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Milé kolegyne, milí kolegovia a priatelia knižnice, 

 rok 2020 vnímam ako výnimočný a v mnohých situáciách ťažký. Čelili 
sme mnohým novým výzvam a úlohám. Pandémia koronavírusu COVID-19 veľmi 
závažným spôsobom ovplyvnila chod i činnosť našich plánov. Veľa sa zmenilo aj v mojom 
pracovnom živote, prijala som kvôli pandémii väčšiu zodpovednosť za ľudí, než akú som 
niesla predtým.
 Mali sme naplánovaných veľa kultúrno-spoločenských, ale i edukačných 
podujatí, medzi inými aj prvý Literárny festival, ktorého sa mali zúčastniť viacerí známi 
spisovatelia.
 Rok 2020 bol pre našu knižnicu aj rokom, ktorý sa zapíše do 68-ročnej histórie 
ako rok významných stavebných zmien i premien. Vďaka podpore, ktorú máme 
u zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, sme mohli aj napriek koronakríze 
rekonštruovať a zmeniť celý vizuál druhého nadzemného podlažia, teda zrealizovať 
naplánovanú rekonštrukciu.
 V rámci celého projektu bola zrealizovaná prestavba pôvodného, už nevyhovujúceho 
hygienického zariadenia, vybudovalo sa aj nové sociálne zariadenie na prvom nadzemnom 
podlaží v hlavnej budove, v priestoroch bývalého skladu. Skultúrnili sme existujúce 
kancelárie, výstavnú sieň a chodbové priestory. Zrealizovaná bola kompletná výmena 
dlažby, úprava stropov, vymaľovali sa steny. Samozrejmosťou bola aj rekonštrukcia 
elektroinštalácie a výmena svietidiel.
 Hlavnou premenou prešlo oddelenie pre deti a mládež, ktoré už dlhodobo 
bolo priestorovo poddimenzované a nespĺňalo štandardy a kritériá,  ktoré sa v súčasnosti 
vyžadujú. Vytvorili sme väčší, modernejší priestor pre našich detských používateľov 
a tínedžerov. Zmenil sa celý vizuál druhého nadzemného podlažia, ktorý návštevníkov  
určite prekvapí. Celý priestor je vybavený novým nábytkom, pohodlným sedením 
a pribudlo aj veľké akvárium. Na oddelení pre deti a mládež vznikla zóna pre realizáciu  
nových  nápadov. Vznikol priestor pre prácu s 3D-tlačiarňou – fablab. Dôležité bolo využiť 
každý malý priestor a dať mu zmysluplnú funkciu, keďže budova knižnice je národnou 
kultúrnou pamiatkou a tie majú svoje limity.
 V roku koronakrízy, ako to zvykneme nazývať, sme ako kompenzáciu ponúkali 
svojim návštevníkom viaceré služby zdarma. V ponuke bolo 9 000 titulov e-kníh. 
Z pohodlia domova si ktokoľvek mohol vypožičať e-knihu cez on-line katalóg knižnice. 
Bezplatne sme ponúkali rešeršné služby a xeroxy, predovšetkým pre študentov, ktorí písali 
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práce a nevedeli nájsť vhodné        zdroje. Pre 
záujemcov, ktorí si literatúru radšej hľadajú 
sami, bol na webe pripravený zoznam voľne 
dostupných databáz. 
 Nemôžem nespomenúť, že v roku 
2020 sme spolu s ďalšími siedmimi knižnicami 
v kraji  prešli na nový systém KIS DAWINCI, 
ktorý museli zvládnuť pracovníci, ale i technika.
 Rovnako ako mnohé ďalšie knižnice 
aj my sme zamerali svoju pozornosť na online 
aktivity, ktorými sme chceli spríjemniť našim 
používateľom pobyt doma, a tak zmierniť 
sociálnu izoláciu. Svojimi aktivitami sme 
sa usilovali nasmerovať pozornosť našich 
čitateľov na činnosť, ktorú doposiaľ neskúsili.

Milé kolegyne a kolegovia,

chcem sa poďakovať zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju, všetkým 
pracovníkom knižnice za zodpovedný a iniciatívny prístup. V neposlednom rade 
ďakujem všetkým našim čitateľom i návštevníkom za to, že boli trpezliví a verili nám, 
že aj napriek zlej epidemiologickej situácii sme stále hľadali možnosti a spôsoby, ako byť 
s nimi v neustálom kontakte.

Milí priatelia,

V týchto ťažkých chvíľach sme si asi všetci uvedomili, ako nás kultúra povznáša a ako nás 
zušľachťuje pretože práve v sociálnej izolácii sme sa často utiekali k dobrej knihe či hudbe.
Prajem si, aby rok 2021 bol rokom zdravým, ale aj rokom vrúcnych objatí, ktoré nám 
v tomto roku veľmi chýbali.

      Mgr. Iveta  MICHALKOVÁ
               riaditeľka OKDG

Bardejovský knihovník 2020



6

Výstava historických počítačov   

  V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove bola 17. februára 2020 
otvorená výstava historických počítačov. V rámci otvorenia sa v doobedňajších hodinách 
konala prednáška pre študentov stredných škôl na tému „Pracuj z Bardejova v IT – ako sa 
to dá?“, ktorú viedol Mário Babej, CEO z vývojárskej 
IT spoločnosti WAME.sk. Prítomným vyrozprával 
svoj príbeh o tom, ako rozbehol svoje podnikanie v IT 
sektore. Začínajúc prvými pokusmi s programovaním 
vo svojej detskej izbe až po úspešnú a stále sa 
rozvíjajúcu IT spoločnosť, v ktorej dnes pracuje 
niekoľko zamestnancov, a to nielen v Bardejove.
 Podelil sa so študentmi o cenné rady, ktoré aj jemu pomáhajú rozvíjať 
sa ďalej. Sám ukázal, že aj v Bardejove sa dá úspešne podnikať, ale v prvom rade je 
potrebné opustiť svoju komfortnú zónu a nenechať sa znechutiť prvými pádmi, pretože 
začiatky sú vždy ťažké. 
 Po prednáške sa študenti presunuli od súčasných informačných technológií 
do čias pred internetom a vo výstavnej sieni si mohli prezrieť počítače a  výpočtovú 
techniku svetových aj československých značiek, ktoré vznikli na prelome 
80-tych a  90-tych rokov. Výstava 17-tich exponátov spolu s literatúrou a príslušenstvom 
je zbierkou súkromných zberateľov Ivana Kostruba a Matúša Pališina z Prešova. 
 Samotná prednáška a aj výstava sa u študentov stretla s veľkým záujmom 

a zvedavosťou. 
N á v š t e v n í c i 
a milovníci 
techniky si mohli 
výstavu pozrieť 
do polovice 
marca. 

 

      Mgr. Michal BALAŠČÁK   
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Príbehy z manželského života

 Po veľmi úspešnom minulom ročníku sa aj v tomto roku Okresná knižnica 
Dávida Gutgesela v Bardejove rozhodla zapojiť do NÁRODNÉHO TÝŽDŇA 
MANŽELSTVA, ktorý prebiehal v termíne od 10. do 16. februára 2020. Podujatia boli 
pre malých aj veľkých. Pre deti 1. stupňa základných škôl si knižnica pripravila 
literárno-tvorivé pásmo s  názvom Babka na 
rebríku, ktoré začalo dramatizovaným čítaním 
z rovnomennej knihy Babka na rebríku od 
spisovateľa Dušana Dušeka. Po prečítaní si deti 
zahrali loptovú hru na tému rodina. Na záver bola 
pre ne pripravená tvorivá dielňa, kde si mohli 
vyrobiť magnetku s rodostromom svojej rodiny. 
 

 Druhým podujatím, ktoré bolo 
pripravené pre širokú verejnosť, bola beseda 
a svedectvo manželov Tkáčovcov z Bardejova. 
Po úvodných slovách riaditeľky knižnice Mgr. 
Ivety Michalkovej sa manželia František 
a Marta podelili so svojím príbehom na 
spoločnej ceste životom, ktorý trvá už 33 
rokov. Porozprávali o tom, ako sa prvýkrát 

stretli, ako začínal ich príbeh lásky písaním si listov a vzájomnými stretnutiami, ako spolu 
prekonávali radosti aj starosti v manželstve a rodičovstve. 
 Súčasne zazneli aj ich názory na vnímanie manželstva v súčasnosti, ktorého 
význam sa vplyvom doby akoby menil a vytrácal. A tak aj je. Mnohí mladí ľudia dnes 
manželstvo vnímajú  len ako kus papiera a nie ako posvätný zväzok. To sa potom 
odzrkadľuje aj na trvácnosti manželstiev, ktoré sa po niekoľkých rokoch rozpadávajú, 
čo potvrdzujú aj štatistiky. Lebo je lepšie staré nahradiť novým, ako ho opraviť. Preto 
aj táto skutočnosť poukazuje na to, aký význam má Národný týždeň manželstva, ktorý 
aj v našej knižnici splnil svoj účel. Samotný večer všetkým spríjemnila skupina Slnovrat.  

      Mgr. Michal BALAŠČÁK

Bardejovský knihovník 2020
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Týždeň slovenských knižníc v Bardejove

„ Kniha je duchovný odkaz jedného pokolenia druhému.“
                                                                                             Alexander I. Gercen

 
 V zmysle prepojenia duchovného, ale aj historického a kultúrneho rozmeru 
sa niesol aj Týždeň slovenských knižníc 2020 v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove.  
Tento 21. ročník, ktorý trval od 2. do 8. marca 2020 sa riadil mottom „Knižnice pre všetkých“, 
a preto priniesol program bohatý na široké spektrum podujatí.  
 
 Otvorenie programu sa uskutočnilo 2. marca 2020 o 17:00 hod. 
prostredníctvom ďalšej zo série prednášok podujatia Večer s turistikou, ktorú organizuje 
knižnica v spolupráci s Klubom slovenských turistov BŠK už niekoľko rokov. Pozvanie 
prednášať na tému Oxford a Cambridge prijal MVDr. Vladimír Eliáš, PhD. Prítomným 
priblížil krátku históriu univerzít, ktoré sa pýšia vychovaním mnohých významných 
osobností spoločenského, kultúrneho a politického života, vrátene niekoľkých laureátov 
Nobelovej ceny, ale aj o osobné zážitky zo svojej nedávnej návštevy spomínaných 
elitných univerzít v Spojenom kráľovstve. 
 Z Britských ostrovov sme sa presunuli na ceste spoznávania do Bardejova 
konkrétne ku krásam architektúry, o ktorých nám porozprával v stredu 4. marca 2020 
známy reštaurátor a akademický sochár Martin Kutný. Prostredníctvom fotografií sme 
sa poprechádzali po historickom centre Bardejova, pričom sme spoznávali nádheru 
a architektonickú jedinečnosť každej jednej budovy. Dozvedeli sme sa, že kedysi 
tvorili všetky 
stavby spolu 
d ô m y s e l n ú 
h a r m ó n i u 
farieb a tvarov, 
ktorá bola 
v p l y v o m 
času značne 
narúšaná.

Bardejovský knihovník 2020
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 Pri cestovaní sme ostali aj vo štvrtok 5.marca 2020, o svoje príbehy z ciest za 
volantom kamióna nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí a neľahkom životnom osude 
sa prišla podeliť kamionistka Jarmila 
Zacher Pajpachová. Beseda, ktorá sa 
začala o 16:30 hod. sa uskutočnila 
v rámci projektu Literárna čitáreň, 
ktorú z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. Táto žena 
s neobyčajným životom je autorkou 
dvoch kníh Môj život kamionistky a 
Spoveď kamionistky – Ako som prešla peklom, ktoré nájdu čitatelia aj vo fonde Okresnej 
knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove.
 V dopoludňajších hodinách sme v rámci projektu Knižnica v ústrety seniorom 
navštívili Centrum sociálnych služieb, kde si klienti vypočuli prednášku na tému Vittorio 
Messori a výber z jeho diel. Téma prednášky sa niesla v duchu prebiehajúceho pôstu 
a blížiacej sa Veľkej noci, ktorá všetkých prítomných zaujala a už teraz sa tešia na ďalšie 
stretnutie. 
 Kniha patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov všetkých vekových kategórií, 
o čom sa mohli presvedčiť a zároveň naplno využiť čas prázdnin detskí čitatelia. Na 
oddelení literatúry pre deti a mládež 
sme privítali počas dvoch dní tábor 
Inkluzáčik, pre ktorý sme pripravili 
literárno-tvorivé podujatie Prázdniny 
s Opicou škoricou a Babka na rebríku. 
Zúčastnené deti  si okrem magnetky a 
agamografu, vlastnoručne vyrobených 
počas tvorivej dielne, mohli odniesť aj 
veľa nových zážitkov. 
 Počas celého týždňa slovenských knižníc mali návštevníci možnosť využiť 
bezplatnú registráciu nových čitateľov a naši čitatelia sa mohli tešiť z odpustenia pokút 
z omeškania. 

      Mgr. Michal BALAŠČÁK
      Mgr. Jana LIPKOVÁ

Bardejovský knihovník 2020



10

Ako prežila knižnica 1. vlnu pandémie

 Pandémia narušila mnoho plánov a zasiahla aj do práce knižníc. OKDG 
v Bardejove obdobie koronakrízy využila maximálne efektívne, pustili sme sa do práce, 
ktorú sme počas roka odsúvali, pretože prioritou boli naši používatelia. Začali 
sme s revitalizáciou knižničného fondu, vyraďovali sme multiplicitnú a duplicitnú 
literatúru, pripravovali súbory kníh do burzy a v neposlednom rade 
tiež súbory kníh pre repatriantov a slovenských navrátilcov 
zo zahraničia, ktorí absolvovali povinnú štátnu 
karanténu v centrách Prešovského 
samosprávneho kraja. Nakoniec sme 
sa pustili aj do čiastkovej revízie 
knižničného fondu, aby sme porovnali 
evidovaný stav dokumentov s fyzickým 
stavom.
 Od začiatku mimoriadnej situácie sme 
aktívne komunikovali s našimi používateľmi  
prostredníctvom webovej stránky, facebooku, 
prostredníctvom telefónu a mailu. Ako prvé sme 
predlžovali výpožičné lehoty vypožičaným knihám a dokumentom, 
s tým súviselo aj odpúšťanie poplatkov. Umožnili sme aj vrátenie dokumentov 
prostredníctvom  biblioboxu. Vrátené knihy v tom čase  putovali do 
karantény na päť dni.
 Ď a l š o u prioritou bolo kreatívne 
zabaviť alebo čosi naučiť deti a aj seba doma 
v obývačke, a tak pracovníci jednotlivých 
oddelení pripravovali a na pravidelnej 
báze aktualizovali rôzne online aktivity. 
Pre detského čitateľa spustili knihovníčky z oddelenia 
literatúry pre deti a mládež prostredníctvom webovej stránky www. gutgesel.
sk a facebooku okresnej knižnice literárno-výtvarnú súťaž KOMIKSIÁDA, 
ktorej predchádzali video upútavky. A tak deti od 9 do 15 rokov, ktoré rady čítajú 
a kreslia a chceli vyhrať hodnotné a vecné ceny, mohli posielať svoje komiksové 
práce do 30. apríla 2020. O konečnom poradí súťažných prác a rozdelení výhier rozhodlo 
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hlasovanie na facebooku okresnej knižnice a hodnotenie knihovníkov, ktorí udelili 
vybraným komiksom cenu poroty. Ocenené práce postúpili do celoslovenskej súťaže 
o najlepšiu komixovú prácu s názvom „Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu“. 
 Ďalšou aktivitou v online priestore bola Súťaž o knihu.  Úlohou súťažiacich 
bolo napísať do komentára na sociálnej sieti facebook alebo na email názov jednej detskej 
knihy s popisom NAJ (... najhrubšia, najtenšia, najnovšia, 
najstaršia, najzaujímavejšia, najopotrebovanejšia, 
n a j v t i p n e j š i a , najnudnejšia...), ktorú 
čítali. Výherkyňami sa stali: Patrícia 
Bartošová, Dominika Gmitterová, Mária 
Vlkovičová a Daja G M. Vecné ceny 
v podobe knihy boli odovzdané 
výherkyniam hneď po otvorení knižnice.
 P o č a s mimoriadnej situácie oddelenie 
spustilo pre všetky deti aktivitu Zvieratká v okresnej knižnici. 
Prostredníctvom zážitkovo-náučného videa vystúpilo každý týždeň zo svojho príbehu 
jedno zo zvieratiek a nechalo pozdrav pre deti, ktorý obsahoval náučné okienko, tip 
na tvorivú dielňu a možnosť zahrať sa pri vedomostnom kvíze.
 Pre dospelého čitateľa pribudla na našej stránke 
a facebooku novinka v podobe online vizitiek pod 
súborným názvom VEDELI  STE  TO? 
kde v pravidelných i n t e r v a l o c h 
predstavujeme známe i menej známe osobnosti 
a rodákov  Bardejova, ktorí sa presadili na poli vedy, 
techniky, literatúry či umenia. Biografické údaje prezentované vo 
vizitkách sú čerpané z prameňov, ktoré sa nachádzajú vo fonde našej 
knižnice.
 Všetci si úprimne prajeme mať obdobie nedobrovoľnej izolácie za sebou a pokračovať 
v rozbehnutých činnostiach, ktoré na nás čakajú. Od 18. mája začala knižnica opäť poskytovať 
svoje výpožičné služby v nezmenenom výpožičnom čase za odporúčaných hygienických 
podmienok. 

      Mgr. Jana LIPKOVÁ
      Mgr. Michal BALAŠČÁK

Bardejovský knihovník 2020
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Komiksiáda

 V septembri nikto z nás netušil, ako neočakávane sa skončí tento školský rok. 
Napriek tejto neočakávanej situácii spojenej s koronavírusom pokračovali zamestnanci 
Okresnej knižnice Dávida Gutgesela vo svojej práci a čitateľom naďalej prezentovali 
prostredníctvom oficiálnej webstránky knižnice a sociálnych 
sietí rôzne zaujímavosti, informácie a online aktivity. Na svoje 
si prišli aj deti a mládež, pre ktoré okrem iného vyhlásila okresná knižnica literárno-
výtvarnú súťaž Komiksiáda. 
 Postupné uvoľnenie opatrení, ku ktorému došlo v priebehu posledných 
týždňov, nám nakoniec umožnilo stretnúť sa s našimi súťažiacimi aj osobne, čo sme prijali 
s veľkou radosťou. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo vo štvrtok 18. 6. 2020 o 9:00 hod. 
v študovni knižnice pri dodržiavaní platných nariadení.
 Literárno-výtvarná súťaž, ktorá bola určená pre žiakov 1. a 2. stupňa základných 
škôl prebiehala od 28.3.2020, kedy bola oficiálne vyhlásená. Odfotené alebo naskenované 
súťažné komiksové príbehy mohli súťažiaci posielať do 30.4.2020. O konečnom poradí 
a rozdelení výhier rozhodovalo hlasovanie verejnosti na facebooku OKDG, ktoré 
prebiehalo od 4.5.2020  do 24.5.2020. Popri hlasovaniu verejnosti hodnotila práce aj 
porota, ktorú tvorili knihovníčky OKDG Bc. Alžbeta Kutašovičová, Mgr. Jana Lipková 
a Bc. Lucia Petrušová.
 Do súťaže sa prihlásilo 15 žiakov 4.A triedy zo Základnej školy s materskou 
školou Pod Vinbargom 1 v Bardejove, pod vedením pani učiteľky Mgr. Renáty Kicovej. 
Hreje nás pri srdci, že žiaci popri plneniu úloh, ktoré posielali svojim učiteľkám a učiteľom, 
urobili niečo navyše a  využili toto obdobie karantény na zapojenie sa do našej literárno-
výtvarnej súťaže. Toto ich úsilie sme ocenili aj počas vyhodnocujúceho stretnutia, na ktorom 
ich čakalo filmové spracovanie básne Komiks od Daniela Heviera a predstavenie jednotlivých 
prác vo forme prezentácie s hovoreným komentárom. 
 Víťazi v jednotlivých kategóriách získali diplomy a vecné ceny. Ceny 
víťazom odovzdali riaditeľka OKDG Mgr. Iveta Michalková a knihovníčka Bc. 
Lucia Petrušová. Po odovzdaní cien nasledoval príhovor a poďakovanie 
pani riaditeľky všetkým prítomným. 
 Súťažné práce, ktoré boli ocenené, 
postupujú do celoslovenskej súťaže o najlepšiu 
komiksovú prácu s názvom ktorú vyhlásila 

Bardejovský knihovník 2020
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Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci 
projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI.

 Veríme, že účasť v literárno-výtvarnej súťaži Komiksiáda priniesla súťažiacim 
dobrý pocit a  bola pre nich inšpiráciou do ďalšej práce.

Víťaz hlasovania na facebooku Okresnej knižnice Dávida Gutgesela:
 Ivana MLYNÁROVÁ

Hlavná cena:
1. miesto: Katarína MIKULOVÁ
2. miesto: Michaela MIŠÍKOVÁ
3. miesto: Ondrej KUKULSKÝ

Cena poroty: 
 Kristína SOROKOVÁ

      Mgr. Jana LIPKOVÁ

Bardejovský knihovník 2020
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Leto v knižnici

 Leto 2020 v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove bolo pre 
epidemiologické opatrenia obmedzené, ale aj napriek tomu veľmi zaujímavé na podujatia 
a aktivity pre malých aj veľkých. 

 Knižnica otvorila brány svojej letnej čitárne, 
ktorá je pre širokú verejnosť vytvorená práve na letné 
čítania a  prázdninové aktivity pre malých aj väčších 
čitateľov počas voľných slnečných dní. Svojím čitateľom 
ponúkala 50 titulov časopisov a aktuálnu dennú tlač. 

 Pre deti predškolského 
veku a prvého stupňa základných 
škôl si knihovníčky z oddelenia 
literatúry pre deti a mládež 
pripravili výlet do sveta kníh 
a fantázie. Podujatie s názvom 
Prázdniny s Knihomilkou 
odštartovalo v stredu 8. júla 
2020 o 9.30 hod. a pokračovalo 
každý druhý týždeň. Deti sa 
mohli tešiť z postavy Knihomilky 
pochádzajúcej z planéty Kniholand, ktorá deti sprevádzala na všetkých stretnutiach, ale aj 
z návštevy Dráčika Ohniváčika a Plamienky. 
 Na stretnutiach panovala zábava pri kreatívnych hrách a tvorivej dielničke, 
kde si deti vyskúšali kreslenie chodníkovými kriedami, vytvárali vtáčie búdky, cukríkové 
lízanky a chobotničky z ponožky. V programe nechýbalo čítanie kníh na rôzne témy. Pri 
výbere poslúžil ako inšpirácia práve projekt Prečítané leto. Po dobrej skúsenosti 
z minulého roku sa do tohto projektu zapojila knižnica opäť a deti i mládež tak mali 
možnosť objavovať prostredníctvom výstavy kníh každý týždeň novú tému. Okrem kníh 
si so sebou odniesli aj brožúrku Prečítaného leta s tipmi na knihy, hry a rôzne aktivity.  
 Ďalším z podujatí, ktoré knižnica ponúkla širokej verejnosti bola beseda 
v rámci projektu LITERÁRNA ČITÁREŇ podporeného FPU. Cieľom projektu 

Bardejovský knihovník 2020
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je zvýšiť záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej 
literárnej scéne so známymi, ale aj začínajúcimi slovenskými autormi. Takýmto 
autorom je aj zdravotný záchranár Dušan Kraus, ktorý prijal pozvanie a 14. júla 
2020 predstavil v knižnici svoju knihu pod názvom 100 príbehov záchranára 
od narodenia po smrť.

  Na  d r u hý  d e ň 
1 5 .  j ú l a  2 0 2 0  s a  k o n a l a 
v poradí štvrtá online 
beseda v rámci projektu 
H O V O R I A  O  N I C H 
P R A M E N E  podporeného 
FPU. Témou júlovej besedy 
s archeológom Mgr. Petrom 
Harčarom boli Augustiniáni, 
ktorí pobývali aj na území 
nášho mesta. Jeho cieľom 

bolo priblížiť verejnosti zaujímavé historické fakty z archívnych materiálov aj so 
zreteľom na knižničný fond v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela. 
 V spolupráci s Obcou spisovateľov Slovenska sa 12. augusta 2020 v knižnici 
uskutočnila beseda so slovenským spisovateľom, jazykovedcom a pedagógom Petrom 
Karpinským. Beseda bola realizovaná s podporou FPU a viedol ju predseda Obce 
spisovateľov Slovenska a prozaik Peter Juščák. V priebehu besedy zazneli mnohé 
podnetné témy, ale jednou z hlavných bola prečo je dôležité čítať deťom. Prečo je dôležité 
uprednostniť fyzickú knihu pred tabletmi alebo smartfónmi. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bardejovský knihovník 2020
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 Počas letných mesiacov sme nezabudli ani na priaznivcov našich online 
aktivít. Na facebooku knižnice, webovej stránke a youtube kanáli sme pokračovali 
novou sériou zážitkovo-náučných videí pre deti s názvom Zvieratká v okresnej 
knižnici. Tentokrát obohatených o prehliadku priestorov knižnice. Priniesli sme 
aj nový projekt v podobe animovaného seriálu s názvom V knižnici obsahujúci 
rozhovory, príhody z prostredia 
knižnice a upútavky na literatúru pre 
deti a mládež. Pre dospelých sme 
si formou videí priblížili ďalšie 
známe i menej známe Osobnosti 
Bardejova a B a r d e j o v s k é h o 
okresu či slovenskej l i t e r a t ú r y 
prostredníctvom S p o m i e n k o v ý c h 
medajlónov.

 Z á v e r leta patril ďalšej 
online besede z cyklu HOVORIA 
O NICH PRAMENE, ktorá sa uskutočnila 26. augusta 2020. Téma besedy sa niesla 
v duchu 480. výročia narodenia významného bardejovského kníhtlačiara Dávida 
Gutgesela. Hosťami piatej besedy boli Mgr. Iveta Michalková, riaditeľka OKDG a PhDr. 
František Gutek, riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove, ktorí zaujímavým spôsobom 
prepojili minulosť a súčasnosť knižnice a knižnej kultúry v našom meste. V rámci 

besedy zaznela z úst riaditeľky 
knižnice aj skutočnosť, že o dva roky 
si pripomenie 70. výročie založenia 
knižnice, ktorá po stopách času 
niesla rôzne názvy, ale od roku 1997 
bola pomenovaná práve po Dávidovi 
Gutgeselovi 

    
       Mgr. Jana LIPKOVÁ 
       Mgr. Michal BALAŠČÁK
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Tvorivé dielne rozprávky z lega

Český herec, dramatik a spisovateľ Jan Werich povedal: 

„Rozprávky sú ako reťaz. Obopínajú svet a spájajú ľudí odvšadiaľ.“

 Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna pandémia, ktorá obopla pomyselnou reťazou 
celý svet. Špeciálnych rozprávok o tom, že koronavírus nie je v skutočnosti rozprávka 
bolo rozpovedaných deťom tento rok už veľa. Aj keď sa táto situácia javí akokoľvek 
obmedzujúca, zároveň nám dala možnosť rozvíjať tvorivosť pri konaní v mnohých 
oblastiach. 
 Zo studnice možností ako podporiť vzdelávacie aktivity a rozvíjať zručnosti 
žiakov na diaľku si vybrala Okresná knižnica Dávida Gutgesela v novembrovom 
čase, a to konkrétne od 13.11. – 27.11.2020 projekt Tvorivé dielne Rozprávky z lega. 
Do podujatia podporeného Slovenskou asociáciu knižníc v rámci projektu 
PARTNERSTVO ALEBO SPOJME SVOJE SILY 2020 sa zapojili žiaci 2. ročníka 
z Cirkevnej spojenej školy v Bardejove pod vedením pani učiteliek Mgr. Lucii 
Zeleniakovej a Mgr. Renáty Matejovej. 
 Tvorivá činnosť  s rozprávkovou tematikou s využitím lega a knižničnej 
literatúry z knižničného fondu mala za cieľ rozvinúť u detí zručnosť, predstavivosť, 
ale aj jazyk, pozornosť a tímovú spoluprácu. 
 Tvorivé dielne rozprávky z lega sa uskutočnili formou interaktívnych 
webinárov, ktorý viedli knihovníčky z oddelenia literatúry pre deti a mládež. Každý 
webinár trval jednu vyučovaciu hodinu počas, ktorej žiaci  prostredníctvom webového 
nástroja Learning Apps priraďovali postavy k vybraným rozprávkam, usporadovali 
ilustrácie z rozprávok v správnom poradí a dopĺňali chýbajúce slová do vybraného textu 
z rozprávok. Precvičiť znalosti zo sveta rozprávok, pamäť a komunikačné schopnosti 
si vyskúšali žiaci pri hre Rozprávky v kocke. Po splnení všetkých úloh nasledovalo 
modelovanie z lega zo sady Lego Classic, ktorú zakúpila knižnica v rámci projektu 
a žiakom poskytla pred uskutočnením webinára. 
 Tvorivosť, fantázia a predstavivosť žiakov, ktorí pracovali rozdelení v dvoch 
skupinách na chlapcov a dievčatá, na seba nenechali dlho čakať a rozprávky Žabí princ, 
O Jankovi a Marienke, Škaredé káčatko a Palculienka nabrali novú netradičnú podobu. Z 
hotových modelov postavených žiakmi boli vyhotovené fotografie, ktoré boli spracované 

Bardejovský knihovník 2020
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do koláži a zverejnené na facebooku Okresnej knižnice Dávida Gutgesela, kde prebiehala od 
20.11. – 27.11.2020 súťaž o najkrajší model rozprávky z lega.
 O konečnom poradí a rozdelení výhier rozhodovalo hlasovanie verejnosti 
a knihovníkov okresnej knižnice. Víťazi v jednotlivých kategóriách získali za svoje, 
môžeme povedať majstrovské diela vecné ceny. Veríme, že účasť v projekte Tvorivé 
dielne rozprávky z lega priniesla žiakom nezabudnuteľné spoločné chvíle a inšpiráciou 
do ďalšej práce. 
 

Víťazná rozprávka na základe hlasovania na facebooku Okresnej knižnice Dávida Gutgesela:

   PALCULIENKA 
  2.A chlapci z Cirkevnej spojenej školy v Bardejove

Víťazi na základe hlasovania knihovníkov:

1. miesto:  ŠKAREDÉ KÁČATKO
  2.B chlapci z Cirkevnej spojenej školy v Bardejove

  O JANÍČKOVI A MARIENKE   
                2.A dievčatá z Cirkevnej spojenej školy v Bardejove

2. miesto:   ŽABÍ PRINC 
        2.B dievčatá z Cirkevnej spojenej školy v Bardejove

     Mgr. Jana LIPKOVÁ
     Koláž: Bc. Lucia PETRUŠOVÁ

Bardejovský knihovník 2020
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Fond na podporu umenia 

 Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu 
umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá vznikla na základe zákona 
č. 284/2014 Z. z. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry 
a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora 
„živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie 
a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie 
programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické 
osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

 Za Okresnú knižnicu Dávida Gutgesela bolo v roku 2020 vypracovaných 
niekoľko projektov, medzi podporené projekty patrí:

Literárne semináre so scénickým spracovaním
•	 Seminár	Krehkosť lyriky Maše Haľamovej v spolupráci s GLS a PhDr. Máriou 
Bušikovou, PhD.

Literárna čitáreň 
•	 Jarmila	Zacher	Pajpachová,	najstaršia	slovenská	kamionistka
•	 Bc.	Dušan	Kraus,	zdravotný	záchranár,	inštruktor	prvej	pomoci		a	spisovateľ
•	 PhDr.	František	Gutek,	riaditeľ	Šarišského	múzea	v	Bardejove
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Hovoria o nich pramene
•	 9	 besied	 prostredníctvom,	 ktorých	 boli	 čitatelia	 ale	 aj	 široká	 verejnosť	
oboznámená so zaujímavými informáciami získaných bádaním v archívnych 
materiáloch a publikáciách z fondu OKDG

Čítajme v 21. storočí
•	 projekt	na	doplnenie	knižničného	fondu	OKDG	podporený	sumou	19	900	€

Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom
•	 dvojdňový	literárny	festival	na	podporu	čítania	obohatený	účasťou		spisovateľov

Deti hurá do knižnice 
•	 projekt,	ktorého	cieľom	je	podnietiť	v	deťoch	záujem	o	čítanie	,	tvorivé	myslenie,	
vzťah k ilustrátorskému umeniu, k rodnému kraju a jazyku

 Posledné dva projekty na podporu čítania Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým 
priateľom a Deti hurá do knižnice, žiaľ nebolo možné uskutočniť vplyvom pandémie 
COVID -19 na území SR a schválené dotácie boli Fondu na podporu umenia vrátené. 
 
 Nepriaznivá situácia mala vplyv aj na projekty Literárne semináre so scénickým 
spracovaním a Literárna čitáreň. po podaní žiadosti o predĺženie termínu realizácie 
projektov, sme dostali možnosť uskutočniť chýbajúce besedy a odborné semináre do 30.06.2021. 
 
 Z Fondu na podporu umenia získalo dotácie na akvizíciu knižníc v roku 2020 
aj niekoľko obcí s obecnými knižnicami, ktoré sú v metodickej pôsobnosti našej knižnice, 
ako napr. Smilno, Zborov, Raslavice, Hertník, Lopúchov, Koprivnica, Stuľany či Nižná 
Voľa.
       
      Mgr. Oľga HLAĎOVÁ
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Najstaršia slovenská kamionistka  
Jarmila Zacher Pajpachová

 Knižnica je ideálnym miestom, kde možno uskutočňovať rôzne besedy, 
prednášky, výstavy, vernisáže a rôzne iné podujatia a stretnúť tak zaujímavých ľudí 
kultúrneho i spoločenského života.

  V rámci projektu „ LITERÁRNA  ČITÁREŇ“, ktorý bol zrealizovaný z verejných 
zdrojov Fondu na podporu umenia, prijala pozvanie k nám do Okresnej knižnice Dávida 
Gutgesela dňa 5. marca 2020 pani Jarmila Zacher Pajpachová. Porozprávala o svojom 
neľahkom osude a živote vodičky za volantom kamióna. Celý svoj životný príbeh opísala 
v knihách „Môj život kamionistky“ a „Spoveď kamionistky“ 
 

 
 

 Naša najstaršia slovenská kamionistka Jarmila je svojrázna žena, ktorá svoj 
život nežije podľa bežných nalinkovaných štandardov. Aj keď mnohé dámy o svojom veku 
nehovoria, pani Jarmila je výnimkou, ktorá nemá problém o svojom veku rozprávať 
a okrem iného, s hrdosťou priznáva, že je našou najstaršou vodičkou kamióna, čo potvrdí 
dôkaz – certifikát Slovenských rekordov. Vo voľnom čase dvíha činky, jej obľúbeným 
spevákom je americký raper Eminem, napísala dve knihy, maľuje obrazy a fotografuje. 
Prihlásila sa na jazykovú školu a učí sa taliančinu.
 Nemožno nespomenúť, že autá milovala už od detstva, veď na motorke jazdila 
už ako trinásťročná. Keďže bola matkou a svoje deti vychovávala viac menej sama, bola 
ochotná robiť akúkoľvek prácu, aby uživila rodinu. Vtedy sa aj jej samej zdala práca 
kamionistky nereálna.



24

Bardejovský knihovník 2020

 Do kabíny kamióna však najskôr dostala svojho manžela a syna. Ako sama 
hovorí, neskôr prišiel  rad  aj na mňa. V 55 rokoch si urobila vodičsky preukaz na kamión 
a o tri týždne v šoférskej dvojici s manželom križovala cesty západnej Európy, ktorú 
prejazdila mnohokrát, o čom svedčia jej rekordy. Ako manželský pár jazdiaci na tiráku 
ich považujú tiež za unikát.
 Pani Jarmila sa písania nevzdáva, uvažuje o vydaní tretej knihy, v ktorej chce 
čitateľom vyrozprávať tie najzaujímavejšie príbehy zo svojich ciest za volantom kamióna.

 

Knihy, ktoré napísala, zaujali čitateľskú verejnosť hlavne  z pohľadu úprimnosti,  
otvorenosti a pre mnohé ženy sú akousi inšpiráciou, že aj v neskoršom veku sa dá žiť  
naplno a otvoriť sa novým možnostiam, ktoré nám život postaví do cesty.

  
      Ing. Terézia ŠVIRKOVÁ
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Beseda s diplomovaným zdravotným záchranárom, inštruktorom prvej pomoci  
a spisovateľom Bc. Dušanom Krausom

 „Chvíľu veselá, chvíľu smutná, chvíľu na neuverenie“ ... takáto je práca 
záchranára, ktorého som práve citovala, spoluautora učebnice pre zdravotné školy 
Prvá pomoc v praxi a  knihy 100 príbehov záchranára od narodenia až po smrť . 
Druhá spomenutá kniha je taká, ako celý záchranársky život diplomovaného 
zdravotníckeho záchranára, inštruktora prvej pomoci a spisovateľa Dušana 
Krausa, ktorého sme v OKDG privítali 14. júla 2020. Beseda s bardejovským 
rodákom sa realizovala  v rámci projektu Literárna čitáreň za finančnej 
podpory Fondu na podporu umenia v dvornej časti okresnej knižnice počas 
pekného počasia.
 Dušan Kraus (45), aj keď pôvodne chcel byť lesníkom, 
ako záchranár pracuje už 28 rokov. Zdravotnícku profesiu  vykonáva od roku 
1992. Začínal v Bardejove ako „sestra“ pri lôžku na oddelení ARO a od roku 
1996 v záchrannej službe. Od roku 2006 pracuje pre košickú štátnu záchranku 
a dnes má základňu v obci Široké pri Prešove.  Počas služby, ktorá trvá 12 
hodín, mávajú záchranári s jednou sanitkou aj 5 výjazdov do širšieho okolia, 
a tak sa stáva, že v sanitke najazdí spolu aj 300 – 350 km za službu. Prostredníctvom 
besedy sme sa dozvedeli, že ľudia nevedia správne poskytnúť prvú pomoc, 
aj keď si mnohí myslia, že to ovládajú, dokonca aj mnohí zdravotníci sa 
musia stále v tejto oblasti vzdelávať.  Keď p. Kraus začal spolupracovať so 
Strednou zdravotnou školou v Prešove, rozhodol sa spolu so svojou kolegyňou 
Miriamou Pištejovou vydať knihy zo záchranárskeho prostredia. Prvá bola 
učebnica prvej pomoci pre zdravotné školy „Prvá pomoc v praxi“ (2017).  Je 
napísaná podľa vyučovacích osnov a zožala veľký úspech medzi vyučujúcimi 
na zdravotníckych školách na Slovensku. Druhá kniha s názvom 100 
príbehov záchranára od narodenia až po smrť (2019) vznikla zo skutočných 
zážitkov záchranárov, s ktorými sa stretli počas svojej praxe, ktoré v ich 
záchranárskej duši zarezonovali a dlho si ich pamätajú do najmenších detailov. 
Najskôr písal príbehy, ktoré ho najviac zasiahli emocionálne. Ďalšie vyberal 
poučné, veselé aj smutné.  
 Každý príbeh mu niečo dal, niektorý zase vzal. Niektoré nám 
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porozprával a niektoré sme si aj prečítali. Zo skúseností pána Krausa vyplýva, že je 
dobré, aby ľudia, ktorí telefonicky privolávajú k postihnutému záchranku, už mali 
nejaké skúsenosti s poskytovaním prvej pomoci, a teda by bolo dobré, aby absolvovali 
nejaké školenie alebo kurz. A ak sa skutočne ocitnú v danej situácii, budú vedieť správne 
reagovať. Počas svojho profesionálneho života zažil aj zneužívanie záchrannej služby, 
čo je celosvetový problém. Ľudia si privolávajú pomoc aj k problémom, ktoré patria 
do kompetencie obvodného lekára. Ale ak sa ľuďom vysvetlí, ako funguje zdravotný 
záchranný systém, pochopia. Zväčša starší ľudia chcú nejakú radu, a nechcú ísť do 
nemocnice, pričom každý má svoje špecifiká. Deti na záchrannú službu reagujú dobre, 
na úrovni ich veku vedia aj adekvátne pomôcť. Záchranári sa občas stretávajú aj s 
prípadmi, v ktorých hlavnú úlohu zohrali drogy, alkohol a agresivita. V súčasnom období 
panuje celosvetová pandémia ochorenia Covid-19, a neobišla ani záchranárov. Pán Kraus 

bol niekoľkokrát v karanténe kvôli tomu, že prevážali takto chorého človeka, prípadne sa 
častokrát ľudia na začiatku ani nepriznali, že boli v styku s takto chorým pacientom. 
 Po ťažkej a namáhavej práci záchranára si pán Kraus vie nájsť čas aj na relax. 
Pred časom to bolo bojové umenie, v súčasnosti realizuje kurzy prvej pomoci a veľmi rád 
na záhrade kosí trávu. Zbiera ďalšie príbehy do novej knihy a dáva ich do takej podoby, 
aby boli pre čitateľa zaujímavé. Najskôr sa však chystá vydať 2. knihu prvej pomoci podľa 
najnovších pravidiel, ktoré odznejú na konferencii v marci 2021. Besedu ukončili slová 
záchranára p. Krausa: „Akákoľvek prvá pomoc je lepšia, ako žiadna“
 

     Bc. Alžbeta KUTAŠOVIČOVÁ
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Odborný literárny seminár 
Krehkosť lyriky Maši Haľamovej  

 

 V posledný júnový týždeň, dňa 26.6.2020, sa v Okresnej knižnici Dávida 
Gutgesela konal dlho očakávaný odborný literárny seminár v spolupráci s Gymnáziom 
Leonarda Stöckela. Bol zrealizovaný z verejných zdrojov s podporou Fondu na podporu 
umenia, ktorý sa niesol v pokojnej predprázdninovej atmosfére, kde študenti GLS 
predviedli svoj talent, cit, ale aj emócie pre scénické stvárnenie literárnej témy.
 
 Krehkosť lyriky Maši Haľamovej je téma literárneho seminára, ktorú navrhla  
PhDr. Mária Bušíková, PhD., bol venovaný  pamiatke k jej 25. výročiu úmrtia.
 Autorka je významnou predstaviteľkou slovenskej medzivojnovej poézie, 
jej diela sa vyznačujú hlboko prežívanými citovými zážitkami. Cez krehkosť ženskej 
lyriky vsadila na čistotu dievčenskej duše, na radosť, nehu, nepokoj ako aj pokoru, 
ktorú úvahami z filozofického pohľadu rozobrala Mgr. Jana Lešková. Duchovný 
rozmer predniesol ThDr. Anton Červeň. Celý seminár bol obohatený hudobným 
dotvorením celkovej atmosféry pod vedením Mgr. Lenky Blaňarovičovej a študentov 
GLS. Odborný literárny seminár moderoval Mgr. Juraj 
Bochňa ArtDr.
 Poetka Maša Haľamová sa svojimi útlymi 
zbierkami básní ako je Dar (1928) a Červený mak (1932) 
natrvalo vpísala do básnickej pamäti medzivojnového 
obdobia a  modernej slovenskej poézie.
 V roku 1983 jej bol udelený titul Národná 
umelkyňa a k 100. výročiu narodenia v r. 2008 si ju 
Slovenská pošta uctila ako významnú slovenskú 
poetku vydaním známky s podobizňou Maše 
Haľamovej. 

 Zámerom a cieľom literárnych odborných 
seminárov v priestoroch Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove je v prvom rade 
oboznámiť širokú verejnosť, obyvateľov mesta, študentov s osobnosťami literárneho 
života, ale aj predstaviť, čo knižnica  robí pre popularizáciu čítania.
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 Spolupráca s Gymnáziom Leonarda Stöckela a Okresnou knižnicou Dávida 
Gutgesela v Bardejove bola a naďalej je veľmi dobrá voľba. Cieleným prínosom celého 
projektu je, že literárne semináre realizované v knižnici slúžia ako pridaná hodnota pre 
rozbor literárneho diela v povinnej výučbe, 
ktoré umožňujú cibriť si vlastné vedomie, sú 
medzi študentmi obľúbené aj vzhľadom 
ku generačnej výmene študentov. Preto 
je dôležité, aby si literárne semináre 
udržali svoj status aj pre budúce 
generácie.
 

      Ing. Terézia ŠVIRKOVÁ 
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Hovoria o nich pramene

             ... je názov projektu, ktorý sa vďaka podpore FPU uskutočnil v našej Okresnej knižnici 
Dávida Gutgesela v Bardejove, v roku 2020. Projekt prebiehal formou moderovaných 
besied s archeológom Mgr. Petrom Harčarom, jedna beseda na tému Dávid Gutgesel 
a Bardejov bola uskutočnená s riaditeľkou OKDG, Mgr. Ivetou Michalkovou a s riaditeľom 
Šarišského múzea v Bardejove, PhDr. Františkom Gutekom.
                

 Cieľom tohto projektu bolo priniesť nové svetlo do histórie osobností, 
historických súvislostí, pamiatok či každodenného života človeka v stredovekom 
Bardejove. Niekoľko desiatok rokov sa v súvislosti s históriou mesta Bardejov opakujú 
tie isté zaužívané informácie vychádzajúce z dostupných historických prameňov. 
V týchto prameňoch sa však spomínajú osoby s konkrétnym životným príbehom, 
často poprepájané s osudmi iných osôb či historických udalostí, na čo sme sa v rámci 
projektu pozreli bližšie a podrobnejšie. Za posledných niekoľko rokov sa vedomosti 
o histórii nášho mesta posunuli o čosi ďalej aj na základe nových písomných 
prameňov či archeologických nálezov (naposledy objav gotickej brány z Baziliky 
sv. Egídia s výnimočným zobrazením erbu kráľa Mateja). Tieto nové zistenia sme 
počas besied predstavovali našim čitateľom a širokej verejnosti prostredníctvom online 
vysielania z našej knižnice. Naši čitatelia a široká verejnosť sa popritom mohla oboznámiť 
aj s materiálmi – knihami – z nášho knižničného fondu, v ktorých môžu nájsť množstvo 
spomínaných informácií a rozšíriť si tak vlastné obzory, vedomosti z histórie nielen nášho 
mesta, ale vo všeobecnosti aj širšej časti stredovekej Európy.
 Väčšina besied prebiehala formou online vysielania, nakoľko obmedzenia 
nedovoľovali prítomnosť publika avšak zistili sme, že táto forma mala aj svoje pozitívne 
stránky - diváci mohli v reálnom čase klásť otázky a besedy sa prezdieľávali aj medzi 
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skupinami sociálnych sietí medzi sebou. Videá z deviatich besied sú k dispozícii aj naďalej 
na našom profile na Facebooku či kanáli Youtube. 

 → 18. marec 2020  -  Boli prví cisterciti?
 → 27. máj 2020  -  Vavrinec  
 → 24. jún 2020  -  Panovníci a Bardejov
 → 15. júl 2020  -  Augustiniáni
 → 26. august 2020  -  Dávid Gutgesel
 → 21. september 2020  -  Cechy a remeslá v stredovekom Bardejove
 → 21. október 2020  -  Cechy a remeslá v stredovekom Bardejove II  
 → 25. november 2020  -  Každodenný život človeka v stredovekom Bardejove
 → 16. december 2020  -  Bardejov a temný stredovek?

 Výstupom tohto projektu, ktorý bol podporený aj Fondom na podporu umenia, 
je vydaný Zborník pod názvom Hovoria o nich pramene – besedy o dejinách stredovekého 
Bardejova, ktorých autorom textu je Mgr. Peter Harčar – archeológ.

 V rámci projektu sme 
pracovali aj s historickými 
informáciami a súvislosťami, 
ktoré by si zaslúžili svoj vlastný 
priestor, ale nezmestili sa do 
celého kontextu besied. Preto 
sme sa rozhodli v našej práci 

pokračovať a dáme im tak priestor aj 
v nasledujúcom roku. Veríme, že 
o projekte „Hovoria o nich pramene“ 
budete počuť aj v roku 2021. 

      Ľudovít BILLÝ DiS.art.
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Knižnično-informačný systém DAWINCI 
na bibliografickom oddelení OKDG v Bardejove

 Automatizácia, elektronizácia, informatizácia, pojmy, ktoré sa stali súčasťou 
nášho každodenného života v rôznych oblastiach našej spoločnosti, nevynímajúc ani 
knižnice. 

 Zavedením prvého knižnično-informačného systému BIBLIS v Okresnej 
knižnici Dávida Gutgesela v roku 1992 sa začalo budovanie bibliografickej článkovej 
regionálnej databázy v elektronickej podobe. V tom istom roku  začalo aj elektronické 
spracovávanie kníh v systéme LIBRIS. V júni 1993 sa elektronicky začalo s vypožičiavaním 
kníh na náučnom oddelení. Boli to moderné trendy rozvoja knihovníctva v okrese. 

 Oddelenie bibliografie za uplynulé roky používalo viaceré knižnično-informačné 
systémy. Ako som spomínala, od roku 1992 do októbra 2004 sme používali systém BIBLIS 
(s ostatnými knižnicami Košického a Prešovského kraja v združení ZVYKNI).  Používali 
sme ho 12 rokov. K 1.10.2004 sme ukončili vkladanie bibliografických záznamov do tohto 
systému. Medzitým sa v roku 2003 správca systému RNDr. Tibor Menyhért pokúsil o 
unimarcovskú verziu systému BIBLIS, ktorá sa volala BIBUNI.exe. Boli do nej len cvične 
vkladané bibliografické záznamy už vo formáte UNIMARC.

 Ešte predtým, 16.7.2004 navštívil našu okresnú knižnicu vtedajší generálny 
riaditeľ SNK v Martine doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. so svojím pracovným 
kolektívom a podpísal s vedením knižnice Zmluvu o spolupráci pri používaní a prevádzke 
integrovaného knižnično-informačného systému VIRTUA a spolupráci na projekte 
KIS3G. Prebehla konverzia bibliografických záznamov do Produkčnej článkovej databázy 
SNK v Martine a od októbra 2004 sme sa stali jej súčasťou. V uvedenom systéme sme 
pracovali 16 rokov. 

 Prešovský samosprávny kraj zaviedol do všetkých regionálnych knižníc 
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nový knižnično-informačný systém DAWINCI. 
Pred samotným spustením systému sa v dňoch 13.-15.7.2020 konalo Krajskej knižnici P. 
O. Hviezdoslava v Prešove školenie bibliografov s odborným konzultantom spoločnosti 
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SVOP Bratislava Mgr. Pavlom Špánim. V tzv. testovacej databáze sme kontrovali správnosť 
a kompletnosť prekonvertovaných záznamov z KIS Virtua do KIS Dawinci. Konverzia 
záznamov článkovej regionálnej bibliografie jednotlivých knižníc sa uskutočnila v čase 
od 1.-6.9.2020. 
 Okresná knižnica Dávida Gutgesela pod skratkou bjkdg mala 13 861 
záznamov a pod skratkou bjokdg 10 270 záznamov, čo bolo spolu 24 131 záznamov. 
Od 7.9.2020 bola v systéme Dawinci spustená ostrá databáza knižníc PSK. Začali 
sme so systémom pracovať, osvojovali sme si aj nové pojmy, ako scenáre, záložky, 
prehliadače, mriežky, working a iné. Prínosom systému je ISBD výstup bibliografického 
záznamu. Tak ako pri predošlých KIS, tak aj pri tomto, sa musíme „popasovať“ so všetkým 
novým, čo k tomu patrí. 

     
 Ľudmila MATUŠEVSKÁ
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DAWINCI, používateľ, e-knihy

 DAWINCI je moderný knižnično-informačný systém, ktorý integruje 
najnovšie prvky z oblasti serverových aplikácií, databázových systémov, dokumentového 
manažmentu.

Pozostáva z viacerých modulov:

•	 Modul KATALÓG
 Zabezpečuje tvorbu, modifikácie, prehliadanie a analýzu údajov 
súvisiacich s procesmi získavania, evidencie, vyhľadávania, revízie a vyraďovania 
titulov. Umožňuje evidenciu dodávateľov, autorít, titulov, objednávok a faktúr. 
Obsahuje funkcie na tvorbu stromu pojmov, plánovanie nákupu, automatizované 
prírastkovanie, hľadanie titulov (aj fulltextov) a pod.

•	 Modul VYPOŽIČKY 
 Automatizuje výpožičný proces a zameriava sa na evidenciu čitateľov, 
ich výpožičiek, poplatkov a služieb. Zaujímavosťou je možnosť evidovať služby pre 
neregistrovaných návštevníkov knižnice (napr. fotokópie). Systém ošetruje a kontroluje 
všetky známe stavy v životnom cykle titulu v procese jeho požičiavania a poskytuje 
skutočne širokú paletu nastavení výpožičných dôb a poplatkov.

•	 Modul ADMINISTRÁTOR 
 Je prostriedkom na tvorbu a údržbu databáz, monitorovanie a nastavovanie 
parametrov systému.

•	 Modul ONLINE KATALÓG (OPAC) 
 Sprístupňuje vybrané funkcie systému smerom k internetu. Používateľ má 
tak možnosť využívať funkcie systému prostredníctvom štandardného internetového 
prehliadača z ktoréhokoľvek počítača s pripojením na internet. Umožňuje sa hľadanie 
titulov, rešeršovanie, získanie prehľadu o vypožičateľnosti a pod. Čitateľ má možnosť po 
autorizácii získať informáciu o stave svojej čitateľskej karty.

 N á z o v  D AW I N C I  j e  s l o v n o u  h r a č k o u  o d  m e n a  s l á v n e h o 
u č e n c a  L e o n a r d a  d a  V i n c i ,  k t o r ý  s v o j í m  d i e l o m  a  i n v e n c i o u 
p r e d b e h o l  s v o j u  d o b u .  S k r a t k a  W I N  h o v o r í  o  f a k t e ,  ž e  s y s t é m 
D AW I N C I  j e  p l n o h o d n o t n o u  3 2 - b i t o v o u  a p l i k á c i o u  u r č e n o u 
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p r i m á r n e  p r e  O S  W i n d o w s  ( M i c r o s o f t  O  Windows Ô 95, 98, NT40, 
ME, 2000 a Citrix O Metaframe Ô).

 Používateľ má v tomto systéme naozaj veľký komfort. Prostredníctvom OPAC 
katalógu si vie nájsť, či  kniha, o ktorú má záujem, je v našom knižničnom fonde, či je 
voľná alebo požičaná, dokedy je požičaná, prípadne si ju môže aj rezervovať. Prihlásením 
sa na svoje konto má možnosť sledovať, koľko kníh má požičaných, dátum dokedy je 
potrebné knihy vrátiť a v prípade záujmu si ich môže aj sám predĺžiť. Prostredníctvom 
tohto systému čitateľ dostáva upozornenia o blížiacom sa termíne vrátenia 
kníh, o konci platnosti čitateľského preukazu, oznam o vrátení kníh, 
ak ich vrátil prostredníctvom biblioboxu  a pri nedo držaní 
dátumu vrátenia, pokiaľ si knihu 
nepredĺži, samozrejme, aj 
upomienky.
 

Z a č i a t k o m 
novembra sme 

s p u s t i l i  pre našich používateľov 
n o v ú službu, a to požičiavanie e-kníh. 
Čitatelia si jednoducho môžu požičiavať knihy on-line, 
čo je veľkou výhodou najmä v tejto komplikovanej covidovej 
dobe. Nemusia fyzicky knižnicu navštíviť a všetko funguje v on-line priestore. 
Podmienkou je mať platný čitateľský preukaz a zaplatené ročné členské. Čitateľ 
musí byť zaregistrovaný na portáli palmknihy.cz, a následne si musí nainštalovať aj 
potrebnú e-readingovú aplikáciu. Služba je prepojená s online katalógom knižnice, 
v ktorom si záujemca knihy vyberá. 
 Platforma sprístupňuje požívateľovi takmer desaťtisíc titulov. Čitatelia si môžu 
požičať na mesiac maximálne tri e-knihy, ktoré po dosiahnutí časového limitu z ich účtu 
zmiznú. Postup, ako získať elektronické tituly do mobilu, tabletu alebo čítačky máme 
uvedený na našej webovej stránke  www.gutgesel.sk.

      Bc. Zuzana JANČUVOVÁ
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Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania 
Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť

 V priebehu rokov 2019/2020 sme sa s kolegyňami zúčastnili na akreditovanom 
vzdelávacom programe ďalšieho vzdelávania – KNIHOVNÍCKE ZÁKLADY PRE 
ZNALOSTNÚ SPOLOČNOSŤ. 
 Realizáciu vzdelávacieho programu zabezpečovala Slovenská národná knižnica 
v Martine, kde bolo vzdelávanie aj realizované. Samotný kurz bol primárne určený 
hlavne pre záujemcov o prácu v knižnici a pre pracovníkov všetkých typov knižníc 
bez knihovníckeho vzdelania, a to stredoškolského či vysokoškolského. Minimálne 
požadované (vstupné) vzdelanie pre účastníkov vzdelávacieho programu bolo ukončené 
stredoškolské vzdelanie s maturitou. 

 Vzdelávací program Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť je 
koncipovaný ako modulový a člení sa na tri samostatné moduly:
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 Modul Všeobecný úvod do knihovníctva bol povinný pre všetkých účastníkov. 
Následne si záujemcovia o vzdelávanie mali zvoliť ešte jeden modul, resp. bolo možné 
zvoliť si aj všetky ponúknuté moduly. Spolu s kolegyňami sme si zvolili všetky, ktoré boli 
ponúknuté, a to modul zameraný nielen na verejné knižnice, ale aj so zameraním na 
akademické knižnice. 

 Realizácia kurzu prebiehala kombinovane, a to formou prezenčnej výučby 
realizovanej formou prednášok a workshopov, v kombinácii s dištančnou formou. Skúšky 
prebiehali písomne, ale aj ústne. Podmienkou, aby sme mohli pristúpiť k písomnej 
a ústnej forme skúšky, bolo napísanie záverečnej práce ku každému zvolenému modulu 
v rozsahu 10 – 15 normovaných strán. Samotnú prácu bolo potrebné následne obhájiť. 
Napísanie záverečných prác bolo pre nás veľkou výzvou, nakoľko nie vždy nám bola 
zvolená problematika práce blízka, ale o to viac to bola cennejšia skúsenosť. 
  
 Výstupom úspešného absolvovania akreditovaného vzdelávacieho programu 
bolo získanie osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho 
vzdelávania. Kurz bol pre nás cenným zdrojom nielen z hľadiska poznatkov, ktoré sme 
nadobudli, ale aj v rámci nadviazania nových priateľstiev. 

      Mgr. Marcela ČONKOVÁ
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Benchmarking v prostredí knižníc

 V dnešnom svete zohráva konkurencieschopnosť veľmi 
dôležitú rolu. Pre organizácie, ktoré nechcú stagnovať a 
zaostávať je charakteristické neustále inovovanie a vylepšovanie 
služieb či činností, ktoré ponúkajú. Z tohto hľadiska je dôležité aj 
vzájomné porovnávanie s vhodne zvoleným objektom, ktoré nám 
umožní zlepšovať sa. A práve potreba neustále sa zlepšovať a zároveň 
porovnávať sa s inými neobchádza ani sféru knihovníctva.
  Rozvojom informačno- komunikačných technológií 
a veľkým boomom v podobe e-kníh prebehla aj postupná 
transformácia knižníc, kde knižnice už neposkytujú iba tradičné 
výpožičné služby, ale postupne sa transformovali na komunitné 
centrá. Knižnice sa snažia bojovať o používateľa, a preto sa 
musia neustále snažiť skvalitňovať a inovovať svoje služby, aby 
obstáli v konkurencii. Aj v oblasti knižníc začína byť kladený čoraz 
väčší dôraz na meranie kvality služieb. Často sa práve od kvality 
poskytovaných služieb odvíjajú aj finančné príspevky od 
zriaďovateľa. Práve benchmarking je jednou z moderných a čoraz 
častejšie využívaných metód slúžiacich na porovnávanie vzájomných 
výkonov medzi organizáciami, ktorý má viesť k zlepšovaniu 
poskytovaných služieb. 
 Cieľom porovnávania je zistiť v čom sme dobrí, kde 
máme svoje slabé stránky a na základe porovnávania 
sa zlepšovať svoju činnosť. Benchmarking slúži na 
porovnávanie seba s určitým štandardom – „benchmarkom“, 
nie však len s cieľom sa mu vyrovnať. Na základe toho, 
či chceme benchmarking aplikovať pri porovnávaní v rámci 
jednej organizácie alebo naopak, porovnávať sa s nejakou 
inou organizáciou či subjektom, rozlišujeme benchmarking interný a 
externý. 
 Benchmarking knižníc pracuje s dvomi druhmi údajov, a to s 
parametrami, ktoré obsahujú základne štatistické dáta (počet registrovaných 
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používateľov, veľkosť fondu či počet výpožičiek). Druhá skupina údajov 
zahŕňa výkonové indikátory, teda konkrétne výkony knižníc pre 
vzájomne porovnávanie. Samotný benchmarking vychádza z údajov, ktoré 
sa preberajú zo štátneho štatistického zisťovania. Zatiaľ čo v Českej republike 
sú údaje automaticky prebraté z databázy, na Slovensku ich musia 
účastníci projektu Benchmarking knihoven ručne vpisovať do 
formulára. Pre účasť v projekte je najdôležitejšou a najzákladnejšou 
podmienkou schopnosť knižnice poskytnúť relevantné štatistické dáta 
o svojej činnosti. Každým rokom má počet zúčastnených knižníc v projekte 
stúpajúcu tendenciu. Zber štatistických údajov každoročne prebieha na 
prelome mesiacov marec – apríl. 
 Okresná knižnica Dávida Gutgesela do projektu Benchmarking 
knihoven vstúpila v roku 2012 odoslaním štatistických údajov za rok 
2011 a od daného roku sa zúčastňuje pravidelne každý rok. Z porovnávania 
za posledné roky v rámci knižníc v pôsobnosti PSK môžeme za 
našu knižnicu vyzdvihnúť zopár nasledovných údajov. Od roku 2014 
OKDG každoročne vykazuje zvyšujúce sa percento obnovy knižničného 
fondu, čo má súvis so zlepšením podmienok posledných rokov, kedy 
sa začal prideľovať vyšší finančný objem prostriedkov. Taktiež od roku 
2014 každoročne OKDG preukazuje nadpriemerne vysoký obrat, čo sa 
samozrejme tiež odvíja aj od aktualizácie a obnovy knižničného fondu v 
posledných rokoch. Nadpriemerne vysokým obratom za posledné roky 
dokáže naša knižnica konkurovať aj knižniciam v mestách s vyšším 
počtom obsluhovanej populácie. Kvalita fondu a jeho vysoký obrat je 
výrazne dominujúca silná stránka našej knižnice. 
 Benchmarking je silným a účinným nástrojom, ktorý nám môže, 
či už v rámci interného porovnania vo svojej organizácii alebo pri 
porovnávaní sa s inou organizáciou napomôcť odhaliť naše slabé 
stránky a naopak vyzdvihnúť naše prednosti. Je dôležité, aby sa 
realizoval pravidelne a vždy s určitým sledovaným zámerom. Len vtedy bude 
mať svoje opodstatnenie a prinesie hodnotné výsledky. 
 

     Mgr. Marcela ČONKOVÁ
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Oddelenie pre deti a mládež v OKDG  po rekonštrukcii otvorené

 Pandémia koronavírusu COVID-19 veľmi závažným spôsobom vstúpila do 
bežného života v celej našej spoločnosti a výrazne ovplyvnila chod i činnosť našich plánov. 
V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove sa plánované rekonštrukčné práce 
rozbehli podľa harmonogramu dňa 15.7.2020. Do užívania širokej čitateľskej verejnosti  
boli odovzdané dňa 15.12.2020. Žiaľ, kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej 
situácii sa otvorenie konalo bez prítomnosti verejnosti. Slávnostný akt vykonali vedúca 
odboru financií PSK Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru kultúry PSK Mgr. Emília 
Antolíková a riaditeľka OKDG Mgr. Iveta Michalková.
 Budovy a priestorové vybavenie knižníc úzko súvisia s kvalitou poskytovania 
knižnično-informačných služieb. Knižnice dokážu kultivovať a pritiahnuť verejnosť vtedy, 
ak sú príťažlivé a hlavne pozývajúce. Pravdou 
je, že oddelenie pre deti a mládež bolo v našej 
knižnici priestorovo p o d d i m e n z o v a n é 
a  nespĺňalo štandardy, ktoré sa v súčasnosti 
vyžadujú. Žiadala sa, ba bola priam 
nevyhnutná celková r e k o n š t r u k c i a 
druhého nadzemného podlažia. Mali sme 
víziu, poznali sme cieľovú skupinu a na 
základe tohto navrhli službu. Potrebovali 
sme vytvoriť väčší a modernejší priestor pre našich detských čitateľov a tínedžerov, 
v ktorom by sa cítili príjemne a kde by mohli s radosťou zmysluplne tráviť svoj voľný čas.
 Naše predstavy do podoby projektovej dokumentácie pripravil architektonický 
ateliér Olejár architekti s. r. o., konkrétne pani Ing. arch. Alenka Petejová. Stavbu 
realizovala bardejovská firma Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o. a stavebný dozor 
nad rekonštrukciou mal Ing. Jozef Pavličko. V rámci celého projektu bola 
zrealizovaná prestavba pôvodného,  už nevyhovujúceho  hygienického zariadenia, 
vybudovalo sa aj nové sociálne zariadenie na prvom nadzemnom podlaží v hlavnej 
budove v priestoroch bývalého skladu. Skultúrnili sa existujúce kancelárie, výstavná 
sieň a chodbové priestory. Zrealizovala sa kompletná výmena dlažby, úprava stropov, 
vymaľovanie stien. Samozrejmosťou bola rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena 
svietidiel. Celková rekonštruovaná plocha predstavovala cca 410 m² a bola financovaná 
naším zriaďovateľom, Prešovským samosprávnym krajom v hodnote 165 066. 95 eur 

Bardejovský knihovník 2020



41

vrátane  interiérového vybavenia. Zmenil sa celý vizuál druhého nadzemného podlažia,  
ktorý návštevníkov určite prekvapí. Celý priestor je vybavený novým nábytkom. Na 
oddelení pre deti a mládež vznikla zóna pre realizáciu nových nápadov. Vznikol priestor 
pre prácu s 3D-tlačiarňou – fablab.
 Veríme, že čitatelia sa u nás budú cítiť príjemne a budú nás radi navštevovať. 
Deti si tu nájdu množstvo knižných 
noviniek, encyklopédií, spoločenské hr y. 
Prekvapením i lákadlom pre našich najmenších je 
veľké akvárium, v ktorom si nájdu tú svoju rybičku.
Kultúrno-vzdelávacie podujat ia sú už 
neodmysliteľnou súčasťou knižničnej práce. OKDG 
v Bardejove organizuje aktivity na podporu 
a propagáciu čítania a literatúry. Väčšina týchto 
podujatí je venovaná deťom a mládeži, kde 
im na rozvoj čitateľskej gramotnosti ponúkame 
tvorivé dielne, zážitkové čítanie, dramatizácie 
rozprávok a povestí, kvízy, literárne súťaže a iné.
 Prajem si, aby sme boli v budúcnosti, 
v lepších časoch, viac viditeľní. Máme ambíciu 
stať sa „obývačkou mesta.“ Chceme, aby si 
každý návštevník či čitateľ u nás našiel to svoje. Mal 
by vedieť, že si k nám nepríde len vypožičať 
knihu, ale má možnosť stretnúť sa na čitateľskej 
besede so spisovateľom, vypočuť si prednášku či 
zúčastniť sa rôznych diskusií. 
 
 Celé budovy, ale aj priestory knižníc si na Slovensku zaslúžia pozornosť, lebo 
vypovedajú o stave modernej a vzdelanej slovenskej spoločnosti ako takej.

Tešíme sa na vás všetkých!

      Mgr. Iveta MICHALKOVÁ
                riaditeľka OKDG

Bardejovský knihovník 2020
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Čítanie je, našťastie, prudko nákazlivé

 Táto „nákaza“, či lepšie povedané „epidémia“ (hromadná nákaza), sa v mnohých 
rodinách, vďakabohu, šíri už roky.
 Informácií je dnes kvantum a mnohé z nich, pre naše dobro, v sebe radšej 
neuchovávame. Tentoraz však z opačnej strany. Bodaj sa čítanie kníh šírilo na všetky 
strany, a preto ponúkneme, resp. pripomíname informácie, na ktoré by sa nemalo zabúdať: 
vznik, príznaky a šírenie. 

 

 Čo sa týka najmenších detí, všetko má v rukách rodič. Najlepšie a zároveň 
najjednoduchšie je, keď deti vidia čítať aj svojich rodičov. Každé jedno je zvedavé, neustále 
sa chce niečo dozvedať a práve rodič je najvhodnejším nosičom „nákazy“ ČÍTANIA. 
Pamätajte, rodič – prenášač – ponúkne možnosť a dieťa ju častokrát nielen príjme, ale dokáže 
ju hravo ešte aj obohatiť. Čítajte nahlas, čítajte spoločne, rozprávajte sa o knihe, interpretuje, nechajte 
dieťa klásť otázky, verte, bude ich neúrekom. Berte do úvahy možnosť, že „nakazené“ dieťa, 
napokon „infikuje“ rodiča bezprostrednou fantáziou až tak, že sú v tom celá rodina po 
uši.
 Keby sme mali hovoriť o dospelých, tak možností je veľmi veľa. Nemožno však 
nespomenúť aj fakt, že i samotné dieťa môže byť tiež dokonalým prenášačom. 
V mnohých prípadoch rodič = pracovná vyťaženosť, stres a veľký nápor povinností. Svet, 
ktorý nám núkajú jednotliví autori, nech je už akýkoľvek, totiž pomáha ľudom uniknúť 
pred obavami a strachmi každodenného života. Majte na pamäti, že čítanie je pre človeka 
prospešné, zvyšuje efektivitu   mou      ,   rozvíja kreativitu, zlepšujú sa pamäťové funkcie...

 
 
 Netreba zabúdať, že táto „nákaza“ je veľmi premenlivá a neistá. U rôznych ľudí 
môžu mať príznaky rôznu intenzitu, deti nevynímajúc. 
 Ak máte čo i len jeden z týchto príznakov, tešte sa, ste „nakazený“/„nakazená“: 
vyhľadávate knihu deň čo deň, čítate na úkor iných povinností, milujete vôňu kníh, vždy 
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máte platné členské v knižnici, prajete si, aby mal deň viac ako 24 hodín a ostalo tak 
viac času na čítanie.

 Každý je iný,                              sú iné, aj my dospelí sme rôzni, a preto 
netreba strácať čas s povrchnými knihami. Nikto nechce čítať zlú, nezaujímavú 
a nudnú knihu. Treba vždy siahnuť po takej, ktorú keď otvoríte, nepustíte ju z rúk.

 

 V prípade tejto „nákazy“ nehľadáme cielené opatrenia na predchádzanie vzniku 
alebo potlačenie už vzniknutých „nákaz“. Šírenie v žiadnom prípade nechceme zastaviť, 
ba naopak.

 Je dôležité  kontaktovať čo najviac osôb „nakazených“ 
čítaním.

 Kontakty – ľudia, ktorí boli v takom vzťahu k „infikovanej“ osobe, v ktorom mali 
príležitosť získať „infekciu“, t. z. čítanie je hlboko zakorenené v rodine, alebo spolužiaci = 
knihomoli, kamaráti = knihomoli a susedia = knihomoli.

 Je nutné nájsť ohnisko „nákazy“, t. z. lokalitu, v ktorej prebieha proces šírenia 
„epidémie“. V tomto prípade sa sústredíme na miestnosti, kde police s knihami praskajú 
vo švíkoch. Jedno z najideálnejších miest, už od útleho veku, je práve knižnica. 

 Nech je človek zameraný na akúkoľvek oblasť, práve táto inštitúcia, ktorá je 
zameraná na sústreďovanie a požičiavanie kníh, ponúka, okrem iného, možnosť, ako sa 
bude táto ľudstvu prospešná „nákaza“ ďalej šíriť.

      Mgr. Mária VLKOVIČOVÁ
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Adventné zamyslenie
  
 Je krátko pred Vianocami, obdobie adventu. Koronavírus nám zastavil všetky 
podujatia, ktoré sme mali naplánované s účasťou verejnosti. Technické vymoženosti 
nám ale dovoľujú pripraviť on-line besedy, ktoré Vám môžeme zdieľať prostredníctvom 
sociálnych sietí.

 Dňa 11. decembra 2020 bol naším hosťom dekan Rímskokatolíckej farnosti 
v Bardejove Mgr. Marek Kreheľ. Kto povolanejší, ak nie duchovný pastier, nám môže 
priblížiť obdobie Adventu. Pani riaditeľka Mgr. Iveta Michalková sprevádzala hosťa celým 
adventným zamyslením. Advent má 4 týždne. Počas týchto dní by sme si mali stíšiť svoje 
vnútro, aby sme sa nedali ovplyvniť komerciou, aby sa nestratilo to duchovno. Zhodnoťme 
teda, čo všetko pre život potrebujeme. Momentálne zažívame náročné obdobie, ktoré 
nikto z nás ešte nezažil. Ľudia sú frustrovaní, pochybovační, majú rôzne obavy o seba 
a svojich blízkych.

 
 Záverečné slová patrili pánovi dekanovi. Vianoce budú! Budú také, aké si ich 
urobíme v srdci. Kristus prichádza do srdca človeka, prichádza tam, kde mu otvárame 
dvere. Požehnané Vianoce, bez ohľadu na to, aký bude vonkajší svet.   
 

      Ľudmila MATUŠEVSKÁ
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Nové knižné tituly v regionálnom fonde OKDG
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Výročia  a  jubileá  literárnych  osobností  v  r.  2020

Pavol  ŠTEFÁNIK      22.01.1920 100. výročie narodenia

    † 01.04.2010   10. výročie úmrtia

Július  LENKO   † 18.01.2000   20. výročie úmrtia

Elena  MARÓTHY ŠOLTÉSOVÁ    06.01.1855 165. výročie narodenia

Matej  HREBENDA                                   † 16.03.1880 140. výročie úmrtia

Michal Miloslav  HODŽA                        † 22.03.1870 150. výročie úmrtia

Jozef  Ignác  BAJZA                                   05.03.1755 265. výročie narodenia

Ján  HOLLÝ                                                24.03.1755 265. výročie narodenia

Rudolf  FÁBRY                                           08.02.1915  105. výročie narodenia

Andrej  SLÁDKOVIČ                                30.03.1820 200. výročie narodenia

Pavel  BUNČÁK                                       04.03.1915 105. výročie narodenia

    † 05.01.2000   20. výročie úmrtia

Zuzka  ZGURIŠKA      13.04.1900 120. výročie narodenia

Peter  KARVAŠ      25.04.1920 100. výročie narodenia

Margita  FIGULI                                        † 27.03.1995   25. výročie úmrtia

Jozef Gregor  TAJOVSKÝ                          † 20.05.1940   80. výročie úmrtia

Martin  KUKUČÍN                                     17.05.1860 160. výročie narodenia

Ladislav  NÁDAŠI JÉGÉ  † 02.07.1940   80. výročie úmrtia
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Výročia  a  jubileá  literárnych  osobností  v  r.  2020

Jozef Cíger  HRONSKÝ                             † 13.07.1960   60. výročie úmrtia

Maša  HAĽAMOVÁ                                 † 17.07.1995   25. výročie úmrtia

Rudolf  JAŠÍK                                     † 30.07.1960   60. výročie úmrtia

Milan Rastislav  ŠTEFÁNIK                       21.07.1880 140. výročie narodenia

Rudolf  DILONG                                       01.08.1905 115. výročie narodenia

Kristína  ROYOVÁ      01.08.1860 160. výročie narodenia

Samo  Bohdan  HROBOŇ              24.08.1820 200. výročie narodenia

Ivan  HORVÁTH   † 05.09.1960  60.  výročie úmrtia

Ľudovít  ŠTÚR      29.10.1815 205. výročie narodenia

Juraj  FÁNDLY      21.10.1750 270. výročie narodenia

František  ŠVANTNER  † 13.10.1950   70. výročie úmrtia

Ľudovít  KUBÁNI      16.10.1830 190. výročie narodenia

Emil Boleslav  LUKÁČ     01.11.1900 120. výročie narodenia

Pavol Michal  KUZMÁNY  † 10.11.1900 120. výročie úmrtia

Ján  PALÁRIK   † 07.12.1870 150. výročie úmrtia

Ján  KOSTRA      04.12.1910 110. výročie narodenia

    † 05.11.1975   45.  výročie úmrtia

Janko  JESENSKÝ   † 27.12.1945   75.  výročie úmrtia
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