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Vážení a milí kolegovia, milí priatelia,

 dovoľte mi, aby som sa pokúsila zhodno-
tiť pomaly sa končiaci rok 2019, ktorý bol bohatý na 
udalosti, kultúrne podujatia i investičné akcie. Okrem 
toho, že rok 2019 vnímame ako jubilejný, bol rokom, 
v ktorom sa nám mimoriadne darilo.
 Poslaním a podstatou našej knižnice boli 
kľúčové úlohy vo vzťahu k informáciám, k verejnosti, 
k vzdelávaniu. Veľkú pozornosť sme venovali čitateľskej 
gramotnosti a upevňovaniu vzťahu detí k čítaniu. Hľadali sme rôzne formy práce s deťmi, 
ale aj s dospelými, aby sme tieto skupiny používateľov pritiahli do knižnice. Kultúrno-
-edukačné aktivity boli zamerané predovšetkým na významné a jubilujúce výročia, osob-
nosti literatúry, kultúry a umenia. Pričinili sme sa o to všetci svojou zodpovednosťou, 
kreatívnosťou a tvorivosťou, čo veľmi oceňujem.
 Medzi úspechy OKDG nesporne patrí vysoký knižničný prírastok, ktorý pred-
stavoval 3 401 zväzkov aktuálnej a žiadanej literatúry, a to vďaka účelovej dotácie od zria-
ďovateľa PSK, projektu FPU, tiež od Mesta Bardejov.
 Pridali sme aktivity, ktoré posilnili a rozšírili komunikáciu so seniormi v našom 
meste. Realizovali sme pravidelné výmeny kníh a prednášky na vybrané témy v Centre 
sociálnych služieb v Bardejove.
 Smelou ambíciou v roku 2019 bola rekonštrukcia oddelenia krásnej literatúry 
pre dospelých, ktorá prešla celkovou premenou a kompletnou rekonštrukciou. V nadchá-
dzajúcom roku 2020 chceme pokračovať v rekonštrukcii 1. poschodia starej budovy, kde 
máme v pláne rozšíriť priestory pre deti a mládež.
 Úplne na záver mi dovoľte, aby som všetkým poďakovala za vykonanú prácu 
a do nového roka 2020 popriala veľa zdravia, úspechov a výziev.

     Mgr. Iveta Michalková, riaditeľka OKDG
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Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom

Projekt oddelenia literatúry pre deti a mládež podporený 
Fondom na podporu umenia v roku 2019

 Zámerom knižničných pracovníkov je ponúknuť deťom a mládeži priestor na 
výchovno-vzdelávacie a kultúrno–spoločenské aktivity, cieľom ktorých je v nich okrem 
iného podporiť väčší záujem o čítanie či tvorivé myslenie. 
 Projektom Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom sme tiež sprostred-
kovali poznatky a informácie o našom kultúrnom dedičstve, podporili vzťah k ilustrátor-
skému umeniu a k rodnému kraju a jazyku. 
 Projekt bol podporený Fondom na podporu umenia a realizovaný bol počas 
celého roka 2019. Pozostával z viacerých podujatí: 

• Maľované bardejovské historky - výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl 
v tvorení ilustrácií k povestiam a príbehom o bardejovskom regióne bola realizovaná 
v mesiacoch január až marec 2019 a bola spojená s odbornými besedami dvoch ilustráto-
riek, a to: Anny Gajovej a Marty Augustinskej. 
 Ideovým východiskom podujatia boli ilustrácie k povestiam o bardejovskom 
regióne  prostredníctvom tvorivej dielne a následná výstava týchto ilustrácií. 
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• Kráľ čitateľov – v mesiacoch február až máj 2019 bola realizovaná literárno-ná-
učná súťaž pre žiakov 2. stupňa základných škôl zameraná na zvýšenie čitateľskej gramot-
nosti, všeobecného rozhľadu v literatúre, tvorivého myslenia a záujmu o literatúru pro-
stredníctvom dotvorenia vlastného literárneho príbehu a podpora orientácie v knižnici 
prostredníctvom súťažnej disciplíny,  pozostávajúcej z vyhľadávania určenej literatúry 
priamo v priestoroch knižnice. 
 Súčasťou podujatia boli dve interaktívne čítania so spisovateľkou 
                                                                                                            .

 Práce vyhodnocoval spisovateľ Tomáš Tinker Šoltés. Ideovým východiskom 
bola motivácia získať kráľoskú korunu a titul Kráľa čitateľov.

• Poklady v srdci ukryté – v mesiacoch február až december 2019 boli realizova-
né besedy pre žiakov základných škôl so slovenskými spisovateľmi a regionálnymi osob-
nosťami: spisovateľkou , básnikom 
a autorom povestí   .
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 Súčasťou besedy s historikom a archeológom Petrom Harčarom bola tvorivá 
dielňa. V decembri 2019 sme v okresnej knižnici zorganizovali Adventné čítanie, na 
ktorom sme mali prizvaných čítajúcich hostí: medovnikárku Zuzanu Lazurovú, certifiko-
vanú autorku knihorožiek Janu Mackovú a lektorku tvorivých dielní U Zázvorčeka Luciu 
Petrušovú. 
 V druhej časti sme zrealizovali s medovnikárkou Zuzanou Lazurovou tvorivú 
dielňu, z ktorej si deti odniesli medovnikárkou upečený    , ktorý si vlastno-
ručne vyzdobili.

 Prínosom bol prehľad o literárnej tvorbe súčasných slovenských autorov, zvýše-
nie záujmu o históriu bardejovského regiónu a uchovávanie kultúrnych tradícií a tradič-
ných remesiel. 

   Bc. Alžbeta Kutašovičová, odd. literatúry pre deti a mládež
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Maľované bardejovské historky

 Marec, mesiac, v ktorom si už tradične pripomíname význam kníh. Aj tento 
rok sa Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove zapojila rozmanitým programom 
aktivít a podujatí do jubilejného 20. ročníka podujatia Týždeň slovenských knižníc 2019.
 V utorok 5.3.2019  sa v priestoroch študovne okresnej knižnice uskutočnilo 
finále výtvarnej súťaže Maľované bardejovské historky realizovanej v rámci projektu Zaži 
s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
 Keďže knihy si zaslúžia pozornosť nielen vďaka svojmu obsahu, posolstvu, ale 
aj knižnému prevedeniu, súťaž si kládla za úlohu podporiť vzťah k ilustrátorskému 
umeniu. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť prostredníctvom výtvarného prejavu 
ilustrácie k povestiam a príbehom o bardejovskom regióne, ktoré si vyžrebovali z textov 
napísaných žiakmi v súťaži Bardejovské povesti a príbehy realizovanej v roku 2018 pri 
príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Bardejov. 
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 Do súťaže, ktorej vyhlásenie bolo 8.1.2019 sa prihlásilo 51 žiakov prvého 
a druhého stupňa základných škôl. 
 Sprievodným podujatím súťaže boli besedy s ilustrátorkami, ktoré obohatili 
žiakov nielen odborným usmernením, ale aj zážitkami či skúsenosťami a ukážkami 
svojej tvorby. Pozvanie na prvú besedu a zároveň prvé súťažné kolo, na ktorom si 
súťažiaci vyžrebovali text povesti alebo príbehu, ktoré sa konali 29.1.2019, prijala akade-
mická maliarka a ilustrátorka Anna Gajová. Druhá beseda a zároveň druhé súťažné stret-
nutie s tvorivou dielňou sa konali v utorok 5.3.2019 s maliarkou Martou Augustinskou, 
ktorá výtvarné práce hodnotila. Súťažné stretnutie v tento deň pozostávalo z troch častí. 
 Najskôr sa uskutočnila súťaž v maľovaní ilustrácií k vyžrebovaným povestiam 
a príbehom, stretnutie pokračovalo besedou s pani maliarkou a po besede nasledova-
lo vyhodnotenie. Súťažiaci uplatnili svoju fantáziu a kreativitu za použitia ľubovoľných 
techník, vytvorili tak nevšedný zážitok, a preto rozhodovanie nebolo jednoduché, avšak 
podarilo sa vybrať tých najlepších.
 Víťazi v jednotlivých kategóriách získali diplomy a vecné ceny, ktoré im 
odovzdali maliarka Marta Augustinská a riaditeľka Okresnej knižnice Dávida 
Gutgesela v Bardejove Mgr. Iveta Michalková.
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 Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na súťaži. Osobitná vďaka patrí súťažia-
cim za ich nadšenie a úsilie. Veríme, že účasť v súťaži Maľované bardejovské historky im 
priniesla dobrý pocit a bola pre nich inšpiráciou do ďalšej práce.

Mladšia kategória: 

 1. miesto: Gregor KUZMIAK, Cirkevná spojená škola v Bardejove
 2. miesto: Nina KRJAKOVÁ, ZŠ Komenského 23
 3. miesto: Viktória ŠTARKOVÁ, ZŠ Wolkerova 10

Staršia kategória:

 1. miesto: Dária KAPSDORFEROVÁ, ZŠ B. Krpelca
 2. miesto: Sofia KAPSDORFEROVÁ, ZŠ Komenského 23
 3. miesto: Natália BLAŽEJČÍKOVÁ, Cirkevná spojená škola

Cena poroty v mladšej kategórii:

 Klaudia HNIDENKOVÁ, ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 

Cena poroty v staršej kategórii:

 Izabela MIKLOŠOVÁ, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

    Mgr. Jana Lipková, odd. literatúry pre deti a mládež
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Kráľ čitateľov 2019

 Bývalá prvá dáma Spojených štátov amerických Jacqueline Kennedy raz pove-
dala, že existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet a láska ku knihám je tou najlepšou zo 
všetkých. Túto cestu si pred mnohými rokmi vybrali aj knihovníci Okresnej knižnice Dá-
vida Gutgesela v Bardejove. V snahe zvýšiť záujem detí o knihy a čítanie oceňuje knižnica 
každý rok prostredníctvom literárno-vedomostnej súťaže s názvom Kráľ čitateľov svojich 
najusilovnejších detských čitateľov.  
 Tohto roku bola súťaž realizovaná v rámci projektu Zaži s Gutgeselom, že kniha 
je skvelým priateľom, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 O prestížny titul sa uchádzalo 21 detských čitateľov, žiakov druhého stupňa 
základných škôl. Svoje vedomosti a zručnosti si zmerali v dvoch súťažných kolách. Prvé 
kolo pozostávalo z testu, ktorý bol zameraný na orientáciu v knižnici a v detskej literatúre. 
Druhé literárne kolo preverilo fantáziu súťažiacich, ktorých úlohou bolo nadviazať na ne-
známy úryvok vlastným vymysleným príbehom. Do záverečného hodnotenia sa započítal 
aj počet vypožičaných kníh za súťažné obdobie. 
 Čitateľská súťaž prebiehala od 22. februára 2019  do 16. mája 2019, kedy vyvr-
cholil boj o trón slávnostnou korunováciou.
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 Kráľom čitateľov  pre rok  2019 sa stali v mladšej kategórii žiačka 6. 
A. zo ZŠ B. Krpelca Nina Sabolová. V staršej kategórii získala titul žiačka 9. B. zo ZŠ 
s MŠ Pod Vinbargom Sarah Goboňová. Kráľovskú korunu nasadil víťazom na hlavu 
hlavný porotca súťaže spisovateľ Tomáš Tinker Šoltés, DiS. art. 
 Keďže súťažiaci boli skvelí a s pridelenými úlohami sa popasovali veľmi zodpo-
vedne, členovia poroty sa rozhodli udeliť ceny aj za literárnu úlohu či najviac prečítaných 
kníh. 
 Cenu za literárnu úlohu  získali v mladšej kategórii žiačka 6. A.         
zo ZŠ B. Krpelca Nina Sabolová, žiačka 6. A. zo ZŠ B. Krpelca Sára Germanová a žiačka 
5. B. zo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Sofia Sokolová. V staršej kategórii boli ocenení žiačka 
9. B. zo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Sarah Goboňová, žiačka 7. A. zo ZŠ B. Krpelca Kristína 
Hnidenková a žiačka 7. C. zo ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove Zuzana Hijová.
 Cenu  za  najviac  prečítaných  kníh  si odniesli žiačka  7. A. zo ZŠ 
B. Krpelca Kristína Hnidenková, žiačka 8. A. zo ZŠ s MŠ Pod Papierňou Júlia Zacharda-
lová a žiačka 8. A. zo ZŠ s MŠ Pod Papierňou Alexandra Šuťaková.
 Víťazi v jednotlivých kategóriách si okrem diplomov odniesli vecné ceny veno-
vané okresnou knižnicou.
 Slávnostnú atmosféru programu dotváral hudobný sprievod žiakov z CZUŠ 
sv. J. Bosca v Bardejove pod vedením Jozefa Kohúta DiS. art. 

    Mgr. Jana Lipková, odd. literatúry pre deti a mládež
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Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

 Vo štvrtok 28.2.2019 zavítala do Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bar-
dejove známa slovenská autorka literatúry pre deti a mládež Gabriela Futová. Beseda sa 
uskutočnila v rámci projektu Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom, ktorý         
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 Cieľom projektu je prostredníctvom rôznorodých hodnotných aktivít – besedy 
s viacžánrovým presahom, stretnutia s regionálnymi autormi, či literárno–náučné súťaže, 
zvýšenie čitateľskej gramotnosti a poskytnutie prehľadu o dianí na slovenskej literárnej, 
umeleckej a odbornej scéne. 
 Besedu s názvom Poklady v srdci ukryté otvorila pani knihovníčka Bc. Alžbeta 
Kutašovičová, ktorá nášho hosťa privítala. 
 Pani spisovateľka deťom v úvode porozprávala o počiatkoch svojej spisova-
teľskej kariéry: „Mne sa veľmi páčila predstava človeka, ktorý píše. Stále vo mne drie-
mala túžba napísať knihu. Začať so svojou vášňou môžete odmalička.“
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 Gabriela Futová predstavila svoju tvorbu, porozprávala, kde všade čerpá inšpi-
ráciu a odpovedala aj na zvedavé otázky detí. Dozvedeli sa napríklad, že v detstve rada 
čítala knihy od českého spisovateľa Václava Čtvrtka.
 Keďže veselé príbehy sú pútavou čitateľskou 
lahôdkou a spisovateľkinej tvorbe nechýba humor 
a fantázia, v rovnakom duchu sa niesla aj atmosféra besedy. V závere 
besedy prebehla autogramiáda. Veríme, že deti si tak spolu s vlastnoručným 
autorským podpisom knihy odniesli aj príjemné dojmy. Pani spisovateľke prajeme veľa 
dobrých nápadov pri tvorbe a tešíme sa na ďalšie zaujímavé knihy. 

    Mgr. Jana Lipková, odd. literatúry pre deti a mládež

Beseda so spisovateľom Valentínom Šefčíkom

 Séria besied so spisovateľmi a regionálnymi osobnosťami s názvom Poklady 
v srdci ukryté realizovaná v rámci projektu Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým pria-
teľom, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia úspešne pokračovala 
v čitárni Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove aj vo štvrtok 25. apríla 2019.
 Pozvanie na besedu tentokrát prijal jeden z mála autorov poézie pre deti a mládež 
Valentín Šefčík. Básnik predstavil, ako sám povedal, svoje štyri dcéry, čiže svoje knihy, 
ktoré sú každá podobná a predsa každá iná, žiakom Cirkevnej základnej školy s MŠ sv. 
Faustíny a Základnej školy Bartolomeja Krpelca v Bardejove, ktorí sa zúčastnili besedy.

 Pán Šefčík, ktorý je zároveň učiteľom porozprával žiakom o svojich začiatkoch 
a vypočuť si mohli aj jeho úplne prvú báseň o pyšnom slonovi, ktorá nie je zverejnená 
v žiadnej z kníh. Deťom prezradil aj to, že píše novú knihu, ktorá bude o zázrakoch 
a potešil ich ukážkou v podobe recitácie básne s názvom Bublina.                                          

 Pútavým prednesom autor tešil a dotýkal sa duší žiakov v priebehu celého 
stretnutia. V básniach, ktoré recitoval sa ukrýval sám život, zachytávali všetko, čo nás 
obklopuje životné okamihy, ľudí, veci a prírodu. Žiaci sa presvedčili, že jeho poézia je 
zmysluplná, poučná a vtipná, preto ho obdarili smiechom a potleskom. 
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 Nechýbal ani priestor na zvedavé otázky detí, ktoré zaujímal okrem iného aj 
básnikov vzťah ku knihám.  „Kniha je úplne skvelá, úžasná vec, umelecké 
dielo, ktoré dokáže potešiť. Odporúčam čítať knihy, je to prospešné 
a potrebné, aj vďaka čítaniu som zistil, že chcem písať knihy. “ odpovedal 
Valentín Šefčík. 

 V závere besedy po- prial pán spisovateľ žiakom, 
aby sa im darilo a rozlúčil sa s nimi jemu blízkym spôso-
bom prednesom krátkej bás- ničky s názvom Myšlienka.
 Besedu zavŕšilo spo- ločné fotenie žiakov s pánom 
spisovateľom, ktorému praje- me veľa dobrých nápadov pri 
tvorbe a tešíme sa na ďalšie zbierky básní. 
 
      
      
 

    Mgr. Jana Lipková, odd. literatúry pre deti a mládež
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                 Týždeň slovenských knižníc 

 Súťaže, besedy, prednášky, zábavné popoludnie, 
výstavy, to všetko predstavoval Týždeň slovenských knižníc 
2019 v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove. Jubilejný 20. ročník sa konal 
od 4. do 10. marca 2019 pod spoločným mottom KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH. 
V rovnakom duchu sa niesol program, ktorý obsahoval široké spektrum podujatí 
zameraných na literatúru a vzdelávanie pre všetky vekové kategórie. 
 Program odštartoval na oddelení literatúry pre deti a mládež, kde počas celého 
týždňa prebiehalo zábavné popoludnie s názvom Testy a úlohy majstra Leonarda. Svo-
je vedomosti si hravou 
a interaktív- nou formou 
prišli preve- riť žiaci ZŠ 
v Kružlove a deti zo škol-
ského klubu ZŠ s MŠ Pod 
Vi n b a r g o m v Bardejove. 
V programe n e c h ý b a l 
ani večer venovaný 
turistike . Tentoraz sa 
turisti pre- sunuli pro-
stredníctvom p r e d n á š k y 
MUDr.  Michala Chovanca, PhD. na ostrov Fidži. 
  V utorok 5.3.2019 sme spoznali víťazov výtvarnej súťaže v tvorbe ilustrácií 
Maľované bardejovské historky. Súčasťou súťaže bola beseda s maliarkou 
a ilustrátorkou Martou Augustinskou, ktorá zároveň hodnotila súťažné práce. 
 V tento deň sa pre širokú verejnosť konala aj odborná prednáška s názvom 
Umenie v rode Hemerkovcov. Prednášajúcou bola Mgr. Silvia Fecsková, ktorá 
prítomným priblížila život a dielo významných členov tejto hudobníckej rodiny. Prvým 
bol Oldřich Hemerka, ktorý značnú časť svojho života prežil v Bardejove a pôsobil 
ako organista, dirigent a regenschori v Dóme sv. Egídia. Účinkoval, koncertoval 
a komponoval nie len v Bardejove, ale aj v Prešove a tiež v Košiciach, kam sa 
aj s celou rodinou po rokoch pôsobenia v našom meste presťahoval. Pomyselné 
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žezlo po ňom prevzali aj jeho deti Ulrich, Július Ivan a Mária. 
 Aj tento rok sme nadviazali na tradíciu a vo štvrtok 7.3.2019 sa uskutoč-
nilo prvé súťažné kolo literárno–vedomostnej súťaže Kráľ čitateľov 2019.  
Pre súťažiacich sme si pripravili prekvapenie v podobe besedy a autorského čítania 
so súčasnou slovenskou autorkou pre deti a mládež Kristínou Baluchovou. Besedy sa 
okrem súťažiacich zúčastnili žiaci 3. ročníka ZŠ Bartolomeja Krpelca a Cirkevnej spo-
jenej školy v Bardejove.  
 V rámci tohto týždňa 7.3.2019 sa v knižnici otvorila výstava Šlabikáre učia 
celý svet. Ide o súkromnú zbierku šlabikárov pána Štefana Peteju, ktorý má vo svojej 
zbierke viac ako 800 exemplárov z takmer celého sveta. 
 Nezabudli sme ani na našich najmladších čitateľov, ktorí nás potešili svojou 
návštevou v piatok 8.3.2019. Pre deti z MŠ Nový sad 24 sme si pripravili knižnično–inf. 
prípravu a literárno-zážitkové pásmo O nezbedných zvieratkách. 
  Počas celého TSK mohli naši používatelia využiť bezplatnú registráciu, prípadne sa 
mohli tešiť z odpustenia pokút z omeškania. 

     Mgr. Jana Lipková a Mgr. Michal Balaščák
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Beseda so spisovateľom  Antonom Marecom

 Séria besied so spisovateľmi a regionálnymi osobnosťami s názvom Poklady     
v srdci ukryté realizovaná v rámci projektu Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým pria-
teľom, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia úspešne pokračuje   
v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove aj v novom školskom roku. 

 Pozvanie na besedu, ktorá sa uskutočnila v stredu 9. októbra 2019 v čitárni 
knižnice, tentokrát prijal slovenský prozaik a dramatik, autor povestí Anton Marec.

 Témou besedy bolo predstavenie knihy Bardejov 1320 – 2020 : 700. História, 
povesti a legendy mesta i okolia, ktorú uviedol autor do života pred časom práve 
v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove.

 Anton Marec porozprával žiakom 4. ročníkov zo Základnej školy Bar-
tolomeja Krpelca v Bardejove a zo Základnej školy s materskou školou Pod Vin-
bargom v Bardejove o koncepcii knihy, jej obsahu a predstavil im aj ďalšie knihy 
zo svojej tvorby. 
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 Beseda bola obohatená mnohými zaujímavými historickými faktami 
či vydaním sa po stopách názvoslovia mesta a okolitých obcí. 

  Počas besedy nechýbali zvedavé otázky žiakov, padli aj otázky so súkromia. Od-
povede Antona Mareca boli popretkávané milým slovom a životnou skúsenosťou. Deti 
sa napríklad dozvedeli aj o jeho dávnom vzťahu k Bardejovu. „Keď som išiel okolo 
(Bardejova), rád som sa zastavil a sadol si na námestie. Pre vás je to rea-
lita, ale nie každé mesto má atmosféru. To staré mesto má fluidum, cítite 
závan vekov dávnych udalostí.“ Dokonca prezradíme, že pán spisovateľ chystá 
novú knihu o Levoči. 

 Besedu zavŕšilo spoločné fotenie žiakov s pánom spisovateľom, ktorému ďa-
kujeme a prajeme, aby si jeho knihy vždy nachádzali množstvo spokojných a vďačných 
čitateľov. 

    Mgr. Jana Lipková, odd. literatúry pre deti a mládež
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Manželstvo je...

 Do 9-teho ročníka kampane   na Slovensku, 
ktorý prebiehal od 11. do 17. februára 2019 sa prvýkrát 
zapojila aj Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bar-
dejove. 
 Súčasťou programu bola sprievodná akcia 
pre deti z CZŠ s MŠ sv. Faustíny z Dlhej Lúky, ktoré sa 
zapojili do témy s názvom Moja rodina. Sprievodnú akciu 
ktorá sa konala 12.2.2019 o 14:00 ho- dine, pripravila 
Mgr. Jana Lipková z oddelenia literatúry pre deti a mládež. Deti sa zážitkovou formou 

rozprávali o rodine a jej hodnotách a v rámci tvorivej dielne si mohli vyrobiť svoj 
rodokmeň. 
 Hlavným programom bola beseda o manželstve, ktorá sa konala o 17:00 hodine 
v čitárni knižnice. Úvodu sa zhostila jej riaditeľka Mgr. Iveta Michalková, ktorá privíta-
la pozvaných hostí a všetkých prítomných. Beseda bola v ekumenickom duchu, pretože 
pozvanie na besedu prijali Mgr. Ján Velebír, evanjelický farár ECAV v Bardejove, ktorý 
vo svojom príhovore ponúkol všeobecný pohľad na manželstvo. Pripomenul, že naša spo-

ločnosť od Nežnej revolúcie zažíva slobodu, ktorá „patrí k veľmi vzácnym hodnotám 
nášho života. Aby sme však správne využili jej podstatu, potrebujeme pojmu sloboda 
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správne rozumieť.“ Sloboda neznamená, že si môžem robiť čo sa mi chce a rovna-
ko aj človek, ktorý vstupuje do manželstva slobodne to neznamená, že si rovnako môže 
robiť čo chce. Sloboda má mať isté hranice a pravidlá, ktoré nie sú jej obmedzením, ale 
našou ochranou. Preto aj manželstvo sa musí žiť podľa jasných pravidiel a stále ho 
treba budovať a dotvárať. Lebo ako sám poznamenal, že „nerešpektovanie pravidiel nie je 
prejavom slobody, ale nerozumnosti.“ Ako druhý so svojim príhovorom vystúpil PaedDr. 
ThLic. Florián Potočňák, gréckokatolícky kňaz z farnosti Bardejov-Vinbarg, ktorý ako 
katolícky kňaz hovoril o sviatostnom manželstve, pretože ho ustanovil sám Ježiš Kris-
tus. Manželstvo ako sviatosť vysvetlil všetkým prítomným slovami, ktoré hovorí aj sn-
úbencom na predmanželských stretnutiach. Poukázal aj na to, ako sa treba pripraviť na 
manželstvo. Prvá je vzdialená príprava a to je život v rodine a ako je treba 
zvládať úlohu otca a matky vo vzťahu k deťom. Druhá je blízka príprava na manžel-
stvo a tretia je bezprostredná príprava na samotný sobáš. 
 Medzi pozvanými hosťami boli manželia Horkajovi a manželia Krukárovi, 
ktorí všetkým prítomným povedali svoje svedectvá o tom ako sa spoznali, ako prežívajú 
manželstvo a rodičovstvo so svojimi radosťami a trápeniami. 
 Druhou časťou večera bola samotná beseda do ktorej sa mali možnosť zapojiť 
v š e t c i prítomní. 
Pred sa- mot ným 
u k o n - č e n í m 
u d e l i l i duchovný 
o t c o - via svoje 
požehna- nie a slová 
v ď a - ky. Celý 
v e č e r s v o j i m i 
p i e s ň a - mi spre-
v á d z a l a z n á m a 
b a r d e - j o v s k á 
folková hudobná skupina Slnovrat, ktorá dotvárala príjemnú atmosféru. Takáto akcia sa 
v okresnej knižnici konala prvýkrát a pre veľký úspech veríme, že nie posledný.  

      Mgr. Michal Balaščák
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Poklady v srdci ukryté – Stredoveký Bardejov

 Vo štvrtok 21.11.2019 pokračovala v čitárni Okresnej knižnici Dávida 
Gutgesela v Bardejove séria besied so spisovateľmi a regionálnymi osobnosťami 
s názvom Poklady v srdci ukryté realizovaná v rámci projektu Zaži s Gutgeselom, 
že kniha je skvelým priateľom, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.
 Svoje poklady v srdci ukryté tentokrát predstavil žiakom zo Základnej školy 
v Hertníku archeológ Mgr. Peter Harčar. 

 Hlavnou témou besedy bol stredoveký Bardejov, avšak pán archeológ obohatil      
a potešil žiakov aj rôznymi zaujímavosťami z histórie ich rodných obcí. 

 Druhá časť besedy bola venovaná téme hry a hračky v stredovekom Bardejove 
prostredníctvom prezentácie plnej ukážok fotiek a obrázkov hier. Žiaci si mali možnosť 
pozrieť, ako vyzerala najstaršia futbalová lopta, či obraz flámskeho maliara Petra Bruegela 
staršieho Detské hry, ktorý znázorňuje okolo 84 hier, z ktorých mnohé pretrvali dodnes. 
Povedané slovami pána archeológa: „nič nové sme nevymysleli.“
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Žiaci nezostali iba pri predstavách, 
skutočnej histórie sa mohli nadých-
nuť ukážkou kostenej kocky zo 
Zborovského hradu, starej minimál-
ne 400 rokov, ktorú Mgr. Peter Harčar 
priniesol so sebou. 
 
 Po besede sa deti presunuli 
na oddelenie literatúry pre deti 
a mládež, kde na nich čakala tvori-
vá dielňa.
 Prostredníctvom modelo-

vacej hmoty si tak mohli vytvoriť svoju vlastnú hračku a odniesť ako pamiatku na toto, 
veríme, že poučné a hravé dopoludnie strávené v našej knižnici.

    Mgr. Jana Lipková, odd. literatúry pre deti a mládež
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Na prelome výročí

 Vo štvrtok 12. decembra 2019 sa v čitárni Okresnej knižnice Dávida Gutge-
sela v Bardejove konala beseda pri príležitosti dvoch významných výročí. Prvé výro-
čie, o ktorom sa hovorilo, bolo 400 rokov od smrti troch sv. košických mučení-
kov, ktoré si tento rok pripomínala Košická arcidiecéza. Druhým bolo blížiace sa 70. 
výročie Prešovského soboru, ktoré si bude budúci rok pripomínať Gréckokatolícka 
cirkev na Slovensku. Z dôvodu končiaceho sa starého roka a príchodom toho nového 
mala aj táto beseda názov Na prelome výročí. Pozvanie na besedu prijali vzácni hostia, 
prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ a rožňavský diecézny bis-
kup Stanislav Stolárik, s ktorými sme si pripomenuli život a odkaz troch sv. 
košických mučeníkov a martýrov gréckokatolíckej cirkvi. Pri tejto príležitosti sme 
mali možnosť predstaviť našich vzácnych hostí aj ako autorov publikácií a monografií. 
 V úvode besedy sa prihovorila riaditeľka knižnice Mgr. Iveta Michal-
ková, ktorá privítala pozvaných hostí a odovzdala pozdrav aj od predsedu PSK 
PaedDr. Milana Majerského, PhD., ktorý prevzal záštitu nad týmto podujatím. 
 S biskupom Stanislavom Stolárikom sme hovorili o končiacom sa výročí sv. 
košických mučeníkov. Počas celého roka sa konali mnohé prednášky a semináre. Po 
všetkých farnostiach putovali relikvie mučeníkov a vyvrcholenie jubilea sa konalo 



26

Bardejovský knihovník 2019

7. septembra 2019 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. A práve biskup Stanislav Stolárik na-
písal pred niekoľkými rokmi publikáciu Humenské kolégium a traja košickí mučeníci. 
V rámci besedy v krátkosti predstavil túto publikáciu, v ktorej priblížil život, mučenícku 
smrť, kult a odkaz sv. Mareka Križina, sv. Melichara Grodeckého SJ a sv. Štefana Pongráca 
SJ. Následne ich v širšom kontexte vystihol slovami - poznanie Boha, vernosť cirkvi a  
svätosť života. Za blahoslavených ich vyhlásil pápež sv. Pius X. v roku 1905 a svätorečení 
boli pápežom sv. Jánom Pavlom II. v Košiciach počas jeho návštevy Slovenska v roku 1995.
 S otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ sme si zase pripo-
menuli blížiace sa významné výročie pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, a to tzv. 
Prešovský sobor. Vladyka Ján Babjak SJ zostavil 8-dielnu publikáciu Zostali verní. V rám-
ci besedy otec arcibiskup všetkým prítomným v krátkosti predstavil život a odkaz nielen 
troch blahoslavených, biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM, biskupa Vasiľa Hopka a kňaza 
redemptoristu Metoda Dominika Trčku CSsR, ale priblížil aj prebiehajúci proces blaho-
rečenia s ďalším redemptoristom otcom Jánom Mastiliakom CSsR. Zaspomínal aj na ne-
dávno zosnulého vladyku Jána Eugena Kočiša, emeritného pražského gréckokatolíckeho 
pomocného biskupa, ktorý bol jedným z posledných pamätníkov tzv. Prešovského soboru. 
 Na záver riaditeľka knižnice poďakovala hosťom, že prijali pozvanie a popriala 
všetkým šťastné a pokojné Vianoce. K prianiu sa pripojili aj otcovia biskupi a prítomným 
udelili svoje požehnanie. 

       Mgr. Michal Balaščák
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Podujatia Okresnej knižnice Dávida Gutgesela 
pobočky Bardejovské Kúpele

 Okresná knižnica Dávida Gutgesela – pobočka v Bardejovských Kúpeľoch 
v tomto kalendárnom roku pripravila pre žiakov Základnej školy v Bardejovských Kúpeľoch 
nasledovné podujatia: zábavno-informačné podujatie pod názvom Dejiny knihy a ná-
učno-informačné podujatie pod názvom Potulky po Bardejovských Kúpeľoch. 
 Dejiny knihy – je zábavno-informačné podujatie, prostredníctvom ktorého 
knižnica podáva deťom znalosti o vzniku písma, druhoch písma, predchodcoch papie-
ra – ktorými boli kameň, pergamen, papyrus, ale aj predchodcoch kníh, ktorými boli 
zvitky a kódexy a samozrejme aj o samotných knihách. A netreba zabudnúť spo-
menúť, že deti dostanú informácie aj o našej inštitúcii, teda pobočke v kúpeľoch, o tom, 
ako to v knižnici funguje (výpožič-
nom poriadku), aké sú podmienky 
výpožičky knihy, ako sú poukla-
dané knihyv policiach a podobne. 
 Preto, aby sme udr-
žali pozornosť detí, ale aj preto, 
aby sme deti zapájali do diania 
a aby sa aj zabavili, sme poduja-
tie obohatili o zábavné aktivity. 
Deti mali napríklad za úlohu odpovedať na otázky knihovníčky, zorientovať sa v kniž-
ničnom fonde a nájsť konkrétnu knihu. Ale aj po prečítaní úryvku z rozpráv-
ky uhádnuť názov danej rozprávky a tiež bolo ich úlohou, zapamätať si prečítaný text, 
a pokúsiť sa ho prerozprávať. Dejiny Bardejovských Kúpeľov – je náučno-informačné 
podujatie, prostredníctvom ktorého knižnica žiakom Základnej školy v Bardejovských 
Kúpeľoch ponúka poznatky o histórii daných kúpeľoch. Pretože Bardejovské Kúpele 
nie sú len o procedúrach, tento nádherný kút severovýchodného Slovenska má bohatú 
lokálnu históriu. Jedinečné čaro tohto miesta, dopĺňajú nádherné ihličnaté a listnaté 
lesy a nádherná architektúra. Toto všetko vytvára dokonalé podmienky na príjemné 
prechádzky po kúpeľoch, počas ktorých deťom rozprávame o dejinách Bardejovských 
Kúpeľov od ich vzniku, až po súčasnosť. Tiež si spomenieme významné osobnosti, kto-
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ré sa podieľali na formovaní dejín Bardejovských Kúpeľov. Zastávky si urobíme aj pri 
významných architektonických stavbách, kultúrnych pamiatkach, najstaršom sloven-
skom skanzene či národopisnom múzeu. Deti počas týchto potuliek získajú prehľad 
dejín Bardejovských Kúpeľov a tiež budú vedieť, čo sa oplatí v kúpeľoch navštíviť. 
 Obe podujatia sa konajú vždy po dohode so Základnou školou v Bardejovských 
Kúpeľoch raz alebo dvakrát mesačne a obohatia deti o poznatky z miestnej histórie, archi-
tektúry, kultúrnych pamiatok, ale aj miestnej knižnice. 

    Mgr. Zuzana Gregová, pobočka Bardejovské Kúpele



29

Bardejovský knihovník 2019

Knižnica v ústrety seniorom

 Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove sa pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším v spolupráci s Mestom Bardejov a Centrom sociálnych služieb 
v Bardejove rozhodla poskytovať novú bezplatnú službu určenú pre klientov Centra 
sociálnych služieb, ktorým ich zdravotný stav nedovoľuje navštevovať kultúrne inšti-
túcie. Pracovníci knižnice sa rozhodli ísť k týmto ľuďom a pravidelne im pripravovať sú-
bory kníh a časopisov zo svojho fondu. V ponúknutom zozname sú knihy rôzneho žánru, 
časopisy a audioknihy. Cieľom tejto služby je nielen plnohodnotne vyplniť ich voľný čas 
a upevňovať ich vzťah ku knihám, ale aj rozšíriť a posilniť spoluprácu so seniormi v seni-
orských centrách, zapájať ich v rámci možností do čítania kníh, kultúrnych a edukačných 
aktivít. 
 Uvedenie tejto služby sa konalo 9.10.2019 v Centre sociálnych služieb v Bar-
dejove. Na úvod sa seniorom prihovorila riaditeľka centra Ing. Anna Göblová a riaditeľka 
knižnice Mgr. Iveta Michalková predstavila ponúkanú bezplatnú službu. Po voľnej disku-
sii bolo zo strany seniorov vidieť záujem o túto aktivitu knižnice.  

      Mgr. Michal Balaščák
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Tábor INKLUZÁČIK v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela

 Keďže Fašiangy sú časom veselosti a zábavy, inak tomu nebolo ani v Okresnej 
knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove. V stredu 20.2.2019 potešil svojou návštevou 
oddelenie literatúry pre deti a mládež tábor IN-
KLUZÁČIK v sprievode pani lektorky Šaryovej.
 Pre našich hostí sme si pripravili tema-
tické zážitkové pásmo Faši- angy. Detí privítal spolu 
s knihovníčkami Šašo Samúšik, ktorý ich 
pozval na knižničnú fašian- govú zábavu. Pomocou 
informačno–komunikač- ných technológii sme 
sa presunuli do rozprávky Chalúpka na vŕšku, kto-
rá zachytáva prierez informácií ako to býva na fašiangy. Nasledovala dramatizácia ľudovej 
rozprávky Rukavička v spracovaní Márie Rázusovej-Martákovej a nechýbali ani tvorivé 
dielne, kde si deti vyrábali zvieracie masky. Zábavu doplnila hudobno–pohybová hra 
v podobe stoličkového tanca, ktorý sprevádzala pieseň Fašiangy Turice a zároveň 
dodala nášmu programu veselú bodku. Táboru INKLUZÁČIK ďakujeme za návštevu 
v našej knižnici a zároveň sa tešíme na ďalšie stretnutia. 

   Mgr. Jana Lipková
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Pohľad súčasníka na P. O. Hviezdoslava

 V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove sa v spolupráci s Gymná-
ziom Leonarda Stöckela konal odborný literárny seminár na tému Pohľad súčasníka na 
P. O. Hviezdoslava.
 Odborný literárny seminár bol zrealizovaný ako projekt s podporou Fondu na 
podporu umenia.

 Literárny seminár na tému Pohľad súčasníka na P.O. Hviezdoslava sa konal, aby 
sme preukázali poctu básnikovi národa.

Krásna cnosť – vravia – je tichá spokojnosť,
ona na zemi raj tvorí svätý, 

a kto ctí túto, odplať mu: hojnosť 
kroky bohate jeho obletí . . .

 Básnik Pavol Országh Hviezdoslav sa narodil pred 170 rokmi. Pseudonym Hvi-
ezdoslav má pre Slovákov zvuk nespornej, všeobecne uznávanej literárnej hodnoty. Vytvo-
ril si vlastný, osobitý básnický svet, štýl i jazyk a svojou tvorbou položil základy moderného, 
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realistického slovenského básnictva. Volajú ho aj básnikom národa, riešil osudy vlastného 
národa, spájal ich s osudmi ostatných národov a staval sa na stranu európskych humanis-
tov. Studnicou jeho inšpirácie bola príroda. Písal aj tzv. príležitostné básne, v ktorých citlivo 
a neraz veľmi presne komentoval vzostupy a pády národného života v časoch jeho silnej-
úceho útlaku. Pavol Országh sa narodil 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne. Študoval na 
gymnáziu v Miškovci, evanjelickom lýceu v Kežmarku a na právnickej akadémii v Prešove. 
V roku 1875 zložil advokátske skúšky v Budapešti. Povolaním právnik pôsobil v Mar-
tine, Senici, Námestove a v Dolnom Kubíne. Od roku 1904 sa venoval výlučne literatúre.
 Básnik a dramatik Pavol Országh Hviezdoslav preložil základné diela svetovej 
literatúry (A. S. Puškina, M. J. Lermontova, A. Mickiewicza, J. Slowackého, W. Shakespea-
ra, J. Wolfganga von Goetheho, I. Madácha, ako aj výber z lyriky S. Petöfiho, J. Aranya a F. 
Schillera). V máji 1918 viedol slovenskú delegáciu na oslavách 50. výročia vzniku Národ-
ného divadla v Prahe. Do svojho prejavu vložil náznak možného blízkeho spolužitia Slová-
kov a Čechov. Preto koncom toho istého roku nadšene privítal vznik Česko-Slovenska                
a s ním aj utvorenie reálnych perspektív pre slobodný rozvoj slovenského národného života. 
 Pavol Országh Hviezdoslav zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne vo veku 
72 rokov. Pamiatky na jeho literárna činnosť sú sústredené v Múzeu P. O. Hviezdoslava 
v Dolnom Kubíne. Na jeho odkaz nadväzovala Hviezdoslavova spoločnosť a v súčasnosti 
Hviezdoslavova knižnica.

     Ing. Terézia Švirková, odd. beletrie
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Literárne a odborné semináre v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela 
v roku 2019

 Zámer a nápad organizovať odborné literárne semináre v Okresnej knižnici 
Dávida Gutgesela v Bardejove vznikol v roku 2008, keď sa študentka Gymnázia Leonarda 
Stöckela v Bardejove umiestnila na 6. mieste v celoslovenskom kole stredoškolskej odbor-
nej činnosti s témou Scénické spracovanie textov Daniela Pastirčáka z knihy rozprávok 

Damianova rieka. Tomuto úspechu 
tiež predchádzali 10 rokov trvajúce 
prehliadky malých javiskových foriem 
študentov stredných škôl v Bardejove 
pod názvom Literárny Bardejov. Orga-
nizátorkou prehliadok bola PhDr. Má-
ria Bušíková, PhD., ktorá sa rozhodla 
na základe veľmi dobrej skúsenosti 
spolupracovať s okresnou knižnicou. 

 Cieľom pripravovaných odborných seminárov je nadviazať kontakt so širokou 
bardejovskou kultúrnou obcou. Poukázať na dôležitosť čítania a mnohoznačnosť ume-
leckého textu, ktorý ponúka rôzne pohľady a interpretácie rôznych vedných odborov.  
Semináre realizované v knižnici, kompenzujú časový nedostatok priestoru pre rozvede-
nie témy v povinnej výučbe. Študenti majú dostatočnú slobodu pri spracovaní a reali-
zácii témy, ktorej výstupom je scénické zobrazenie prečítaného textu literárneho diela. 
Semináre sú prístupné širokej verejnosti a svojou 
jedinečnou formou a spracovaním oslovujú pre-
dovšetkým mladých ľudí. 
 V roku 2019 boli zrealizované tri od-
borné semináre, a to: v mesiaci apríl s témou P. O. 
Hviezdoslav, v mesiaci jún s témou Milo Urban 
a v mesiaci december s témou Milan Rúfus.
 Spoluorganizátorom bolo Gymnázium 
Leonarda Stöckela v Bardejove. Účinkovali štu-
denti Gymnázia LS v Bardejove, ktorí si konkrétnu 
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tému naštudovali a scénicky pripravili pod vedením PhDr. Márie Bušíkovej, PhD., garan-
tom projektu bola vedúca knižnično-informačných služieb OKDG Bc. Zuzana Jančuvo-

vá. Dramaturgom seminárov je PhDr. 
Mária Bušíková, PhD., ktorá študijnej 
skupine predložila literatúru a autora na 
preštudovanie témy. Študijná skupina si 
podelila jednotlivé úlohy a podľa toho 
sa nacvičovalo stvárnenie témy. Podľa 
charakteru a obsahu témy sa pripravila 
scéna a celkový program podporila hu-
dobná kulisa, ktorú zabezpečovali žiaci 
základných umeleckých škôl. Realizáciu 
scény ku každej téme realizovala Mgr. 

Gabriela Dzurusová. Prednášateľmi boli: Mgr. Jana Lešková za filozofickú sekciu, ThDr. 
Anton Červeň za duchovný obzor. Sprievodné slovo a moderovanie mal na starosti Mgr. 
Juraj Bochňa, ArtDr. Hudobná sekcia v zmysle hudobného dotvorenia atmosféry bola 
zabezpečovaná Mgr. Lenkou Blaňárovou a žiakmi ZUŠ. 

 Prínosom celého projektu je motivovať študentov k čítaniu, ktoré umož-
ňuje cibriť si ich vlastné preferencie. „Hlavnou náplňou seminárov je scénické 
zobrazovanie prečítaných textov kníh, ich analýza z hľadiska symboliky, skrytých 
významov a tiež posudzovanie dopadov či prínosov toho ktorého literárneho die-
la,“ vraví PhDr. Mária Bušíková PhD. a pokračuje, „kolektív študijnej skupiny se-
minára je chápa-
ný ako homogénny 
prvok, v ktorom 
má každý možno-
sť uplatniť svoje 
vlohy a nadanie 
svojím spôsobom. 
Študentom sa po-
necháva dostatoč-
ná sloboda a voľ-
nosť pri realizácii 
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témy. Zásadným cieľom je interpretácia textu, kde sa otvára priestor k popularite ná-
zorov a argumentov.“
 

 Literárne semináre sú veľmi obľúbené medzi študentmi, ktorí sa každý rok me-
nia, vzhľadom ku generačnej výmene študentov, a preto majú semináre aj cyklický cha-
rakter, aby si udržali svoj status aj pre budúce generácie.

      Ing. Terézia Švirková
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Čestný občan mesta Bardejov - MGR. JÁN MIŠÁK

 Mgr. Ján Mišák k svojmu Božiemu poslaniu 
a misií dostal do vienka talent, schopnosti, charakter, 
ktoré sa snažil od útleho detstva naplno rozvíjať. 
 Narodil sa 12.11.1919 v Slatinke nad Bebra-
vou v okrese Topolčany v rodine maloroľníka, rodičom 
Štefanovi a Anne rod. Jakubčekovej. Otec Štefan počas 
tehotenstva manželky zomrel a vdovu Annu so synom 
Jánom si zobral za manželku mladší Štefanov brat Július. 
Ján Mišák mal deviatich nevlastných súrodencov, z ktorých traja zomreli v mladšom veku. 
Spolu teda vyrastali tri sestry a traja bratia. V súčasnosti, neďaleko Slatinky nad Bebra-
vou, v obci Krásna Ves, žije jeho 96 ročná sestra Emília a v rodičovskom dome, kde sa 
narodil i Ján Mišák žije 90 ročný brat Július.
 Prvé slová písať, prvé myšlienky chápať, rozumieť ľuďom i sebe v rodnej obci 
ho naučil riaditeľ školy Anton Jablonský. Práve on zasadil semiačko poznania Jánovi Mi-
šákovi a jeho pričinením rástlo a v neskoršom období dostalo reálnu podobu na Štátnom 
reálnom gymnáziu v Prešove, kde aj v roku 1942 zmaturoval. Už na gymnáziu sa zapojil 
do literárneho krúžku, písal básne a súťažil. Po maturite nastúpil na štúdium teológie 
v Bratislave. Ordinovaný za evanjelického kňaza bol 23.9.1946 v Liptovskom Mikuláši.

  Vojna ako taká zasiahla aj do života 
mladého človeka, a do citlivej duše dvojnásobne, 
ako študent teológie pôsobil na fare v zb o -
re  S l at i n a  n a d  B e br avou ,  kd e  n a h r a d i l 
p.  farára Pavla Chorváta, ktorý sa kvôli odboju 
musel skrývať. Chvíle Jána Mišáka, ktoré strávil 
ako rukojemník Nemcov patrili zrejme k tým naj-
nepríjemnejším a najdramatickejším v jeho živote.
  Po skončení teológie v Bratislave mal 
túžbu študovať v zahraničí. Francúzsko sa stalo 
načas jeho druhým domovom. Študoval na 
dvoch fakultách a to Filozofickej a Teologic-
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kej. V lete 1949 odišiel na 6 rokov do kraja veľkého buditeľa slovenského národa Samuela 
Tomášika. Pôsobil v Chyžnom, kde sa mu narodili dcéry Silvia a Danica. 26. júla 1955 
prichádza do Bardejova, kde bol až do roku 2002 v činnej službe. Bardejov sa stal jeho 
druhou láskou. Bol horlivým kazateľom, ktorý dokázal zaujať svojim rétorickým umením. 
Stal sa morálnou autoritou pre mnohých obyvateľov mesta bez rozdielu vierovyznania.  
 V deň jeho 80. narodenín mu bol udelený titul čestný občan mesta Bardejov, čím 
bol zaradený medzi osobnosti ako Leonard Stöckel, Juraj Kello-Petruškin, Ján Andraš-
čík a Gejza Žebrácky.
 V Jánovi Mišákovi poznáme aj vzácneho historika dejov bardejovského evan-
jelického zboru. Ján Mišák vyrastal na francúzskej poézií a na súčasníkoch z čias teolo-
gických štúdií – Ján Smrek, Ján Poničan, Emil Boleslav Lukáč, Rudo Brtáň či Laco No-
vomeský. Cez slovo básnika upriamuje pozornosť poslucháčov a čitateľa na také osobnosti 
ako Leonard Stöckel, Filip Melanchton, Ľudovít Štúr či Milan Rastislav Štefánik.
 Život a dielo Mgr. Jána Mišáka ocenené uznaním Čestný občan Mesta Bardejov 
zostáva späté s našim mestom. Bol jeho výraznou duchovnou osobnosťou druhej polovice 
20. storočia. 

      Mgr. Iveta Michalková



38

Bardejovský knihovník 2019

Noc s Andersenom

 Dobrodružstvo, zábava, poučenie ... aj také bolo tohtoročné medzinárodné po-
dujatie Noc s Andersenom v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove. V piatok 
29. marca 2019 sa vydalo 25 detí do okresnej knižnice, ktorej múry sa počas tohto špe-
ciálneho večera premenili na knižničný zámok, v ktorom hľadali vzácny kráľovský 
poklad. 
 Už v samotnom úvode presvedčili nocľažníkov herci Bardejovské-
ho divadla poučnou bájkou Adonis a jeho hosť, že na tejto misii zažijú neuveriteľné 
dobrodružstvá. 
         

 
 
 
 
 

 

Jedinečný zážitok priniesla beseda s najsilnejším dorastencom na svete,
            štvornásobným majstrom sveta a Európy, 
      bardejovským športovcom  

Jánom Velgosom, ktorého privítali deti s veľkým nadšením a očakávaním. 
Športovec im priblížil silový trojboj, svoju cestu za úspechom i zážitky zo súťaží. Zároveň 
odpovedal na množstvo zvedavých otázok detí, vďaka ktorým sme sa napríklad dozvedeli, 
že do svojej zbierky by chcel zaradiť aj americký titul Arnold Classic Europe.   
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Na nocľažníkov čakalo aj prekvapenie v podobe dresu s podpisom, ktoré im venoval Ján 
Velgos v závere besedy.

 Deti však neboli jediné, ktoré hľadali poklad. Na ich misii ich počas večera spre-
vádzal prostredníctvom animovaného filmu Leo da Vinci: Misia Mona Líza, mladý kreatívny 
a odvážny Leonardo so svojimi kamarátmi. 

 
 Rovnako ako hlavnému hrdi-
novi, aj našim nocľažníkom sa nakoniec 
podarilo za pomoci rôznych vyná-
lezov a pokusov v podobe papierové-
ho fotoaparátu, odoberania odtlačkov 
prstov, či lúštenia rôznych šifier vy-
túžený kráľovský poklad vypátrať. 
 Poklad bol naozaj vzácny, 
tvorili ho totiž kráľovské

,
 

  ktoré získajú
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výhercovia literárno–vedomostnej súťaže 
Kráľ čitateľov 2019. 
 Nezabudli sme ani na hlavnú postavu 
tohto večera, preto nechýbalo tradičné predsta-

vovanie sa pri andersenovníku.
 Keďže knihovníčky pripravili boha-
tý program, do spacích vakov sa nocľažní-
ci dostali až po polnoci. Večerný program 
ukončilo započúvanie sa do rozprávky od 
Hansa Christiana Andersena pri 
s v e t l e          .
          

                        
     

       
 Ráno čakalo na deti prekvapenie v podobe Pamätných listov ako spomienka 
na odvahu a vynaliezavosť, ktorú preukázali počas Noci s Andersenom v Okresnej kniž-
nici Dávida Gutgesela v Bardejove. 

    Mgr. Jana Lipková, odd. literatúry pre deti a mládež
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Prezentácia knihy Antona Mareca

 Minuloročná spolupráca slovenského spisovateľa Antona Mareca a bibliogra-
fického oddelenia Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove, ktoré mu poskytlo 
materiály z regionálneho fondu, priniesla konečný výsledok  v podobe novej knihy 

Bardejov 1320-2020: povesti a legendy mesta i okolia, 
ktorú autor prišiel predstaviť do našej okresnej knižnice. 
 
 Prezentácia knihy sa konala dňa 6.6.2019. 
V Rádiu Regina Východ bol 19.9.2019 odvysielaný 
rozhovor a informácie o tomto podujatí.

     Ľudmila Matuševská, odd. bibliografie
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Rodáci - rodákom

 V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove niekoľko rokov máme zau-
žívané, že v rámci cyklu Rodáci – rodákom pripravujeme spomienkové stretnutia, 
v ktorých si pripomenieme významného rodáka Bardejova, alebo z bardejovského okre-
su, alebo osobnosť, ktorá tu dlhodobo pôsobila.

 V rámci Týždňa slovenských knižníc sa dňa 5.3.2019 sa v našej knižnici ko-
nala prednáška Umenie v rode Hemerkovcov. Prednášajúcou bola Mgr. 
Silvia Fecsková, muzikologička, ktorá priblížila život a tvorbu významných členov 
tejto hudobníckej rodiny, ktorá žila určitý čas v Bardejove. 
 Oldřich Hemerka prišiel do Bardejova v roku 1883. Tu pôsobil ako organista, 
dirigent, regenschori v Dóme sv. Egídia. V roku 1890 založil Bardejovský spevokol. 
Zbieral šarišské ľudové piesne a posielal ich do Slovenských spevov. Bol aj hudobným 
skladateľom. Po rokoch pôsobenia v našom meste sa s rodinou odsťahoval do Košíc, kde 
v rokoch 1899- 1943 pôsobil ako 
organista, dirigent a učiteľ spevu. Zo-
mrel 19.12.1946 v Košiciach.
 J e h o syn Ulrik sa na-
rodil v Bardejove 24. 12. 1886. Stal 
sa kňazom. Syn Július Ivan  sa 
narodil v roku 1889 v B a r d e j o -
v e .  Š t u d o v a l hudbu v Košiciach 
a potom v Buda- pešti. Pôsobil ako 
organista, dirigent, regenschori a učiteľ 
hudby. Intenzívne sa venoval koncertnej činnosti, kompozičnej činnosti a organizovaniu 
hudobného života v Prešove a Košiciach. Zomrel 23.12.1942 v Budapešti. Skladateľský 
odkaz Júliusa Ivana Hemerku zahŕňa štyri operety, hudbu k divadelným hrám, chrá-
mové skladby, čardáše a i. Mária Hemerková (Mašiková – Hermathy) bola dcéra Old-
řicha Hemerku, ktorá sa narodila už v Košiciach v roku 1900. Otec ju voviedol do tajov 
hry na klavíri a organe. Absolvovaním štúdia hudby sa stala jednou z prvých umelkýň s 
vysokoškolským diplomom na Slovensku. Bola klavírnou umelkyňou a pedagogičkou. 
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Bibliografické oddelenie prispelo svojím výberom príspevkov z regionálnej tlače na 
výstavku, ktorá bola súčasťou tohto podujatia.

Časti textu použité z článku autorky Silvie Fecskovej: Umenie v rode Hemerkovcov. Bardejovské novosti, 
Roč. 30, č. 51-52 (2019).

 Za Tvojím hlasom kráčam, tak sme nazvali podujatie, ktoré bolo 
venované spomienke na evanjelického farára Jána Mišáka. Práve v tento deň, 12.11.2019 
vyšlo sté výro- čie jeho narodenia 
a 22.3.2019 bolo aj desiate výročie 
jeho úmrtia. Na- rodil sa v Slatinke 
nad Bebravou. Do Bardejova prišiel 
26.7.1955, kde bol v činnej službe 
až do roku 2002. V spolupráci s Cir-
kevným zborom ECAV na Slovensku 
v Bardejove sme si pripomenuli život 
tohto človeka, ako kňaza, otca rodiny aj 
ako básnika. Vyšli mu 4 básnické zbierky. Jeho literárnu tvorbu priblížila PhDr. Anna 
Šimová. Jánovi Mišákovi bolo udelené aj ocenenie Čestný občan mesta Bardejov. Výstava 
jeho rukopisov, kníh, ocenení, fotografií a dokumentov aj z regionálneho fondu našej 
knižnice oživilo toto veľmi vydarené podujatie.

     Ľudmila Matuševská, odd. bibliografie
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Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

 V tomto roku si pripomíname 100 rokov od tragickej smrti generála Milana 
Rastislava Štefánika. Pri tejto príležitosti sa Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Barde-
jove rozhodla v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave usporiadať 
výstavu, ktorá na dvanástich paneloch zavedie návštevníka po stopách jeho krátkeho ži-
vota, ale veľkého diela v dejinách nášho národa. Sme radi, že výstavu prišiel otvoriť pred-
seda nadácie Ing. Pavel Šesták s historikom PhDr. Ferdinandom Vrábelom. 1. októbra 
2019 sa v doobedňajších hodinách konala prezentácia výstavy a diskusia s gymnazistami, 
ktorí neskrývali svoju zvedavosť a záujem o jeho životný osud. V poobedňajších hodi-
nách sa konala prezentácia výstavy pre verejnosť a premietanie filmu francúzskej režisér-
ky Marcely Ferarovej - Štefánik, neuveriteľný osud. Po skončení filmu sa konala 
krátka diskusia s pozvanými hosťami. 

      Mgr. Michal Balaščák
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Novootvorená poradňa pre nevidiacich a slabozrakých v Bardejove

 Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove a Krajské stredisko Únie ne-
vidiacich a slabozrakých Slovenska v Prešove otvára poradňu v priestoroch knižnice. 
Vždy prvú stredu v mesiaci čase od 9:00 do 12:00 hod. 
 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého 
členmi sú ľudia všetkých vekových kategórií so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, 
priatelia, rodina a zamestnanci zariadení, kde takíto ľudia žijú, pracujú alebo sa vzdelá-
vajú. Poskytuje  sociálne služby na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a vytvára rovnaké príležitosti pre ľudí so zrakovým postihnutím. Poskytuje aj terénne 
služby, aby klient nemusel cestovať za potrebnou pomocou. Cieľom je takýchto ľudí na-
učiť fungovať v bežnom živote, aby zvládali všetko potrebné od používania bielej paličky, 
ovládania Braillovho písma, až po prekonávanie každodenných činností. V rámci odbor-
nej činnosti ÚNSS poskytuje predovšetkým špecializované sociálne 
poradenstvo pre všetkých klientov a sociálnu rehabilitáciu, 
ktorá zahŕňa nácvik bežných i špecifických činností, orientovanie sa v priestore, ovládanie 
špeciálnych počítačov, technických, kompenzačných či optických pomôcok. Profesionál-
ne je činnosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska zabezpečovaná úradom ÚNSS     
a krajskými strediskami, ktoré poskytujú sociálne služby a uplatňujú všetky práva, záujmy 
či príležitosti nielen členom, ale všetkým záujemcom so zrakovým postihnutím. 
 V prípade záujmu je potrebné sa vopred telefonicky objednať na čísle 0911 496 641. 

      Mgr. Michal Balaščák
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Nové knižné tituly v regionálnom fonde OKDG
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