodanie 

informácie. S tradičným tínedžerským popieraním autorít 

súvisí fakt, že informácie od svojich rovesníkov považuje za 

dôveryhodnejšie ako informácie od autorít, čo spôsobuje 

intenzívny záujem o sociálne siete. Množstvo vecí je 

dostupných online, používateľ webu sa k nim dostane 

kdekoľvek, doma, v knižnici, v škole, v mobilnom telefóne. 

Zdieľa súbory a aplikácie s inými používateľmi, komunikuje, 

spolupracuje. S týmito skutočnosťami sú samozrejme 

konfrontované aj knižnice. Preto je potrebné prispôsobiť sa 

potrebám súčasného používateľa a sprístupniť priestor 

knižnice aj vo virtuálnom prostredí.  

 Existuje mnoho názorov na túto problematiku a veľa 

knižničných pracovníkov má stále predsudky voči týmto 

komunikačným kanálom. Vo viacerých knižniciach sú stránky 

typu Pokec, Facebook, či Twitter zablokované. Objavujú sa 



názory, že pokiaľ nie je stránka zameraná vyslovene na 

študijné alebo vedecké účely, nemala by ju knižnica 

sprístupňovať. Môžeme ale oponovať knižničným zákonom (§ 

2 Úlohy knižníc ), ktorý hovorí, že knižnica zabezpečuje 

slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch 

nosičov, napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, 

vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje 

celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj a plní svoje úlohy 

poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných 

knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších 

informačných zdrojov. Viaceré knižnice na Slovensku sa 

snažia udržať krok s požiadavkami Knižnice 2.0. Mnohé 

poskytujú napríklad službu Spýtajte sa knižnice 

prostredníctvom služby Skype alebo chatových rozhovorov 

ICQ, mnohé ponúkajú používateľom WiFi, čím umožňujú 

svojim používateľom pripojenie na internet na vlastných 

počítačoch. Vo svete je trendom pridávať videá z prostredia 

knižníc na youtube. Mnoho knihovníkov tvorí zaujímavé 

videá, ktoré pútavou formou propagujú knižnicu. Niektoré tiež 

pracujú s RSS kanálmi alebo blogmi. Knižnica môže zároveň 

registrovať názory používateľov , čo sa im páči, čo im 

prekáža, čo by zlepšili a pod..  

 „ Knižnica je viac ako len nábytok“, hovorí poľský 

spisovateľ Stanislav Lec. Starovekí Gréci ju nazývali 

chrámom ducha, dnes o nej hovoríme ako o hlavnej 

informačnej a vzdelávacej inštitúcii, ktorá dokumentuje 

a sprostredkúva kultúrne dedičstvo spoločnosti. Knižnice však 

bezpochyby tvorili a tvoria počas ľudského vývoja aj 

inštitúciu spoločenskú, ktorá plne reflektuje sociálne potreby 

jednotlivcov, a to na formálnej i neformálnej úrovni. 

Z „google generácie“, ktorú som spomínala v úvode, budú raz 

vedci, učitelia a odborníci, pre ktorých využívanie týchto 

komunikačných kanálov bude samozrejmosťou. 
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PRIEBEH  NOCI S  ANDERSENOM  2012  

 
 ● Aj tohto roku sa priestormi Okresnej knižnice 

Dávida Gutgesela v Bardejove z piatku 30. marca 2012 na 

sobotu 31. marca 2012 rozliehala vrava a smiech malých, 29 

andersenovských spáčov vo veku od 9 do 11 rokov. Naši 

knižniční škriatkovia mali za úlohu si vymyslieť meno 

rozprávkového škriatka, ktoré ho sprevádzalo počas celého 

večera a noci.  

 ● Po prezentácii, oboznámení detí s programom 

a následnom prihlásení sa na chat s inými zúčastnenými 

knižnicami sme sa vybrali na prehliadku televízneho štúdia 

v našej regionálnej Bardejovskej televízii. Deti do priestorov 

televízie bežne prístup nemajú, preto ich tam zaujímalo 

všetko, na čo oko dovidelo. O tom, ako sa vysielacie 

programy vyrábajú a kde sa nakrúcajú našim knižničným 

spáčom porozprával sám riaditeľ Bardejovskej televízie Štefan 

Hij.  

 ● V Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove 

nás čakalo milé divadelné predstavenie Dračie zuby v podaní 

Mgr. Anastázie Šimovej. 

 



 ● Tohto roku k nám do knižnice počas andersenovskej 

noci zavítala aj známa osobnosť  z nášho starobylého 

kráľovského mesta Bardejova, riaditeľ Hornošarišského 

osvetového strediska a predseda Matice slovenskej 

v Bardejove Mgr. art. Juraj Bochňa. Beseda sa niesla 

v priateľskom duchu a obohatila nás všetkých. Deti sa naučili 

aj niektoré herecké triky. 

 ● Na večeru a chatovanie s účastníkmi Noci 

s Andersenom v iných knižniciach bol vyhradený časový 

priestor.  Deti si navzájom písali o zážitkoch z dnešnej Noci 

s Andersenom. 

 ● Naši knižniční škriatkovia si vyrobili svoje 

škriatkovské čiapky a masky technikou kirigami a predstavili 

sa vlastnou básničkou napísanou na ozdobnom papieri. 

Básničky sme navliekli na knižničnú stužku a ozdobili ňou 

andersenovník.  

 ● Počas karnevalu spoločenských hier prišli na rad aj 

logické, literárne, zábavné hry a hádanky.  

 ● Pred spaním sme si ešte zahrali hru a za pomoci 

svetla Mušky Svetlušky si každý knižničný andersenovský 

škriatok prečítal básničku z  Knižky pod vankúš .  

 ● Sladké snívanie sme docielili čítaním rozprávok 

z knihy O škriatkoch z ríše rozprávok . 

 ● Raňajkami v sobotu ráno sa celé naše nocovanie 

v knižnici skončilo. Každé dieťa si odnieslo kopec zážitkov 

spolu s pohľadnicou venovanou Noci s Andersenom 

a pamätným listom, ktorý im venovala Okresná knižnica 

Dávida Gutgesela v Bardejove.  

● Pri príležitosti Noci s Andersenom naša knižnica 

získala do svojho knižničného fondu od vydavateľstva Slovart  

dar v podobe knihy Klára a mátohy .  

 

Bc. Alžbeta Kutašovičová, 

odd. pre deti a mládež  



KRTKO – putovná výstava Zdeňka Milera 
 

                                    
 

 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove 

v spolupráci s Českým centrom v Bratislave  organizovala 

v dňoch od 23.5.2012 do 7.6.2012 putovnú výstavu českého 

režiséra a výtvarníka animovaných filmov pre deti Zdeňka 

Milera, ktorý zomrel koncom minulého roku. Výstava bola 

určená pre všetkých, ktorí majú radi legendárneho 

rozprávkoveho Krtka bez ohľadu na vek. 

Pre naše potešenie bol o podujatie veľký záujem či už 

detí alebo dospelých, kolektívov alebo jednotlivcov. Výstavy 

sa zúčastnilo 32 kolektívov MŠ a 1.stupňa ZŠ, spolu ju videlo 

okolo 700 ľudí.  

Podujatie bolo sprevádzané zaujímavými informáciami 

zo života autora v súvislosti s príbehom o Krtkovi, ako aj 

skutočnosťami o tom,  ako rozprávková postavička vznikla 

a s ním aj prvý príbeh Ako prišiel Krtko k nohavičkám 

v poradí druhý príbeh Ako Krtko vyliečil  myšku bol 

prostredníctvom náučno-literárneho pásma priblížený deťom 

aj vďaka nášmu Krtkovi Cestovateľovi, ktorý putoval po 

svete, len aby pomohol zachrániť svoju kamarátku myšku. 

Nezabudlo sa ani ďalších priateľov nášho zvedavého Krtka 

ako je žabka, ježko, zajačik a mnoho iných, ktorých si určite 



pamätáte aj vy a záujemcom výstavy boli pripomenuté 

v rozprávkach na DVD počas konania podujatia. 

 

       

    Oľga Hlaďová 

                                    oddelenie pre deti a mládež 

 

 

 
   

 

 

    



Z aktivít okresnej knižnice .... 
 

 

V dňoch od 23. 10. 2012 – 9.11.2012 sa uskutočnila  

v okresnej knižnici výstava  akad. mal. Evy Grešákovej   

pod názvom  

 

Na chválu Božiu a pre potechu srdca . 

 

  

      Výstava sa konala   k 60.výročiu Okresnej knižnice Dávida  
Gutgesela v Bardejove. 

       

 

O Kvetuške a fúzačovi   
 

Pekné zážitky mali deti na besede s českou spisovateľkou 

Jitkou Vítovou  autorkou knihy O Kvetuške a fúzačovi 

spojenú s tvorivou dielňou nakladateľstva Thout dňa  

9. októbra 2012 .  



PREZENTÁCIA KNIHY  

Jána Petroviča  - V MESCE BARDIOVE 

s podtitulom:  

Koza mučeňica a iné básne Jaňa spod Maguri . 

Začiatkom  septembra v okresnej knižnici bola prezentácia knihy 

bardejovského rodáka Jána Petroviča. 

Jano Petrovič sa narodil v Bardejove 27. decembra 1912 

a zomrel 17. novembra 1978.   

Uvedenú knihu si môžete zakúpiť v okresnej knižnici alebo 

objednať na e-mailovej adrese :  kniha.petrovic@centrum.sk  . 

  

mailto:kniha.petrovic@centrum.sk


 

 

BEZPLATNÝ ZÁPIS ZA ČITATEĽA KNIŽNICE 

 

Ja som prvák,  

Ty si prvák 

 
- pri zápise triednych kolektívov bola prevedená knižnično-

informačnú prípravu . 

                              
                     



  V ý s t a v a  p o h ľ a d n í c  
 

 

Zaujímavým podujatím bola výstava pohľadníc  

v rámci Svetového dňa cestovného ruchu a zároveň bola 

vyhlásená súťaž o najexotickejšiu, najvzdialenejšiu 

a najstaršiu pohľadnicu. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov  

sa uskutočnilo na stretnutí s turistikou. 

 

  
 

BARDEJOV A LITERATÚRA 

 

 

Pri príležitosti 60. výročia založenia Okresnej knižnice 

v Bardejove sa konal dňa 25. októbra 2012  pod záštitou 

predsedu Prešovského samosprávneho kraja a s finančnou 

podporou Ministerstva kultúry SR v Poľsko-slovenskom dome 

seminár Bardejov a literatúra .  

Program začínal slávnostným prijatím súčasných a bývalých 

zamestnancov knižnice primátorom mesta. Po otvorení 

a príhovoroch  hostí nasledovali odborné prednášky :  

-  Kultúrny život v Bardejove v 40-tych rokoch 20. storočia vo  

   svetle osobností  ( Mgr. Silvia Fecsková ) 

-  Bardejovské literárne kluby v kontexte slovenskej literatúry     

   ( Ján Nagajda  ) 

-  Andraščíkov literárny Bardejov  ( PhDr. Alena Duhanová ) 

-  Mnohoznačnosť literárneho textu  

    (PhDr. Mária Bušíková,PhD., PhDr. Jana Guľová, PhD., 

     Mgr. Jana Lešková,  Dr. Anton Červeň, PhD., Mgr. Karol 

     Verčimák, RNDr. Ján Kleban, PhD. )   

 



Všetky príspevky, ktoré odzneli na seminári budú vydané 

v zborníku, ktorý bude pre záujemcov  v okresnej knižnici.  

 

Seminár mal vysokú odbornú úroveň . Milé bolo stretnutie 

bývalých riaditeľov a pracovníkov knižnice so súčasným 

vedením a pracovníkmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    



       
 

 
 

 



Osobný profil knihovníka v knižničných službách  
 

    Začiatok kalendárneho roka býva v knižniciach spojený 

s bilančnými aktivitami v podobe hodnotiacich správ, 

vypĺňaním štatistických výkazov. Analyzujeme, porovnávame 

údaje o počte čitateľov, návštev, podujatí, výpožičiek. 

Výsledky týchto aktivít môžu neraz ovplyvniť ďalšiu činnosť 

knižnice. Zároveň sme si vedomí, že existujú prvky 

hodnotiace úroveň knižnice, ktoré nemožno  vyhodnotiť. 

Medzi tie patrí napríklad i prostredie a atmosféra knižnice, 

pôsobenie ľudského faktora, slušné správanie, empatia, ochota 

pomôcť a najjednoduchší úsmev. 

Vymenované vlastnosti by mali byť prirodzenou súčasťou 

osobnostného profilu knihovníka v službách.  V ideálnom 

prípade očakávame to isté od používateľa. 

 Je to naozaj tak? Odpoveď si musí dať každý z nás sám. 

     Novými informačnými technológiami v knižničnej praxi 

a rozšírením prístupu k informáciám sa zmenil aj charakter 

a rozsah poskytovaných služieb. Táto skutočnosť kladie väčšie 

nároky na samotného knižnično-informačného pracovníka, na 

jeho vzdelávanie a prispôsobenie sa súčasným trendom, čo nie 

je vždy ľahké. Na druhej strane musíme vnímať aj 

nevedomosť niektorých našich používateľov v tejto „novej“ 

knižnici.  A záleží už iba na samotnom knihovníkovi, ako 

prijme túto svoju úlohu – či iba ako platené povolanie alebo 

celoživotné poslanie v záujme používateľa. 

     Zmyslom práce knihovníka má byť vedomie, že on je tu 

pre používateľa a nie používateľ pre neho. 
                                                                    

                                                                        
Zuzana Jančuvová 

   oddelenie náučnej literatúry 

 

 



 

OBECNÉ KNIŽNICE V OKRESE BARDEJOV 

Aká je súčasná situácia? 

 

 Stredná a staršia generácia vyrastajúca bez internetu, 

počítačov a počítačových hier i bez satelitnej televízie si iste 

pamätá, s akou radosťou siahala po knihách. Ako sa tešila na 

nové tituly, ktoré bolo možné získať len za cenu státia v rade 

pred kníhkupectvom, alebo na základe známosti 

s kníhkupcom. Mám na mysli ozaj kvalitné tituly, ktoré 

vychádzali v nízkom náklade. Nevychádzalo zďaleka toľko 

kníh ako dnes, no v ponuke nechýbala klasika ani skvosty 

svetovej literatúry, či prenádherné rozprávky. Knihy boli 

zdrojom poznania , vzdelania i zábavy. Stáli z dnešného 

pohľadu pár korún, boli dostupné každému. Napriek tomu sa 

venovala veľká pozornosť zriaďovaniu knižníc a dopĺňaniu 

ich fondov. Niekto môže namietať, že každá knižnica mala 

prioritne oddelenie politickej literatúry, no verte, že rovnaká 

pozornosť sa venovala i krásnej literatúre, či literatúre pre deti 

a mládež. Mať knižnicu bolo samozrejmosťou v každej obci. 

Vďačnými čitateľmi boli deti, ktoré si čítaním rozširovali 

obzor i slovnú zásobu. Kniha bola ich spoločníkom 

a priateľom vo voľných chvíľach. Čítanie bolo rozšírené aj 

medzi dospelou populáciou, najmä v zimnom období. 

 Súčasnosť je trochu iná. Prieskumy organizované 

knižnicami ukazujú na skutočnosť, že sa číta čoraz menej. 

V knižniciach ubúda čitateľov a čo je horšie, týka sa to aj 

detských čitateľov. Absencia čítania sa často odzrkadľuje aj 

na známkach. Deti nevedia dobre čítať a ak aj vedia, často 

nerozumejú  textu. Prieskumy zároveň ukazujú, že deti čoraz 

viac času trávia na internete, najmä pri hraní internetových 

hier, v ktorých neraz prevláda násilie. Ďalším spôsobom 

trávenia voľného času detí je pasívne sledovanie televíznych 

programov, ktoré tiež neponúkajú nič kvalitné. Pokiaľ 



chceme, aby nám vyrastala vzdelaná a rozhľadená generácia, 

ktorá ovláda spisovnú slovenčinu a má bohatú slovnú zásobu 

a chce si rozvíjať fantáziu,  musíme ju zase priviesť k čítaniu. 

Veľký podiel na tom môžu zohrávať obecné knižnice za 

predpokladu, že sa im venuje dostatočná pozornosť. 

 Knihy sú drahé, mnohí si ich dovolia kúpiť ešte tak 

ako darček na Vianoce. Preto je zarážajúce, že práve v tomto 

čase, keď knižnice majú plniť aj sociálnu funkciu a umožniť 

prístup k informáciám každého druhu širokej verejnosti, sa 

knižniciam venuje málo pozornosti. Najmä tým obecným. 

Mnohé obecné knižnice  sa rušia, prípadne sa na doplňovanie 

knižničných fondov nevynakladajú žiadne , alebo len 

minimálne finančné prostriedky.  

 Nechceme zovšeobecňovať. Na Slovensku máme 

veľmi dobre fungujúce obecné knižnice, ktorým sa v obci 

venuje pozornosť, ale je aj veľa obcí, ktoré chápu knižnicu 

ako zbytočný luxus. Cieľom tohto článku  je zoznámiť 

verejnosť so stavom obecných knižníc v okrese Bardejov. Ak 

chceme hovoriť o súčasnom stave obecných knižníc, musíme 

sa vrátiť niekoľko rokov dozadu. Pred rokom 1989 boli na 

základe dnes už zrušeného predpisu č. 53/1959 Zb.- Zákon 

o jednotnej sústave knižníc zriaďovateľmi miestnych knižníc 

obce, čiže knižnica patrila pod Miestny národný výbor. 

Knižnice mali v názve miestna ľudová knižnica. Knižnica 

nepredstavovala pre obec žiaden problém. Jej povinnosťou 

bolo nájsť vhodný priestor. Metodiku zabezpečovala Okresná 

ľudová knižnica (OĽK). Prostredníctvom OĽK sa formou 

centrálneho doplňovania knižničných fondov nakupovala 

literatúra pre miestne knižnice v strediskových obciach, ktoré 

mali na menších obciach vytvorené svoje pobočky a formou 

výmenných súborov zabezpečovali cirkuláciu kníh.  Finančné 

prostriedky boli účelovo viazané a tvorili súčasť rozpočtu 

OĽK. Rovnako profesionálni knihovníci v knižniciach 

strediskových obcí boli kmeňovými zamestnancami OĽK. 



Knihovníci s odborným knihovníckym vzdelaním boli 

zárukou kvalitného dopĺňania knižného fondu. Keďže , ako 

sme už spomínali, bola doba bez internetu či satelitu, knižnica 

nemala problém s počtom čitateľov ani s výpožičkami. 

 Od roku 2000 platí Zákon č. 183 z 12. mája 2000 

o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej 

pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 

68/1997 Z.z. o Matici slovenskej. V § 9 Verejná knižnica, bod 

2 sa uvádza: „Obec zabezpečuje knižnično-informačné služby 

podľa svojich zdrojových možností zriadením obecnej knižnice 

ako právnickej osoby prostredníctvom organizačného útvaru 

právnickej osoby zriadenej obcou, prostredníctvom 

organizačnej zložky obecného úradu alebo prostredníctvom 

inej knižnice.“ 

 Keďže o ére internetu sme ešte ani nechyrovali a satelit 

nám tiež nič nehovoril, kniha predstavovala zdroj informácií, 

vedomosti i zábavy. Nebol problém s počtom čitateľov, ani 

s množstvom výpožičiek. Zmeny nastali po roku 1991, kedy 

knižnice prešli pod správu obecných zastupiteľstiev. Knihy sa 

zo strediskových knižníc  hospodárskou zmluvou stali 

majetkom obcí, rovnako zamestnanci knižnice sa stali 

zamestnancami obce. Rovnako bolo zrušené centrálne 

doplňovanie a povinnosť nájsť pre knižnicu finančné 

prostriedky prešla na obecné úrady. Mnohé knižnice sa touto 

zmenou akoby stali príťažou obecného rozpočtu. Na jednej 

strane  to môžeme chápať, keďže obecný rozpočet je skromný 

a položiek na strane „má dať“ veľmi veľa. Na druhej strane to 

niekedy berieme tak, ako keby sa ľuďom v obci brala 

posledná možnosť hodnotného využívania voľného času. 

Výsledky už vidíme. Skúste sa porozprávať s mnohými ľuďmi 

v obci a zistíte, že ich obľúbenými programami sú bezduché 

brazílske telenovely, seriály, v ktorých sa najlepšie majú 

klamári a podvodníci. A potom lamentujeme nad tým, ako 

upadá spoločnosť. 



 V okrese Bardejov evidujeme v súčasnosti 78 

obecných knižníc. Z toho 1 je regionálna. Len 8 knižníc má 

profesionálnych pracovníkov. Sú to knižnice v Hažlíne, 

Hertníku, Kružľove, Kurime, Malcove, Marhani, Raslaviciach 

a Zborove.  Ide  o dobré knižnice, no ani tie už nie sú otvorené 

počas celého dňa, ako v minulosti a knihovníci majú 

kumulované funkcie. Výpožičný čas sa výrazne skrátil. 

Rovnako finančných prostriedkov, ktoré dávajú obce na nákup 

literatúry, je čoraz menej. Pokiaľ je dobrý rok a pomôže 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) svojím 

grantovým systémom, je nákup väčší, pokiaľ nie, nastáva 

problém. Mnohí zriaďovatelia však nedokážu pochopiť, že 

grant z MK SR je len doplnok k vlastným zdrojom. Teda keď 

na nákup literatúry nevyčlenia žiadne prostriedky z vlastného 

rozpočtu, nemôžu očakávať príspevok z ministerstva. 

 Mnoho obcí už niekoľko rokov nevyčlenili na nákup 

literatúry žiadne finančné prostriedky, preto nie div, že 

knižnice stagnujú. Stagnujúce knižnice evidujeme v obciach 

Beloveža, Brezovka, Cigeľka, Frička, Hankovce, Hutka, 

Jedlinka, Lenartov, Lipová, Livov, Livovská Huta, 

Mikulášová, Petrová, Sveržov a Vaniškovce. Niektorí 

starostovia ako dôvod stagnovania knižnice uvádzajú 

priestorové dôvody, iní zase nezáujem zo strany občanov. 

Ťažko si pritom predstaviť, že občania budú mať záujem 

chodiť do knižnice, kde sa fond neobmenil niekoľko rokov. 

Sme za to, že stagnujúce knižnice by bolo rozumnejšie zrušiť. 

V okrese Bardejov v dôsledku stagnácie boli zrušené obecné 

knižnice v obciach Andrejová, Krivé, Kríže, Komárov, 

Ondavka, Ortuťová a Vyšný Kručov.  

 Skláňame sa pred starostami  i obecnými 

zastupiteľstvami  tých obcí, ktorí ani v čase krízy nezabúdajú 

na to, že nielen chlebom je človek živý a snažia sa aj 

prostredníctvom podpory knižniciam prispieť ku skvalitneniu 



a skultúrneniu života svojich občanov a cez knižnice im 

umožňujú získavanie informácií rôzneho druhu. 

 Naším cieľom je dosiahnuť, aby sa z obecných knižníc 

stali moderné informačné centrá. Vďaka grantovému 

programu MK SR viaceré knižnice prešli na automatizované 

spracovanie knižničných jednotiek zakúpením knižnično – 

informačného programu pre malé a stredné knižnice, 

známemu pod skratkou KIS MASK. Automatizované 

spracovanie vykazujú knižnice v obciach Raslavice, Malcov, 

Osikov, Richvald, Kobyly, Hertník, Tarnov, Zlaté, Becherov, 

Kružlov a zakúpený KIS MASK, ale zatiaľ nevyužívaný majú 

obce Hažlín a Fričkovce. 

 Knižnice v obciach Raslavice, Kurima, Hažlín, 

Kružlov, Hervartov, Zlaté, Chmeľová, Nemcovce a Osikov 

ponúkajú používateľom svojich obecných knižníc aj internet 

pre verejnosť. 

 Aby sme boli úplní, musíme spomenúť obce, ktoré 

zrekonštruovali priestory pre knižnice a pripravili svojim 

občanom príjemné kultúrne prostredie. Ide  o obce Becherov, 

Gaboltov, Hankovce, Chmeľová, Koprivnica, Lukavica, 

Lukov, Nemcovce, Rešov, Richvald, Smilno, Snakov, 

Stebnícka Huta a Zlaté. Aj knižnice s profesionálnymi 

pracovníkmi sú umiestnené v pekných priestoroch. 

 Veľmi dobrú činnosť vykazujú knižnice v Gerlachove, 

Snakove, Tarnove, Kurove, Mokroluhu, Osikove, Stuľanoch,  

Lopuchove, Brezove, Kučíne, Dubinnom, Hrabovci, Smilne, 

Nižnej Polianke, Nižnej Voli a v Nižnom Tvarožci. 

 Stagnujúce knižnice spôsobujú problémy pri 

každoročnom spracovávaní štatistických výkazov. Knižnice, 

ktoré nevykazujú žiadnu činnosť, sú vykazované ako 

existujúce, čím sa skresľujú údaje. K problematike 

stagnujúcich knižníc zaujalo stanovisko aj MK SR, ktoré na 

podnet zo stretnutia metodikov a metodičiek  špeciálnych 

knižníc SR dňa 15.3.2012 v Slovenskej národnej knižnici 



v Martine zaslalo nasledovné vyjadrenie.: “Knižničný zákon, 

podobne ako normy STN ISO 11620 Informácie 

a dokumentácia – Ukazovatele výkonu knižníc a STN ISO 

2789 Informácie a dokumentácia – Medzinárodná knižničná 

štatistika, definujú knižnicu ako kultúrnu, informačnú 

a vzdelávaciu ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, 

ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje 

knižnično-informačné služby, pričom tieto činnosti a úlohy má 

plniť kumulatívne. V prípade, že knižnica dlhodobo neplní 

vymenované činnosti a úlohy, nespĺňa definíciu knižnice 

v zmysle knižničného zákona ani citovaných noriem.“ 

Žiadame  starostov  obcí so stagnujúcimi knižnicami, nech 

zvážia, či si knižnicu ponechajú a začnú jej venovať patričnú 

pozornosť, alebo ju zrušia. Riešením je aj spojenie obecnej 

knižnice so školskou knižnicou. 

 Vďaka a uznanie patrí tým starostom, ktorí berú 

knižnicu ako neodmysliteľnú súčasť obce. Chceme mať 

vzdelaných a rozhľadených ľudí. Nechceme, aby naša mládež 

videla vzory z pochybných indivíduí, ktoré nám ukazujú 

komerčné televízie. Urobme všetko preto, aby sa začalo viac 

čítať, aby sa kniha opäť stala najlepším priateľom človeka. 

Fungujúca knižnica je jedným z krokov na dosiahnutie tohto 

cieľa. 

 

 

    Mgr. Ľudmila Jászayová 

    riaditeľka 

 

 

 

 

             

 



Štatistické zisťovanie výsledkov činnosti regionálnych  

knižníc Prešovského samosprávneho  kraja za rok 2011 

v porovnaní s výsledkami Okresnej knižnici Dávida 

Gutgesela v Bardejove 

 

Zväzky na obyvateľa - regionálne knižnice 

 

Regionálne knižnice    : 2,98  - priemer ,  

celoslovenský priemer   3,30 

Bardejov  OKDG  : 2,44   ( 7 miesto ) 

 

Zväzky na používateľa   

 

Regionálne knižnice  : 17,04  priemer  

celoslovenský priemer . : 34,03 

Bardejov  OKDG  : 13,23   ( 7 miesto ) 

 

Prírastky  

 

Regionálne knižnice – nárast o 50 % 

Bardejov  OKDG  : 766  

Prírastky na 1 obyvateľa :   

Bardejov  OKDG : 0,02  , priemer  0,06    ( 7 miesto ) 

Prírastky na 1 používateľa  : 

Bardejov OKDG :  2,03 , priemer   1,91   ( 4 miesto ) 

 

Obrat fondu : 

Regionálne knižnice   : 1,91 

Bardejov  OKDG      :   2,03    ( 3 miesto ) 

 

Používatelia  

 

Regionálne knižnice   :  17,49  

Bardejov  OKDG :  6164  - 18,48       ( 6 miesto )     



 

Detskí používatelia : 

Regionálne knižnice  :       32,50    

Bardejov  OKDG      :                 36,78     ( 2 miesto ) 

 

Výpožičky  

 

Regionálne  knižnice   

Výpožičky  na obyvateľa :           5,68    

Výpožičky  na používateľa  :         32,49 

 

Bardejov  OKDG : 

na obyvateľa    4,96     priemer  5,68    ( 5 miesto ) 

na používateľa    26,85    priemer 32,49   ( 4 miesto ) 

 

Finančné prostriedky na nákup KF 

v regionálnych knižniciach   137 087 € 

na obyvateľa     0,52  

na používateľa   2,97 

Bardejov OKDG   8 183 €    ( 7 miesto ) 

 

 

 

 

     Angela Delejová 

     oddelenie metodiky 

 

 

 

ENCYKLOPÉDIA  KNIŽNÍC – miniweby pre knižnice 

 

Dôležitou súčasťou portálu Internetové metodické centrum pre 

obecné knižnice je tzv. Encyklopédia obecných knižníc. 

V rámci tejto databázy je možnosť vo všetkých obciach stať sa 



správcami vlastného miniwebu, na ktorom môžu  prezentovať 

činnosť svojej obecnej knižnice. Postup je veľmi jednoduchý : 

stačí, ak knihovník sa zaregistruje, po prihlásení na stránke 

Encyklopédie knižníc klikne na odkaz „ Pridať záznam „ 

a vyplní formulár. Záznam bude automaticky pridaný do 

databázy , kde sú všetky miniweby rozdelené podľa krajov 

a okresov. K záznamu je pridaný ešte aj odkaz na zemepisnú 

mapu, na ktorej je automaticky vyznačená poloha obce. 

Vyhľadávanie v encyklopédii je veľmi jednoduché, záznamy 

sa automaticky triedia podľa krajov a okresov a tiež podľa 

abecedy. Podstatné je , že si knihovník môže svoj záznam 

kedykoľvek meniť, aktualizovať, dokonca pridávať fotografie. 

Ak predsa len bude potrebovať osobný kontakt s odborníkom, 

je tu možnosť vyhľadať si svojho metodika v Adresári 

metodikov obecných knižníc, kde si podľa kraja a okresu 

knihovníci môžu nájsť odborníka, ku ktorému ich knižnica 

patrí a ktorý je kompetentný jeho knižnicu usmerňovať. 

Jednou z možností, ako sa dozvedieť niečo viac o práci 

v knižnici, je Fórum knihovníkov. Obecní knihovníci majú 

možnosť skontaktovať sa so svojimi kolegami z opačného 

konca Slovenska, vytvárať diskusie či vymieňať si skúsenosti.  

 

In:  Mgr. Dohovičová, Andrea : Internetové metodické 

centrum pre obecné knižnice 

 

 

 

 

Písmená mladí ľudia poznajú, ale čítať nevedia 
 

Hoci nie sú analfabeti, čítať knihy nevedia. Mladí 

ľudia uverili sloganu, že na všetko, čo v živote môžu 

potrebovať, im stačí web. Výsledkom je, že žiaci a študenti 

majú problém porozumieť zmyslu textu. 



Nevedia to a nie sú naučení nájsť si zaujímavé čítanie. 

Značnej časti mladých ľudí preto hrozí prepad medzi 

informačne chudobných, konštatuje metodička Krajskej 

knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene Lenka Malovcová. 

 Ako to vyzerá s čítaním mladých, ukázal aj výskum, 

do ktorého sa zapojili regionálne knižnice po celom 

Slovensku. V rámci neho vyplnilo dotazníky viac ako 12 300 

respondentov. Z nich takmer 50 percent vyhlásilo, že ich 

čítanie nebaví a viac než 36 percent má k nemu negatívny 

vzťah. Oveľa viac času trávia pred televízorom , s kamarátmi 

alebo na internete. Ako dôvody, prečo nechodia do knižníc, 

najčastejšie uvádzajú, že nemajú chuť, čas ani záujem o knihy. 

 Aby sa situácia zlepšila, je nevyhnutné vypracovať 

koncepciu vzdelávania a nastaviť ho tak, aby bolo čítanie 

nutnosťou a žiaci museli pracovať s písaným textom. Keby sa 

nám to podarilo naštartovať teraz, za štyri roky by sme sa 

mohli niekde posunúť, tvrdí členka správnej rady Slovenskej 

asociácie knižníc a riaditeľka Staromestskej knižnice 

v Bratislave Judita Kopáčiková. 

 

Niektoré výsledky výskumu čítania mládeže 

 

 48,6 % respondentov čítanie nebaví 

 36,5 % má negatívny vzťah k čítaniu, uprednostňuje 

pasívnu formu zábavy 

 42,16 % vôbec nečíta knihy v pracovných dňoch 

 52,31 % nenavštevuje žiadnu knižnicu 

 39,45 % si myslí, že v školskej knižnici je málo 

nových kníh 

 14,86 % neprečítalo ani jednu knihu povinného čítania 

v predchádzajúcom školskom roku 

 50,2 % sleduje televíziu denne jednu až tri hodiny 

 78,3 % súhlasí s tvrdením, že kto číta veľa kníh, je 

múdrejší 



 Do výskumu sa zapojilo 12 303 žiakov 8.a9. ročníkov 

základných škôl, 54,16 % chlapcov, 43,55 % dievčat 

 

Mladých ľudí čítanie nebaví. 

     Knižnice nenavštevujú.  

Na knihy nemajú čas ani chuť. 

 

 

 

In : Okoličániová, Eva : Písmená mladí ľudia poznajú, ale 

čítať nevedia 

Pravda, č. 168, 21.7.2012, s. 6-7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov  :  Bardejovský knihovník 

   Knižničný spravodajca pre obecné 

   knižnice 

 

Zodp. redaktorka :  Mgr. Ľudmila Jászayová, riaditeľka 

Zostavila :  Angela Delejová 

Vydáva :   Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

   V Bardejove 

Rozsah :               strán 

Náklad :   50 výtlačkov 

 

 

 

 



 

   O B S A H  

 
Mgr. Ľudmila Jászayová : Navštívili sme    1 

Humenné ... a bolo nám dobre     

Bc. Anna Demská : Týždeň slovenských knižníc    

v našej knižnici 

Mgr. Silvia Fecsková : S organom v srdci 

Biba Bohinská : Môj vzťah ku knihám 

Živá reklama 

Jozef Kaščák : Knihy a knižnice sú na celý život 

Zuzana Jančuvová : Knižnice a sociálne siete 

Bc. Alžbeta Kutašovičová : Priebeh Noci s Andersenom  

2012 

Bc. Oľga Hlaďová : Krtko – putovná výstava Zděnka 

Milera 

Z aktivít okresnej knižnice  

Výstava Na chválu Božiu a pre potechu srdca 

O Kvetuške a fúzačovi 

Prezentácia knihy Jána Petroviča  

Bezplatný zápis prvákov za čitateľa knižnice 

Výstava pohľadníc 

Bardejov a literatúra 

Zuzana Jančuvová : Osobný profil knihovníka  

v knižničných službách 

Mgr. Ľudmila Jászayová : Obecné knižnice v okrese  

Bardejov – Aká je súčasná situácia 

Angela Delejová : Štatistické zisťovanie výsledkov 

činnosti regionálnych knižníc za rok 2011 v porovnaní  

s výsledkami Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v BJ 

Encyklopédia knižníc – miniweby pre knižnice 

Písmená mladí ľudia poznajú, ale čítať nevedia  


