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Plán činnosti kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja na rok 2021 

 

 
 

1. Identifikačné údaje organizácie 

 

Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

IČO: 37781570 

Dátum vzniku:  1952 

Dátum zriadenia (VUC):1. apríl 2002 

Právna forma: verejnoprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 361/1996 Z. z. 

Adresa: Radničné námestie č.1, 085 01 Bardejov 

Telefón: +421 54/4722105 

E-mail: kniznica@gutgesel.sk 

Webové sídlo: www.gutgesel.sk 

Sociálne siete: FB - Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

   IG – okresnakniznicadavidagutgesela 

Internetová databáza videí: Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

Štatutár: Mgr. Iveta Michalková 

 

 

2. Priority na rok 2021 

 
Vízie: 

• Otvorená knižnica poskytujúca odborné služby širokej verejnosti 

-stále sa rozvíjajúcim a ľahko dostupným informačným, 

kultúrnym a vzdelávacím centrom mesta a regiónu. Moderná 

inštitúcia, ktorá bude napĺňať nároky zriaďovateľa. 

• Ponúkať  priestor na stretávanie a širokú škálu služieb s dôrazom na 

sprístupnenie rozsiahleho fondu dokumentov. 

Priority: 

• Literárny festival pre deti. 

• Vytvorenie novej vizuálnej identity (redizajn webovej stránky). 



3 

 

• Komplexná revízia KF. 

• Interiérové zariadenie oddelenia krásnej literatúry pre dospelých 

prostredníctvom projektu z FPU. 

• Riešiť havarijný stav kotolne. 

• PD na fasádu budovy. 

 

Problémové oblasti: 

• Havarijný stav kotolne. 

 

Priestorové podmienky: 

• Nateraz vyhovujúce;  

  

3. Plán odbornej činnosti na rok 2021 

 

Zameranie odbornej činnosti knižnice bude vychádzať zo základných 

a strategických dokumentov knižnice (Zriaďovacia listina, Organizačný poriadok, 

Knižničný a výpožičný poriadok) i zo všeobecných dokumentov pre činnosť knižníc 

a to, zo zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, Ústavy SR čl. 26, 

Metodickému usmerneniu MK SR č. MK – 4315/2020-110/11107 z 21. júla 2020 

na určenie štandardov pre verejné knižnice, Stratégie rozvoja slovenského 

knihovníctva na roky 2015-2020, Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2014-2020 a 

Manifestu UNESCO o verejných knižniciach. 

 

Ťažiskové úlohy: 

 

• Sprístupňovať univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov regionálneho 

významu. 

• Poskytovať knižnično-informačné služby v súlade so zameraním 

na špecializáciu knižnice. 

• Formou výpožičiek spoločenských hier a hračiek rozšíriť ponuku služieb 

knižnice. Ponúknuť a budovať fond hier a pomôcok Montessori. 
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• Získavať informácie z voľne dostupných zdrojov pri vyhľadávaní 

plnotextových dokumentov. 

• Robiť regionálny výskum – monitorovať internetové pramene. Vytvárať 

záznamy aj z elektronických zdrojov. 

• Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia a vzdelávacie aktivity. 

• Rozvíjať moderné formy komunikácie s používateľom: zasielanie oznamov 

a pozvánok na podujatia priamo zo systému DAWINCI. Zasielanie knižných 

noviniek na mail používateľa. 

• Metodicky a poradensky usmerňovať obecné knižnice v okrese. 

• Synchronizovať prevádzku KIS Dawinci  s inými knižnicami 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

• Prostredníctvom grantových systémov FPU, Mesta Bardejov, operačných 

programov a iných, získavať mimorozpočtové finančné prostriedky na svoju 

činnosť. 

• Usilovať sa o dosiahnutie odporúčaných štandardov MK SR pre verejné 

knižnice vo všetkých oblastiach knižničných činností. 

• Podieľať sa na realizácii aktuálnych celospoločenských programov na rok 

2021. 

• Realizovať Týždeň slovenských knižníc v dňoch 01. 03. 2021 – 07. 03. 2021. 

• Realizovať rekonštrukciu kotolne. 

• Realizovať rekonštrukčné práce fasády na budove OKDG. 

• Príprava na 70. výročie založenia Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v roku 

2022. 

 

Termín: v priebehu roka 2021 

Zodp.: riaditeľka; vedúca služieb 

Hlavné úlohy: 

• Zabezpečiť finančné prostriedky aj z mimorozpočtových zdrojov na nákup 

kníh, časopisov a špeciálnych dokumentov. Za týmto účelom sledovať 

a pripravovať výzvy a uchádzať sa o granty. 

• Interiérovo vybaviť oddelenie krásnej literatúry pre dospelých. Použiť na to 

prostriedky z projektov. 
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• Nakupovať a budovať fond spoločenských hier a pomôcok Montessori a tak 

rozšíriť ponuku  služieb pre čitateľskú verejnosť. 

• Zabezpečiť a využívať prístup do vzdialených elektronických  zdrojov GALE 

, Slovenská knižnica a Infogate. 

• Získavať informácie z voľne dostupných zdrojov pri vyhľadávaní 

plnotextových dokumentov. 

• Uskutočňovať regionálny výskum – monitorovať internetové pramene. 

• Ponúkať online podujatia podľa aktuálnej situácie. 

• Realizovať workshopy s výtvarným i remeselným zameraním. 

• V spolupráci s Transparency International pripraviť prednášky pre 

seniorov so zameraním na korupciu a ochranu voči falošným správam 

a zameraným na ľudské práva. 

• Mimoriadnu pozornosť venovať poskytovaniu služieb  znevýhodneným 

skupinám používateľom. Naďalej spolupracovať s krajským strediskom Únie 

nevidiacim v Prešove. 

• Pripraviť v spolupráci s KST BŠK Bardejov 12 prednášok o cestovaní. 

• Pripravovať pre detského používateľa zážitkové čítania za účelom prebudiť 

v deťoch záujem o knihy a naučiť ich porozumieť textu. 

 

Knižnično-informačné služby: 

 

V súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach budú knižnično-

informačné služby súčasťou zabezpečovania  práva na informácie a službou vo 

verejnom záujme. Knižnica bude knižnično-informačné služby poskytovať v súlade 

so svojim zameraním, špecializáciou a rovnakým prístupom pre všetkých 

používateľov. 

Bezplatné knižnično-informačné služby predstavujú najmä absenčné 

a prezenčné výpožičky vlastného univerzálneho knižničného fondu a špecifických 

dokumentov regionálneho charakteru, prístup k elektronickému katalógu 

a webovému sídlu knižnice, ústne  a elektronické bibliografické, faktografické 

a referenčné informácie, prístup k elektronickým zdrojom, informačné prípravy 

žiakov, študentov,  kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia knižnice. 
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Knižnica bude aj naďalej poskytovať medziknižničnú výpožičnú službu, 

vypracovávanie rešerší, prístup k internetu, čo bude spoplatnené podľa aktuálneho 

cenníka OKDG. 

Knižnica bude predstavovať otvorený komunitný priestor pre kultúrno-

vzdelávacie aktivity kultúrnych zariadení, občianskych a záujmových združení, škôl 

a pod. 

Pre národnostné menšiny zabezpečiť aspoň jednu výstavu výtvarníka 

hlásiaceho sa k národnostnej menšine. Pripraviť dve informatívne besedy zamerané 

na orientovanie sa v knižnici pre žiakov rómskeho pôvodu. Spracovať aspoň jeden 

projekt  zameraný na menšiny. 

Pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva bude knižnica naďalej požičiavať 

zvukové knihy a periodiká v Braillovom písme. 

     Termín: v priebehu roka 2021 

     Zodp.: vedúca služieb a všetci pracovníci  

 

Bibliografická činnosť: 

 

Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť bude zameraná na: 

 

• Koncipovanie a realizáciu úloh vyplývajúcich z Národného bibliografického 

systému SR. 

• Excerpciu regionálnych periodík a napĺňanie regionálnej databázy.   

• Získavanie, spracovávanie, sprístupňovanie a archivovanie primárnych 

regionálnych dokumentov. 

• Uskutočňovať regionálny výskum, monitorovať internetové pramene. 

• Poskytovanie rešeršných služieb a regionálnych informácií. 

• Vkladanie adresy elektronického zdroja a vyhľadávať záznamy 

z elektronických zdrojových dokumentov. 

• Zostavovanie kalendárov výročí osobností Bardejova. 

• Poskytovanie adresných informácií pre samosprávu a štátnu správu. 

• Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb. 
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Informačné služby budú poskytované vo všetkých pracoviskách knižnice 

v súlade s ich zameraním. 

      Termín v priebehu roka 2021 

      Zodp.: bibliografka; vedúca služieb 

 

Edičná a publikačná činnosť: 

Edícia Bibliografia 

• Zoznam periodík dochádzajúcich do OKDG v Bardejove v roku 2021. 

• Bardejovský okres v tlači (elektronická regionálna článková bibliografická 

databáza). 

• Príležitostné bibliografické letáky. 

 

Edícia Dokumentácia 

• Plán činnosti OKDG na rok 2021. 

• Vyhodnotenie činnosti OKDG za rok 2020. 

• Správa o činnosti a hospodárení OKDG za rok 2020. 

• Správa o činnosti a hospodárení OKDG na I. polrok 2021. 

 

Edícia Metodika 

• Bardejovský knihovník. Knižničný spravodajca pre obecné knižnice 

  okresu Bardejov. 

 

Metodická činnosť a poradenská činnosť: 

 

 Obsahom metodickej činnosti OKDG bude poskytovanie metodických 

a poradenských služieb obecným knižniciam v okrese Bardejov v záujme 

zachovania, fungovania a rozvoja regionálneho knižničného systému ako 

neoddeliteľnej súčasti celoslovenského knižničného systému.  

 Metodická činnosť bude vychádzať zo zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach 

a Zriaďovacej listiny OKDG. 
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Zameranie metodickej činnosti: 

 

• v regionálnej pôsobnosti 

- poskytovať metodickú pomoc a poradenské služby knižniciam 

bardejovského regiónu a ich zriaďovateľom, realizovať pravidelné 

metodické návštevy obecných knižníc, 

- plniť úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti 

v bardejovskom regióne, 

- organizovať porady profesionálnych i neprofesionálnych knihovníkov 

regiónu, 

- venovať pozornosť elektronizácií knižničných procesov v obecných 

knižniciach regiónu, 

- zabezpečiť na základe záujmu základné odborné zaškolenie 

novonastúpených profesionálnych i neprofesionálnych knihovníkov. 

 

•  v rámci knižnice 

- zhromažďovať a spracovávať štatistické ukazovatele za OKDG za rok 

2020 v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, 

- uchovávať novonadobudnutú knihovnícku literatúru a odborné periodiká, 

- aktualizovať informácie na internetovej stránke knižnice v sekcii 

z oblasti knihovníctva, 

- pripraviť a uskutočniť komplexný rozbor činnosti OKDG za rok 2020. 

Termín v texte 

Zodp.: metodička OKDG 
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3.1.  Medzinárodná spolupráca, spolupráca s národnostnými menšinami a 

spolupráca s inými subjektami 

Spolupráca 

Stretnutie so seniormi Seniorské centrum Dlhá Lúka Prednášky spojené s dlhodobou 

výpožičkou z fondu OKDG  

Stretnutie so seniormi Seniorské centrum Zborov Prednášky spojené s dlhodobou 

výpožičkou z fondu OKDG  

Vansovej Lomnička Únia žien, Bardejov Súťaž umeleckého prednes žien 

a dievčat v próze a poézii. 

Maturita v knižnici Únia žien, Bardejov Súťaž umeleckého prednes žien 

a dievčat v próze a poézii. 

Šaliansky Maťko Matica slovenské, Bardejov Súťaž pre detí v prednese 

slovenských povestí. 

Večer s turistikou KST BŠK Bardejov  Cyklus prednášok v OKDG 

Výstava fotografií Fotoklub BARDAF Výstavy fotografií vo výstavnej 

sieni OKDG. 

Môj jazyk, moje korene Rusínska národná  menšina Literárno-spoločenské podujatie 

venované rusínskej národnej 

menšine 

Adventné čítanie Celé Slovensko číta deťom Čítanie s vianočnou tematikou 

 

 

3.2. Online činnosť    

 
Online činnosť 

Osobnosti Bardejova 

a Bardejovského okresu 

Cieľom seriálu je predstaviť známych aj menej známych 

osobností minulosti aj prítomnosti, ktorí sú spätí 

z Bardejovským okresom. 

Vedeli ste to? Cieľom je publikovanie zaujímavosti z kníh v našom 

knižničnom fonde. 

V knižnici  Seriál pre deti a mládež obsahujúci rozhovory, príhody 

z prostredia knižnice a filmové upútavky.  

Spomienkový medailón  

 

Prezentácia k výročiam literárnych osobností. 

        



10 

 

 

4. Plán projektovej činnosti v roku 2021 

 

4.1.  Presunuté projekty z roku 2020 

  
Názov 

projektu 

Výstup Finančný 

zdroj 

Program  Žiadaná 

suma 

Získaná 

suma 

Termín 

realizácie 

Literárna 

čitáreň 

pozvánky v 

papierovej a 

elektronickej 

forme, 

plagáty, 

webstránka, 

sociálne siete, 

regionálne 

média 

FPU 5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity 

a odborná 

činnosť 

knižníc 

1720,00 € 1500,00 € 01.01.2020-

30.06.2021 

Literárne 

semináre so 

scénickým 

spracovaním 

textov 

pozvánky v 

papierovej a 

elektronickej 

forme, 

plagáty, 

webstránka, 

sociálne siete, 

regionálne 

média 

FPU 5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

2350,00 € 2000,00 € 01.01.2020-

30.06.2021 
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4.2.  Projektové zámery na rok 2021  

 
Názov 

projektu 

Výstup Finančný 

zdroj 

Program  Žiadan

á suma 

Získaná 

suma 

Termín 

realizácie 

Knihúľkovo Príprava 

projektu po 

vyhlásení výzvy 

FPU 5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

   

Hovoria 

o nich 

pramene II. 

Príprava 

projektu po 

vyhlásení výzvy  

FPU 5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

   

Poď von s 

knižnicou 

Príprava 

projektu po 

vyhlásení výzvy 

FPU 5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

   

Festival pre 

deti: Zaži 

s Gutgeselo

m, že kniha 

je skvelým 

priateľom 

Príprava 

projektu po 

vyhlásení výzvy 

 

TOP podujatie 

 

FPU 1.5.7 

Literárne 

prehliadky, 

festivaly, 

súťaže 

   

Skvalitnenie 

interiérového 

vybavenia 

oddelenia 

krásnej 

literatúry pre 

používateľov 

knižnice 

modernizácia 

interiéru 

knižnice 

FPU 5.1.2 

Vybavenie 

knižníc a 

menšia 

knižničná 

infraštruktúr

a 

10 000,0

0 € 

 01.01.2021-

31.12.2021 

Môj jazyk, 

moje korene 

Zborník, 

pozvánky v 

papierovej a 

elektronickej 

forme, plagáty, 

webstránka, 

sociálne siete, 

regionálne 

média,  

KULT 

MINOR 

1.2 

neprofesioná

lne umenie 

2 100, 

00 € 

 01.04.2021-

31.12.2021 
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5. Marketing a propagácia v roku 2021 

 

- Prieskum trhu a orientácia nielen na našich čitateľov, ale aj na nerozhodných  

nepoužívateľov, teda tých, ktorí by mohli vidieť v službách knižnice aj iné 

hodnoty.                    Je potrebné propagovať knižnicu ako inštitúciu, ktorá sa 

zameriava, okrem požičiavania kníh, aj na kultúrne a vzdelávacie podujatia.  

- Robiť väčšiu propagáciu aj prostredníctvom Video marketingu (videá, 

podcasty,...). 

- Naďalej v interakcii s používateľmi budovať značku knižnice. 

- Vytvorenie novej vizuálnej identity, ktorá by dokázala zaujať všetky vekové 

kategórie (redizajn webovej stránky, zadefinovať si farby, fonty a grafický 

štýl, ktoré sa budú v knižnici využívať). 

 

6. Organizačná štruktúra - plánované zmeny 

 

6.1.  Zamestnanci, ktorí v roku 2021 dovŕšia  dôchodkový vek: v roku 

2021 v OKDG nedosiahne dôchodkový vek nikto. 

- pracovná pozícia :  

- dátum odchodu do dôchodku: 

6.2.  Iné plánované zmeny v organizačnej štruktúre 

(napr.: zrušenie prac. pozície a pod.) 

- nemáme v pláne zrušiť žiadnu pracovnú pozíciu. Chceme však 

kumulovať pracovné pozície tak, aby v prípade potreby bola možná 

vzájomná zastupiteľnosť. 

 

        Zodp.: riaditeľka 
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Iné  
 

Príloha č.1 

 

Programový rozpočet – plán 2021 
 

1. Počet používateľov   4 500 

2. Počet návštevníkov 32 000 

3. Počet knižničných prírastkov    2 000 

4. Počet podujatí      350 

Ostatné ukazovatele 

 
5. Knižničný fond  77 000 

6. Výpožičky 110 000 

7. Úbytky    2 000 

8. % používateľov z počtu obyvateľov        13,87% 

9. Online podujatia       75 

10. E-knihy      220 

 

Príloha č.2 

 

Plán súťaží na rok 2021 
 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

súťaže 

Charakter  

súťaže * 

Zdroj 

financovania 

Poznámka 

Január Šaliansky Maťko Okresné kolo 

celoslovenskej 

súťaže  

Z rozpočtu 

Matice 

slovenskej 

Bardejov 

Súťaž pre detí v prednese 

slovenských povestí. 

V spolupráci s Maticou 

slovenskou. 

Február Vansovej Lomnička Okresné kolo 

celoslovenskej 

súťaže 

Z rozpočtu 

Únie žien, 

okresná 

organizácia 

Bardejov  

Súťaž umeleckého 

prednes žien a dievčat 

v próze a poézii. 

V spolupráci s Úniou 

žien, okresná organizácia 

Bardejov. 

Máj Maturita v knižnici Okresná súťaž Z rozpočtu 

Únie žien, 

okresná 

organizácia 

Bardejov 

Súťaž v spolupráci 

s Úniou žien, okresná 

organizácia Bardejov. 

Apríl Súťažná prehliadka 

knižničných podujatí pre 

deti  

Krajská súťaž Z rozpočtu 

OKDG 

Krajská knižnica 

P.O.Hviezdoslava v 

Prešove 
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Príloha č.3 
 

Plán výstav na rok 2021 
 

Termín 

(mesiac)  

Názov  

výstavy 

Miesto  

konania 

Zdroj 

financovania 

Poznámka 

Január Fotografie zo súťaže PSK 

v rámci NTM 2020 

Výstavná sieň 

OKDG 

Z rozpočtu 

OKDG 

 

Február Výstava fotoklubu Bardaf Výstavná sieň 

OKDG 

Z rozpočtu  

BARDAF 

 

Marec Príroda v detailoch – detaily 

v prírode 

Výstavná sieň 

OKDG 

Z rozpočtu 

OKDG 

Výstava VSM  

v KE 

Apríl Výstava fotoklubu Bardaf Výstavná sieň 

OKDG 

Z rozpočtu 

BARDAF 

 

Máj Neznáme farby osobností – 

putovná výstava Rómska 

Kultúra 

Výstavná sieň 

OKDG 

Z rozpočtu 

OKDG 

VÚC Prešov 

Jún Výstava Biblií od 

súkromného zberateľa 

Výstavná sieň 

OKDG 

Z rozpočtu 

OKDG 

Zberateľ Michal 

Lapčák 

Júl Výstava Biblií od 

súkromného zberateľa 

Výstavná sieň 

OKDG 

Z rozpočtu 

OKDG 

Zberateľ Michal 

Lapčák 

August Premena do krásy Výstavná sieň 

OKDG 

Z rozpočtu 

OKDG 

Výstava VSM  

v KE 

September Výstava fotografií Lenky 

Šingovskej  

Výstavná sieň 

OKDG 

Z rozpočtu 

OKDG 

 

Október Výstava fotoklubu Bardaf Výstavná sieň 

OKDG 

Z rozpočtu 

BARDAF 

 

November Kniha roka PSK 2020 Výstavná sieň 

OKDG 

Z rozpočtu 

OKDG 

 

December Výstava fotoklubu Bardaf Výstavná sieň 

OKDG 

Z rozpočtu 

BARDAF 

 

 

Príloha č.4 

 

Podujatia pod záštitou predsedu PSK na rok 2021 
 

Termín 

(dátum) 

Názov podujatia Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

Február  Národný týždeň 

manželstva 

Z rozpočtu 

OKDG 

Celosvetová kampaň na podporu 

manželstva 08. 02. - 14. 02. 2021 

Október Deň PSK Z rozpočtu 

OKDG 

Tvorivé aktivity knižnice 

a propagácia kraja 
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Príloha č.5 

 

Plán podujatí na rok 2021 

 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia * 

Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

Január Večer s 

turistikou 

Cyklické 

podujatie 

KST BŠK 

Bardejov 

Prednášky 

organizované 

v spolupráci s KST 

BŠK Bardejov. 

Ja som prvák, ty 

si prvák 

Knižnično-

informačná 

príprava 

Z rozpočtu 

OKDG 

Bezplatný zápis žiakov 

1 ročníka ZŠ za čitateľa 

knižnice spojený s 

knižnično- informačnou 

prípravou. 

Február Večer s 

turistikou 

Cyklické 

podujatie 

KST BŠK 

Bardejov 

Prednášky 

organizované 

v spolupráci s KST 

BŠK Bardejov. 

Ja som prvák, ty 

si prvák 

Knižnično-

informačná 

príprava 

Z rozpočtu 

OKDG 

Bezplatný zápis žiakov 

1 ročníka ZŠ za čitateľa 

knižnice spojený s 

knižnično- informačnou 

prípravou. 

Poď von s 

knižnicou 

Cyklus besied FPU Cyklus besied, ktorých 

cieľom je oboznámiť 

širokú verejnosť so 

zaujímavosťami 

z okresu Bardejov so 

zreteľom na knižničný 

fond OKDG. 

Marec Literárny 

a odborný 

seminár 

Cyklus 

odborných 

seminárov  

FPU V rámci projektu FPU 

pod názvom  „Literárne 

semináre“ , ktorého 

cieľom  je v priestoroch  

knižnice oboznámiť 

širokú verejnosť, 

obyvateľov mesta, 

študentov a 

návštevníkov Bardejova 

s osobnosťami 

literárneho života. 

Literárna čitáreň Cyklus besied FPU Beseda konaná v rámci 

projektu FPU  

„Literárna čitáreň“ 
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ktorého cieľom je  

zvyšovať záujem o 

literatúru a čítanie, 

poskytnúť prehľad o 

dianí na slovenskej 

literárnej scéne. 

Večer s 

turistikou 

Cyklické 

podujatie 

KST BŠK 

Bardejov 

Prednášky 

organizované 

v spolupráci s KST 

BŠK Bardejov. 

Noc s 

Andersenom 

Medzinárodné 

podujatie 

Z rozpočtu 

OKDG 

Podujatie na podporu 

čítania. 

Ja som prvák, ty 

si prvák 

Knižnično-

informačná 

príprava 

Z rozpočtu 

OKDG 

Bezplatný zápis žiakov 

1 ročníka ZŠ za čitateľa 

knižnice spojený s 

knižnično- informačnou 

prípravou. 

Knihúľkovo Cyklus aktivít FPU Montessori aktivita pre 

matky s deťmi. 

Hovoria o nich 

pramene II. 

Cyklus besied FPU Besedy s miestnymi 

odborníkmi v oblasti 

histórie so zreteľom na 

knižničný fond. 

Apríl Večer s 

turistikou 

Cyklické 

podujatie 

KST BŠK 

Bardejov 

Prednášky 

organizované 

v spolupráci s KST 

BŠK Bardejov. 

Ja som prvák, ty 

si prvák 

Knižnično-

informačná 

príprava 

Z rozpočtu 

OKDG 

Bezplatný zápis žiakov 

1 ročníka ZŠ za čitateľa 

knižnice spojený s 

knižnično- informačnou 

prípravou. 

Knihúľkovo Cyklus aktivít FPU Montessori aktivita pre 

matky s deťmi. 

Poď von s 

knižnicou 

Cyklus besied FPU Cyklus besied, ktorých 

cieľom je oboznámiť 

širokú verejnosť so 

zaujímavosťami 

z okresu Bardejov so 

zreteľom na knižničný 

fond OKDG. 

Máj Literárna čitáreň Cyklus besied FPU Beseda konaná v rámci 

projektu FPU  

„Literárna čitáreň“ 

ktorého cieľom je  

zvyšovať záujem o 
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literatúru a čítanie, 

poskytnúť prehľad o 

dianí na slovenskej 

literárnej scéne.  

Večer s 

turistikou 

Cyklické 

podujatie 

KST BŠK 

Bardejov 

Prednášky 

organizované 

v spolupráci s KST 

BŠK Bardejov. 

Ja som prvák, ty 

si prvák 

Knižnično-

informačná 

príprava 

Z rozpočtu 

OKDG 

Bezplatný zápis žiakov 

1 ročníka ZŠ za čitateľa 

knižnice spojený s 

knižnično- informačnou 

prípravou. 

Knihúľkovo Cyklus aktivít FPU Montessori aktivita pre 

matky s deťmi. 

Hovoria o nich 

pramene II. 

Cyklus besied FPU Besedy s miestnymi 

odborníkmi v oblasti 

histórie so zreteľom na 

knižničný fond. 

Jún Literárny 

a odborný 

seminár 

Cyklus 

odborných 

seminárov 

FPU V rámci projektu FPU 

pod názvom  „Literárne 

semináre“ , ktorého 

cieľom  je v priestoroch  

knižnice oboznámiť 

širokú verejnosť, 

obyvateľov mesta, 

študentov a 

návštevníkov Bardejova 

s osobnosťami 

literárneho života. 

Večer s 

turistikou 

Cyklické 

podujatie 

KST BŠK 

Bardejov 

Prednášky 

organizované 

v spolupráci s KST 

BŠK Bardejov. 

Ja som prvák, ty 

si prvák 

Knižnično-

informačná 

príprava 

Z rozpočtu 

OKDG 

Bezplatný zápis žiakov 

1 ročníka ZŠ za čitateľa 

knižnice spojený s 

knižnično- informačnou 

prípravou. 

Čitateľský 

maratón 

Celoslovenské 

podujatie 

UNICEF Detský čitateľský 

maratón. 

Knihúľkovo Cyklus aktivít FPU Montessori aktivita pre 

matky s deťmi. 

 Poď von s 

knižnicou 

Cyklus besied FPU Cyklus besied, ktorých 

cieľom je oboznámiť 

širokú verejnosť so 
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zaujímavosťami 

z okresu Bardejov so 

zreteľom na knižničný 

fond OKDG. 

Júl Prázdniny 

s Knihomilkou 

Cyklus 

stretnutí 

Z rozpočtu 

OKDG 

Aktivita pre všetky 

prázdninujúce deti, 

ktoré si majú chuť niečo 

pekné prečítať, vytvoriť 

v tvorivej dielničke 

a zabaviť sa pri 

kreatívnych hrách.  

Prečítané leto Cyklus 

podujatí 

Z rozpočtu 

OKDG 

Každý týždeň prázdnin 

budeme objavovať 

v detských knihách 

novú tému.  

Knihúľkovo Cyklus aktivít FPU Montessori aktivita pre 

matky s deťmi. 

August Prázdniny s 

Knihomilkou 

Cyklus 

stretnutí 

Z rozpočtu 

OKDG 

Aktivita pre všetky 

prázdninujúce deti, 

ktoré si majú chuť niečo 

pekné prečítať, vytvoriť 

v tvorivej dielničke 

a zabaviť sa pri 

kreatívnych hrách.  

Prečítané leto Cyklus 

podujatí 

Z rozpočtu 

OKDG 

Každý týždeň prázdnin 

budeme objavovať 

v detských knihách 

novú tému.  

Knihúľkovo Cyklus aktivít FPU Montessori aktivita pre 

matky s deťmi. 

September  Knižnično-

informačná 

príprava 

Z rozpočtu 

OKDG 

KIP a exkurzie pre 

študentov SŠ 

Večer s 

turistikou 

Cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu 

OKDG 

Prednášky 

organizované 

v spolupráci s KST 

BŠK Bardejov. 

Knihúľkovo Cyklus aktivít FPU Montessori aktivita pre 

matky s deťmi. 

Hovoria o nich 

pramene II. 

Cyklus besied FPU Besedy s miestnymi 

odborníkmi v oblasti 

histórie so zreteľom na 

knižničný fond. 

Október Večer s 

turistikou 

Cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu 

OKDG 

Prednášky 

organizované 

v spolupráci s KST 



19 

 

BŠK Bardejov. 

Knihúľkovo Cyklus aktivít FPU Montessori aktivita pre 

matky s deťmi. 

Poď von s 

knižnicou 

Cyklus besied FPU Cyklus besied, ktorých 

cieľom je oboznámiť 

širokú verejnosť so 

zaujímavosťami 

z okresu Bardejov so 

zreteľom na knižničný 

fond OKDG. 

November P. O. 

Hviezdoslav  

100. výročie 

úmrtia 

Odborný 

seminár 

Z rozpočtu 

OKDG 

Seminár pri príležitosti 

100. výročie úmrtia P. 

O. Hviezdoslava 

Večer s 

turistikou 

Cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu 

OKDG 

Prednášky 

organizované 

v spolupráci s KST 

BŠK Bardejov. 

Knihúľkovo Cyklus aktivít FPU Montessori aktivita pre 

matky s deťmi. 

Hovoria o nich 

pramene II. 

Cyklus besied FPU Besedy s miestnymi 

odborníkmi v oblasti 

histórie so zreteľom na 

knižničný fond. 

December Adventné čítanie Celoslovenské 

podujatie 

Z rozpočtu 

OKDG 

Projekt celé Slovensko 

číta deťom  v čase 

adventnom, online 

čítanie rozprávkového 

príbehu    

Večer s 

turistikou 

Cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu 

OKDG 

Prednášky 

organizované 

v spolupráci s KST 

BŠK Bardejov.   

Knihúľkovo Cyklus aktivít FPU Montessori aktivita pre 

matky s deťmi. 

 

 

      Zodp.: vedúca služieb a všetci pracovníci 

 

 

 

 

V Bardejove dňa 30. 12. 2020 
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