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Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia kultúrnej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja za rok 2020 

 

 
 

1. Identifikačné údaje organizácie 

 
Názov organizácie:  Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

IČO: 37781570 

Dátum vzniku (historicky):   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: +421544722105 

E-mail: kniznica@gutgesel.sk 

Webové sídlo: www.gutgesel.sk 

Sociálne siete: FB – Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

IG – okresnakniznicadavidagutgesela 

Internetová databáza videí: Youtube - Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

Štatutár: Mgr. Iveta Michalková 

 

 

2. Zhrnutie r. 2020 

 
Všeobecné zhodnotenie:  

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove je príspevkovou inštitúciou 

Prešovského samosprávneho kraja a v zmysle svojej zriaďovacej listiny pôsobí ako 

kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia. Realizuje  svoju činnosť v súlade so 

zriaďovacou listinou, poskytuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov 

k informáciám a úzko spolupracuje s Knižničným inštitútom pri Slovenskej národnej 

knižnici v Martine a Odborom kultúry  Úradu Prešovského samosprávneho kraja 

a v neposlednom rade i ostatnými verejnými knižnicami v kraji.  

Pre OKDG je prioritou najmä poskytovanie knižnično-informačných služieb 

obyvateľom mesta Bardejov  a návštevníkom regiónu v rámci svojej územnej 

pôsobnosti v čo najväčšej komplexnosti a kvalite. Sprístupňuje celý svoj knižničný fond 

bez obmedzenia. Úspešnosť plnenia  návštevnosti a ďalších ukazovateľov činnosti 

v roku 2020 v značnej miere narušila celková pandémia COVID -19. Našou snahou je 

vytvárať vhodné podmienky pre tých, ktorí majú prístup k dokumentom a informáciám  

obmedzený, t. j. pre sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľov. V súlade 



2 

 

s vývojom v slovenskom verejnom knihovníctve rastie dôležitosť knižnice ako 

komunitného centra. 

OKDG sídli v budove, ktorej sme  správcom a zabezpečujeme jej  komplexný 

servis. Knižnično-informačné služby sú poskytované v štyroch oddeleniach a jednej 

pobočke, ktorá sa nachádza v Bardejovských Kúpeľoch. Rozloženie jednotlivých 

oddelení neumožňuje centrálnu evidenciu používateľov, preto procesy registrácie 

používateľov musia prebiehať na každom oddelení. Z tohto dôvodu je veľmi náročné 

pri absencii pracovníkov z dôvodu dovoleniek alebo PN personálne obsadiť oddelenia. 

Knižnica  je miestom, kde sa informácie koncentrujú vo fyzickej podobe alebo sú 

spojivom na ceste do virtuálneho sveta a k informáciám uloženým vo vzdialených 

informačných zdrojoch. Úroveň knižnice sa odvíja od podmienok , ktoré sú tejto oblasti 

vytvárané zriaďovateľom knižnice, ale aj možnosťami a úspešnosťou získavania 

finančných zdrojov. V neposlednom rade aj inovatívnym prístupom vedenia knižnice. 

 

Najvýznamnejšie úspechy:  

• OKDG medzi svoje úspechy v roku 2020 v odbornej činnosti určite radí 

implementáciu  KIS  a získanie mimorozpočtových zdrojov. Veľmi výrazne z  FPU  

na nákup literatúry v čiastke 19. 900 €. Na jednej strane, vďaka týmto finančným 

prostriedkom sme mohli nakúpiť kvalitnú literatúru pre našich používateľov.           

Na druhej strane sme mohli zároveň vyradiť multiplicitnú, duplicitnú 

a opotrebovanú literatúru. 

• Realizácia prechodu z KIS VIRTUA do KIS DAWINCI 

• Prostredníctvom grantových systémov z operačných programov, získanie 

mimorozpočtových zdrojov. Celkovo 32 290, 00€. 

• Realizáciu rekonštrukčných práce celého nadzemného podlažia vrátane oddelenia 

pre deti a mládež a vybudovanie nových sociálnych zariadení. 

• Spustenie výpožičiek e-kníh pre používateľov. 

 

Problémové oblasti:  

Nepodarilo sa nám zrealizovať rekonštrukciu kotolne na ktorú sme mali podaný 

projekt na Evironmentálny fond. Vyrozumenie o úspešnosti sme obdržali v mesiaci 

október 2020. Vzhľadom na začiatok vykurovacej sezóny sme ju nestihli zrealizovať. 
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- Usilovali sme sa o dosiahnutie  odporúčaných štandardov MK SR pre verejné knižnice 

vo všetkých oblastiach. Avšak vplyvom pandémie COVID-19 a obmedzenú možnosť 

pre kultúrne podujatia  a čiastkovej paralýzy inštitúcie sa nám to nepodarilo naplniť. 

 

3. Vyhodnotenie odbornej činnosti za r. 2020 

 
3.1.Ťažiskové  úlohy, plnenie hlavných úloh, knižnično-informačné služby, bibliografická 

činnosť, edičná činnosť, metodická a poradenská činnosť, klubová činnosť, komunitná 

činnosť, spolková činnosť...  

Prílohy č. 1 – 5 

 

Ťažiskové úlohy:  

• Základnou úlohou knižnice bola práca s čitateľom a používateľom na jednotlivých 

oddeleniach. Zvyšovanie úrovne práce ovplyvnil individuálny prístup pracovníkov 

k čitateľom a používateľom knižnice.  

• Nákup knižničného fondu vychádzal zo základných potrieb reálneho i potencionálneho  

zázemia používateľov. Vek fondu je okrem doplňovania ovplyvnený aj systematickou 

vyraďovacou stratégiou. V zmysle zákona 126/2015 Z. z.  o knižniciach bola urobená 

čiastočná revízia knižničného fondu v študovni a pobočke v Bardejovských Kúpeľoch. 

• V zmysle vyhlášky MK SR 201/2016 sa priebežne vyradilo 2 418 z dôvodu multiplicity, 

duplicity a opotrebovanosti. 

• Prechod na nový knižnično-informačný systém DAWINCI si vyžadoval dôslednú 

prípravu i školenia pracovníkov. 

• S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja sa zrealizovala z kapitálových 

výdavkov vo výške 165 000 € rekonštrukcia celého druhého nadzemného podlažia, 

vrátane oddelenia pre deti a mládež, súvisiacich kancelárií, výstavnej siene 

a vybudovanie nových sociálnych zariadení. 

• Realizovali sme metodickú a poradenskú pomoc pre obecné knižnice. 

• Organizovali sme podujatia pre dospelého i detského používateľa. 

• Prostredníctvom grantových systémov FPU a operačných programov sme získali 

mimorozpočtové finančné prostriedky pre svoju činnosť. 

• Usilovali sme o dosiahnutie odporúčaných štandardov MK SR pre verejné knižnice      

vo všetkých oblastiach knižničných činností. 

• Pripravili sme podklady pre realizáciu a rekonštrukciu kotolne, ktorá je v havarijnom 

stave.  
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Plnenie hlavných úloh: 

 

Počet registrovaných (aktívnych používateľov) v roku 2020 bol 4 260. Stanovený plán 

( 4 600 ) nebol splnený z dôvodu celkovej rekonštrukcie druhého nadzemného podlažia, 

vrátane oddelenia pre deti a mládež. Knižnica bola v čase rekonštrukcie  od 15. júla      

do 15. decembra zatvorená. Ďalším dôvodov nesplnenia počtu používateľov bola 

celková pandémia COVID-19, ktorá zabránila aktivitám na získavanie používateľov. 

Knižnica počas celého roka 2020 ponúkala svojim používateľom rodinné členské a tak 

naši používatelia mali možnosť za 6 € získať členské na celý rok pre členov svojej 

rodiny. Zápisné v roku 2020 knižnica nemenila. 

 

Celková ročná návštevnosť knižnice (t. j. za výpožičku knihy a návštevu na 

jednotlivých podujatiach knižnice) predstavovala 41 355 návštevníkov. Plánovaný 

počet  sme nenaplnili z dôvodu rekonštrukcie a nemožnosti realizácie podujatí tak, ako 

boli naplánované. Dôvodom bola koronakríza.  

Knižnica sa počas roka usilovala o zavádzanie nových inovatívnych trendov. 

Počas leta sme mali v prevádzke pre našich používateľov letnú čitáreň, ktorá bola 

spojená s tzv. neformálnym čitateľským kútikom, kde čitatelia mali k dispozícií 

aktuálnu ponuku novín a časopisov. Letná čitáreň poskytovala zároveň relaxačný 

priestor. Po ukončení rekonštruovaných priestorov sme dispozične rozšírili oddelenie 

pre deti a mládež, kde naši detskí čitatelia majú k dispozícii väčší modernejší priestor.

  V rámci oddelenia vznikla zóna pre trávenie voľnočasových  a vzdelávacích 

aktivít, kde máme umiestnenú 3 D tlačiareň, kde budú v roku 2021 prebiehať 

prezentácie  s praktickými ukážkami 3D tlače. Na tomto oddelení pribudlo aj veľké 

akvárium, ktoré okrem estetickej funkcie spĺňa úlohu spoločenského  prvku a lákadla 

pre našich najmenších čitateľov. 

Vynovili sme výstavnú sieň, v ktorej pribudlo účelové osvetlenie a nábytok. Pribudli 

nové sociálne zariadenia, ktoré pri vernisážach a návštevnosti na podujatiach veľmi 

chýbali.  

 

Počet výpožičiek  

Počet vypožičaných dokumentov sme aj napriek koronakríze a rekonštrukcii knižnice 

splnili. Dôvodom bola služba, ktorú sme zaviedli ešte v roku 2019 a to v spolupráci 

s mestom Bardejov a Centrom sociálnych služieb v Bardejove. Bezplatná služba         
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pod názvom Knižnica v ústrety seniorom  pre klientov Centra sociálnych služieb bola 

určená tým, ktorým ich zdravotný stav nedovoľoval navštevovať kultúrne inštitúcie. 

Pravidelne im požičiavame súbory kníh, časopisy a audioknihy zo svojho knižničného 

fondu. Z plánovaných 110 000 výpožičiek sme dosiahli 127 882 výpožičiek. 

 

Knižnično-informačné služby: 

 

V súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach sme zabezpečovali 

knižnično-informačné služby OKDG v roku 2020 právo na informácie a službu              

vo verejnom 

záujme. Knižnica poskytovala knižnično-informačné služby v súlade so svojim 

zameraním, špecializáciou a rovnakým prístupom pre všetkých používateľov. 

Bezplatné knižnično-informačné služby predstavovali 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. 

Knižnica aj naďalej poskytovala medziknižničnú výpožičnú službu, 

vypracovávanie rešerší, prístup k internetu, spoplatnené podľa aktuálneho cenníka 

OKDG. Pre čitateľov knižnice bol počas celého roka aj v čase pandémie sprístupnený 

bibliobox. 

Knižnica predstavovala otvorený komunitný priestor pre kultúrno-vzdelávacie 

aktivity kultúrnych zariadení, občianskych a záujmových združení, škôl a pod. 

Pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva knižnica aj naďalej požičiavala 

zvukové knihy a periodiká v Braillovom písme, v rámci spolupráce s Úniou nevidiacich 

s slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Prešov 

• Počet výpožičiek spolu: 69 

• Počet používateľov spolu: 5 z 13 

Knižnice museli v roku 2020, v rámci potrebných opatrení na ochranu zdravia, 

na určitú dobu svoje brány pre verejnosť zatvoriť. Obmedzil sa zvyčajný kontakt 

s verejnosťou a školskými zariadeniami, čo malo za následok zrušenie schválených 

projektov. Napriek tomu, sa knižnica dostala do povedomia čitateľov i širokej verejnosti 

prácou v online priestore. Schválené projekty sme tak mohli odprezentovať vo forme 
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online podujatí na našom webovom sídle (www.gutgesel.sk), facebookovej stránke 

a youtube kanáli knižnice. Začiatkom septembra sa uskutočnil prechod z KIS Virtua 

do KIS Dawinci. V novembri bola pre našich používateľov sprístupnená nová služba 

E-knihy ZDARMA. 

 

Bibliografická činnosť: 

 

Rok 2020 bol pre oddelenie bibliograficko-informačnej činnosti veľmi zlomový. 

V prvom polroku sme pracovali ešte v systéme Virtua (v uvedenom systéme sme 

pracovali 16 rokov od októbra 2004) a od septembra 2020 sme prechádzali na nový KIS 

Dawinci.  

Hlavnou činnosťou bolo budovanie článkovej regionálnej bibliografickej 

databázy. Zhromažďovala sa regionálna tlač, knihy s regionálnym zameraním a rôzne 

iné dokumenty. Vyhotovovali sa rešerše. Sledovala sa denná tlač a tvorili výstrižky. 

Poskytovali sa rôzne regionálne informácie a poradenstvo. 

Popis článkov pri ich spracovávaní pokračoval podľa Metodiky vo formáte 

MARC 21 s interpretáciou pravidiel RDA a podľa pokynov SNK v Martine.                    

Do Produkčnej databázy bolo vložených 492 záznamov. 

Prešovský samosprávny kraj zviedol do všetkých regionálnych knižníc vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti nový knižnično-informačný systém Dawinci. Ešte pred 

samotným spustením systému sa v dňoch 13.-15.7.2020 konalo v Krajskej knižnici        

P. O. Hviezdoslava v Prešove školenie bibliografov s odborným konzultantom 

spoločnosti SVOP Bratislava Mgr. Pavlom Špánim. V tzv. testovacej databáze sme 

kontrolovali správnosť a kompletnosť prekonvertovaných záznamov z Virtui 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 zrušená testovacia databáza        

a spustená ostrá databáza – článková regionálna 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. Počas ďalších mesiacov sme „vychytávali“ čo bolo potrebné 

konzultovať, skontrolovať, zlučovať, zmeniť, doplniť a popasovať sa so všetkým 

novým, čo k tomu patrí a to všetko pri zachovaní katalogizačných pravidiel RDA. 

http://www.gutgesel.sk/
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V KIS Dawinci bolo vložených nových 252 záznamov, niekoľko náhodných záznamov 

bolo aj opravených.  

Excerpoval sa okresný týždenník Bardejovské novosti. Začiatkom roka sa          

do excerpovali veci z roku 2019 - denník Korzár,  týždenník MY Prešovské noviny, 

cirkevný týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove – Mozaika, 

časopis Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bardejove – 

Bardejovský prameň, Zborovčan – informačný občasník obce Zborov, Bardejovský 

knihovník, ktorý vydáva raz ročne naša knižnica. Do excerpované boli aj výstrižky 

z iných celoslovenských novín a časopisov, ktoré neboli v databáze spracované (napr. 

z denníkov Pravda, Hospodárske noviny, Denník N, Nový čas, Slovenka, Život, 

Katolícke noviny a pod.). 

Naďalej používame novelizovanú verziu MDT, ktorá je zverejnená na webovej 

stránke SNK Martin. 

Počas roka bolo urobených 23 rešerší s počtom 1672 záznamov. Rešerše boli       

na rôzne témy. 

Zhromažďujeme a uchovávame regionálny fond knižnice. V roku 2020 v ňom 

pribudlo 31 zv. kníh. V priestoroch študovne máme viazané okresné noviny regiónu – 

Bardejovské novosti. Na oddelení bibliografie máme uchované v obaloch ostatné 

noviny a občasníky.   

Prebieha denný monitoring tlače, ktorú odoberá naša knižnica. Je to osem 

denníkov, týždenníky a časopisy. Zhotovuje sa výstrižky článkov, ktoré sa triedia podľa 

MDT a raz ročne sa z nich vytvára Výstrižkový album vo viazanej forme. Spracované 

články v databáze dostávajú poznámku VA.  Bol zhotovený Výstrižkový album za rok 

2019. Výstrižky sa zhotovujú aj pre jednotlivé oddelenia knižnice, z ktorých si 

kolegovia budujú tematické kartotéky. 

Náplňou práce tohto oddelenia je aj poskytovanie a vyhľadávanie rôznych 

informácií, často regionálneho charakteru pre širokú verejnosť. 

Spomeniem ešte podujatia s regionálnou tematikou, ktoré sa konali v roku 2020 

v našej knižnici. Išlo o deväť moderovaných besied projektu Hovoria o nich pramene, 

ktorý bol podporený aj Fondom na podporu umenia. Stálym hosťom bol archeológ    

Mgr. Peter Harčar. Hosťami besedy Dávid Gutgesel boli riaditeľ Šarišského múzeá 

PhDr. František Gutek a riaditeľka OKDG Mgr. Iveta Michalková.  Na webovej stránke, 

Facebooku a Youtube našej knižnice boli  zverejňované informácie o významných 

osobnostiach Bardejova a Bardejovského okresu (11. častí).  Počas Týždňa slovenských 
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knižníc sa uskutočnila beseda s akademickým sochárom, reštaurátorom Martinom 

Kutným o Krásach architektonických prvkov v Bardejove. V projekte Literárna čitáreň 

PhDr. František Gutek mal besedu Beletria ukrytá v histórii mesta.  

 

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 a poradenská činnosť: 

 
     Obsahom metodickej činnosti OKDG bolo 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 bola realizovaná podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach  

      a Zriaďovacej listiny OKDG. 

 

Zameranie metodickej činnosti: 

• v regionálnej pôsobnosti 

- knižnica poskytovala metodickú pomoc a poradenské služby knižniciam 

bardejovského regiónu (42) a ich zriaďovateľom.  

- Vplyvom pandemickej COVID-19 situácie na SR a v okrese Bardejov boli 

obmedzené pravidelné osobné metodické návštevy obecných knižníc. Kontakt 
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medzi metodičkou OKDG a obecnými knižnicami bol realizovaný najmä 

prostredníctvom telefonickej a e-mailovej komunikácie.  

-  plnenie úloh spojených s koordináciou bibliografickej činnosti v bardejovskom 

regióne. 

•  v rámci knižnice 

- zhromažďovanie a spracovávanie štatistických ukazovateľov za OKDG za rok 

2019 v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, 

- uchovávanie novonadobudnutej knihovníckej literatúry a odborných periodík, 

- aktualizácia informácií na internetovej stránke knižnice v sekcii z oblasti 

knihovníctva, 

- príprava a uskutočnenie komplexného rozboru činnosti OKDG za rok 2020. 

Oddelenie akvizície a katalogizácie: 

- zabezpečovalo nákup literatúry podľa reálneho i potenciálneho zázemia svojich 

používateľov, 

- komunikovalo s vydavateľstvami a distribučnými firmami pri zabezpečovaní 

náučnej literatúry, 

- pozornosť venovalo doplňovaniu fondov náučnej literatúry pre dospelých a mládež 

a ostatným druhom literatúry, 

- doplňovalo regionálnu literatúru a tým budovalo primárny  i sekundárny fond, 

- sledovalo pôvodnú slovenskú tvorbu, tvorbu národnostných a etnických skupín, 

- nákup racionalizovalo využívaním rabatu. 

 

Celkový počet zväzkov v roku 2020 bol 76 462 k. j. - index 100,15.               

Úbytok – 2 418 k. j.. V prepočte na 1 obyvateľa pripadá 2,45 k. j., na 1 používateľa 

17,94 k. j.. Celkový prírastok za sledované obdobie bol 2 540 k. j. v hodnote 24 806,76 

€ s uplatnením rabatu. Z rozpočtu organizácie – 6 238,18 € a z iných zdrojov – 

20 494,62 €. Finančný príspevok na nákup knižničného fondu (knihy a časopisy) bol 

v roku 26 732,80 €, z toho na knihy 23 542,90 € a na časopisy 1 689,90 €. V prepočte 

na 1 obyvateľa to predstavuje sumu 0,85 €, na 1 používateľa – 6,28 €. 
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MEDZIROČNÉ POROVNANIE STAVU KNIŽNIČNÉHO FONDU OKDG   
 

KNIŽNIČNÝ FOND 
Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť 

2020 

Rozdiel 

2019 / 2020 

Knižničné jednotky spolu 76 340 76 462 + 122 

KF na 1 obyvateľa 2,35 2,45 + 0,1 

KF na 1 používateľa 14,04 17,94 + 3,9 

Počet vyradených knižničných 

dokumentov 
3 344 2 418 - 926 

Celkový prírastok KF 3 401 2 540 - 861 

Prírastok kúpou 2 924 2 347 - 577 

Prírastok inou formou /dar,  náhrada/ 374 477 + 103 

Celkovo vynaložené finančné prostriedky 

na nákup KF (knihy a časopisy) 
31 123,33 26 732,80 - 4 390,53 

Z toho z vlastného rozpočtu VUC 15 940,10 4 800 - 11 140,1 

Z iných zdrojov /granty, sponzorské/ 15 183,23 15 694,62 - 511,39 

Na jedného obyvateľa 0,95 0,85 - 0,1 

Na 1 používateľa 5,73 6,28 + 0,55 

Počet obyvateľov 32 424 31 268 - 1 156 

 

Na základe príkazu riaditeľky a v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. a vyhlášky MK SR 

č. 421/2003, bola v dňoch od 20. 4. 2020 – do 31. 5. 2020 vykonaná elektronická revízia 

knižničného fondu na pobočke OKDG v Bardejovských Kúpeľoch a v Čitárni a študovni 

OKDG v Bardejove. 

 

Zistené skutočnosti na pobočke OKDG v Bardejovských Kúpeľoch: 

• Stav knižničného fondu pred revíziou: 

  Spolu 6 245 knižničných jednotiek v hodnote 35 002,57  €. 

• Stav knižničného fondu po revízii: 

- Knižničné jednotky fyzicky prítomné v knižnici: 

- Spolu 6 073 knižničných jednotiek v hodnote 33634,23  €. 

- Knižničné jednotky revidované výpožičkou – 152 k. j. v hodnote 1 368,34 €. 

- Počet nezvestných k. j. - 20 v hodnote 55,75 €. 
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Zistené skutočnosti v Čitárni a študovni OKDG v Bardejove. 

• Stav knižničného fondu pred revíziou: 

- Spolu 1 854 knižničných jednotiek v hodnote 24 297,22 €. 

• Stav knižničného fondu po revízii: 

- Knižničné jednotky fyzicky prítomné v knižnici: 

Spolu – 1 849 knižničných jednotiek v hodnote 24 274,05 €. 

- Počet nezvestných knižničných jednotiek  -  5 v hodnote 23,17 €. 

Pátracia doba po chýbajúcich k. j. bola stanovená do 31.10.2020. Po tomto termíne 

bol zoznam chýbajúcich k. j.  na pobočke v Bardejovských Kúpeľoch upravený na 18 k. j. 

v hodnote 42,22 €. 

Oddelenie akvizície a katalogizácie získalo na základe podporenej žiadosti Čítajme 

aj v 21. storočí, z dotácie FPU, 5.1.4 Akvizícia knižníc, finančnú čiastku 19 900 € na nákup 

kníh a časopisov. Realizácia projektu prebieha od 3. 7. 2020 – do 30. 6. 2021. Za rok 2020 

bolo vyčerpaných 11 305,69 €, z toho na časopisy 1 500 €. 

 

3.2.Medzinárodná spolupráca, spolupráca s národnostnými menšinami a spolupráca 

s inými subjektami (druh spolupráce, partner, výstup...) 

 

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. 

Šaliansky Maťko Matica slovenské, Bardejov Súťaž pre detí v prednese 

slovenských povestí. 

Tábor Inkluzáčik Občianske združenie zamerané na 

edukačné, rozvojové a voľnočasové 

aktivity pre deti a propagáciu 

inovatívnej a inkluzívnej pedagogiky 

Podujatia pre prázdninujúce deti  

Večer s turistikou KST BŠK Bardejov  Cyklus prednášok v OKDG 

Výstava fotografií Fotoklub BARDAF Výstavy fotografií vo výstavnej 

sieni OKDG. 

Špivanky 

Servickej Hanky 

Rusínska národnostná menšina Prezentácia knihy spojená 

s autogramiádou autorky 

Adventné čítanie Celé Slovensko číta deťom Čítanie s vianočnou tematikou 
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3.3.Online činnosť  

(názov, stručný popis...) 

 Príloha č. 6 

 

Vzhľadom k epidemickej situácii na Slovensku sme sa prispôsobovali podmienkam, 

ktoré vyplývali z obmedzení, a ktoré nám neumožňovali vykonávať aktivity organizované 

v našej knižnici za účasti živého publika. Preto sme sa rozhodli upriamiť na kontakt s našimi 

čitateľmi a širšej verejnosti prostredníctvom videí a živých vstupov cez sociálne siete a kanál 

Youtube. 

Každé oddelenie pravidelne prispievalo svojimi spracovanými videami a živými 

vstupmi. Po čase sa vyprofilovali na konkrétne „relácie“, ktoré mali svoju stálu štruktúru, 

vzhľad a zámer.  

Všetky aktivity organizované našou knižnicou sme zdieľali s našimi čitateľmi a širšou 

verejnosťou formou živých vysielaní. Projekt „Hovoria o nich pramene“ – besedy s historikmi, 

archeológmi a odbornou verejnosťou sme sprostredkovávali divákom na našich sociálnych 

sieťach a kanáli Youtube.  

K týmto aktivitám bolo potrebné zabezpečiť aj materiálne vybavenie, čo si vyžadovalo 

nákup fotoaparátu s možnosťou video snímania. K prenosu videí do živého vysielania bolo 

nutné vybaviť techniku aj audio systémom, ktorý je nevyhnutnou súčasťou vysielania kvôli 

kvalite zvuku na vyrobených videách. Pri externých vstupoch je potrebné používať aj snímanie 

zvuku, k čomu je potrebný externý mikrofón. Ten sme zakúpili, nakoľko sme k našim videám 

robili dokrútky aj mimo našich priestorov a nebolo možné použiť audio techniku, ktorá je 

stabilne inštalovaná v priestoroch knižnice. 
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4. Projektová činnosť a granty v r. 2020 
 

Názov 

projektu 

Výstup 

 

Finančný 

zdroj, 

program, 

podprogra

m 

Žiadaná 

suma 

 

Schvále

ná suma 

 

Termín 

realizácie  

 

Poznámka 

Literárna 

čitáreň 

Realizácia 

kultúrnych 

podujatí 

a besied, 

zvyšovanie 

záujmu o 

literatúru 

FPU 

5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity 

a odborná 

činnosť 

knižníc 

1720,00 

€ 

1500,00 

€ 

01.01.2020-

30.06.2021 

presunuté 

na r. 2021 

Literárne 

semináre so 

scénickým 

spracovaní

m textov 

Podpora 

čítania  s 

ukážkami  

interpretácie 

umeleckého 

textu a 

jeho vníman

ie z pohľadu 

iných 

vedných 

odborov 

FPU 

5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

2350,00 

€ 

2000,00 

€ 

01.01.2020-

30.06.2021 

presunuté 

na r. 2021 

Zaži 

s Gutgeselo

m, že kniha 

je skvelým 

priateľom 

Podpora 

čítania, 

výstava 

ilustrácii, 

výstavný 

stánok, 

vystúpenie 

folklórneho 

súboru 

FPU 

1.5.7 

Literárne 

prehliadky, 

festivaly, 

súťaže 

4620,00 

€ 

 2500,00 

€ 

20.05.2020- 

21.05.2020 

vrátenie 

dotácie 

Deti, hurá 

do knižnice 

Podpora 

tvorivého 

myslenia 

detí 

a literárneh

o umenia 

FPU 

5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

2520,00 

€ 

2000,00 

€ 

01.01.2020-

31.12.2020 

vrátenie 

dotácie 

Chráňme 

svoje dieťa 

Zvyšovanie 

vedomostne

j úrovne 

mamičiek 

prostredníct

vom 

FPU 

5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

1530,00 

€ 

- 01.01.2020-

31.12.2020 

nepodporen

ý 
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prednášok 

pediatričky 

činnosť 

knižníc 

Hovoria 

o nich 

pramene 

Vydanie 

zborníka 

obsahujúceh

o 

informácie 

a príspevky 

hostí 

z realizovan

ých besied 

FPU 

5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

2440,00 

€ 

1500,00 

€ 

01.01.2020-

30.12.2020 

zrealizovan

ý 

Rekonštru

kcia 

plynovej 

kotolne 

náprava 

havarijného 

stavu 

kotolne 

Enviro. fond 55000,00 

€ 

- - nepodporen

ý 

Čítajme 

v 21. 

storočí 

Doplnenie 

knižničného 

fondu 

FPU 

5.1.4 

Akvizícia 

knižníc 

19900,00 

€ 

19900,00 

€ 

03.07.2020-

30.06.2021 

presunuté 

na r. 2021 

Interiérové 

zariadenie 

Modernizác

ia interiéru 

knižnice 

FPU 45000,00 

€ 

- - nebola 

vyhlásená 

výzva 

Mesto 

Bardejov – 

nákup kníh 

Doplnenie 

knižničného 

fondu 

Mesto BJ 1000,00€ 1000,00 

€ 

07.09.2020- 

11.12.2020 

zrealizovan

ý 

Školenie 

seniorov 

pri práci so 

smartfóno

m a 

facebooko

m 

Kultúra 

znevýhodne

ných 

skupín- 

školenie 

seniorov 

MKSR 5140,00 - - nepodporen

ý 

Tvorivé 

dielne 

rozprávky 

z lega 

 SAK 150,00 € 150,00 € 25.06.2020- 

31.12.2020 

zrealizovan

ý 

 

 Celkový počet podaných projektov v roku 2020: 12 

Počet schválených projektov v roku 2020: 8 

Počet realizovaných projektov v roku 2020: 6 

Celková suma schválených projektov: 30 550,00 € 
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5. Marketing a propagácia v r. 2020 
Názov média a typ propagácie:   

Najvýznamnejšie 

propagačné 

aktivity 

Stručný popis  

Tlačené výstupy Plagáty, pozvánky 

Sociálne média Domovská stránka OKDG, sociálne siete Facebook a Instagram na 

ktorých zverejňujeme všetky podujatia, ktoré organizujeme 

Výnimočné 

výstupy v 

rozhlase, TV 

Ahoj.tv  

• Pracuj doma v IT z Bardejova i historické počítače 

• Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove znovu 

otvorená 

• Bardejovská knižnica láka čitateľov bohatým prázdninovým 

programom 

Bardejovská televízia 

• Špivanky Servickej Hanky 

• Šaliansky Maťko 

• Národný týždeň manželstva 

• Týždeň slovenských knižníc 

• Knižnica komunikuje elektronicky 

• Krehkosť lyriky Maši Haľamovej 

• Stretnutie so spisovateľom P. Karpinským 

• Znovu otvorená knižnica ponúkne aj e-knihy 

• Vynovené priestory knižnice 

Rádio Regina 

• Reportáž o aktivite s názvom „Prázdniny s Knihomilkou“ a o 

besede so spisovateľom P. Karpinským 

• Reportáž o výstave január -Fotoklub NOVA 

 

Výnimočné 

výstupy 

v printových 

a elektronických 

médiách 

Bardejovské novosti  

• Ale my pracujeme : Okresná knižnica Dávida Gutgesela a jej 

pobočka v Bardejovských Kúpeľoch je pre verejnosť 

zatvorená 

• Na prelome výročí : zaujímavá beseda v Okresnej knižnici 

Dávida Gutgesela 

• V novom spevníku je 99 piesní Anny Servickej : prezentácia 

uceleného spevníka, potom autogramiáda 

• "Knižnica pre všetkých" : Týždeň slovenských knižníc 

v Bardejove 

• Príbehy z manželského života : Okresná knižnica Dávida 

Gutgesela sa po druhýkrát zapojila do Národného týždňa 

manželstva 

• S podnikaním začínal vo svojej detskej izbe : na otvorení 

výstavy historických počítačov aj zaujímavá prednáška pre 

študentov stredných škôl 

• Vyhodnotenie ankety Kniha roka 2019  

• Udialo sa v knižnici  

• Komiksiáda 
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• Krehkosť lyriky Maše Haľamovej v okresnej knižnici : 

odborný literárny seminár 

• Máme ambíciu stať sa „obývačkou mesta“: Oddelenie pre deti 

a mládež v OKDG po rekonštrukcii otvorené 

Pravda 

• Bardejovskú knižnicu zrekonštruovali za 150-tisíc eur 

Korzár 

• Priestory bardejovskej knižnice obnovili za 150-tisíc eur 

Ahoj.tv 

• Špivanky Servickej Hanky  

• Literárne semináre v knižnici  

• Týždeň slovenských knižníc v Bardejove  

• Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove na sklonku 

roka po úspešnej rekonštrukcii 

Iné Infolib.sk 

• Akvizíciu knižničného fondu podporil Fond na podporu 

umenia 

 

6. Organizačná štruktúra  

   
Prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2020: 15,2 

Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2020: 16 

Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry: 16 

Vedúci zamestnanci (okrem riaditeľa): 2 

Odborní zamestnanci: 13,5 (z toho 1 bibliografka, 1 metodička, 1 katalogizátorka) 

Administratívni zamestnanci: 0,5 

Ostatní: 0 

Pohyb zamestnancov v r. 2020 (odišli/noví): 2/0 

Príloha: aktuálna organizačná štruktúra
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7. Budovy  

7.1. Počet spravovaných objektov:  

- Názov: Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

- Adresa: Radničné námestie 1, 085 01  Bardejov 

- Plocha (m²): 1351,75 m2 

- Účel využitia objektu: knižnica 

- Stručný popis stavu objektu: objekt je v interiéry po čiastočnej rekonštrukcií,    

ale vyžaduje sa ešte rekonštrukcia v exteriéry /fasáda, komín, sokel, okná, 

chodníky, terasa/  

 

7.2. Počet pobočiek: 

- Názov: Pobočka Bardejovské Kúpele 

- Adresa: Melánia 2037, 086 31 Bardejov 

 

8. Nájmy  

8.1. Prenajaté priestory:  

- Adresa: Radničné námestie 1, 085 01  Bardejov 

- Prenajímateľ: Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

- Nájomca: Chateau wine eu s.r.o. 

- Plocha (m²): 113,52 m2 

- Výška ročného nájomného: 9 889,32 € 

- Doba nájmu: doba neurčitá 

- Účel: štýlová vinotéka 

- Stručný popis stavu objektu: objekt vyhovujúci/spôsobilý 

- Iné: - 

 

- Adresa: Radničné námestie 1, 085 01  Bardejov 

- Prenajímateľ: Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

- Nájomca: Slávka Varjanová 

- Plocha (m²): 9 m2 

- Výška ročného nájomného: 539,73 € 

- Doba nájmu: doba neurčitá 

- Účel: poskytovanie služieb /kopírovanie/ a predaj súvisiacich potrieb 
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- Stručný popis stavu objektu: objekt vyhovujúci/spôsobilý 

- Iné: - 

 

8.2. Ostatné zmluvy:  

- Predmet: Prenájom okennej tabule 

- Prenajímateľ: Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

- Nájomca: Mesto Bardejov 

- Výška ročného nájmu: 398,40 € 

- Doba nájmu: doba neurčitá 

- Účel: prenájom okennej tabule na budove OKDG 

- Iné 

 

 

9. Iné 

  
Príloha č.1 

 

Programový rozpočet –  2020 

 
  Plán Skutočnosť 

1. Počet používateľov   4 600  4 260 

2. Počet návštevníkov 43 000 41 355 

3. Počet knižničných prírastkov    1 900  2 540 

4. Počet podujatí      350     196 

 

 

Ostatné ukazovatele - 2020 

 
  Plán Skutočnosť 

1. Knižničný fond   77 000   76 462 

2. Výpožičky 110 000 127 882 

3. Úbytky     1 500     2418 

4. % používateľov z počtu obyvateľov     14,18    13,57 

5. Online podujatia -      111 

6. E-knihy -        93 

7. E-čitatelia -        39 
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Príloha č.2 

Súťaže – 2020 
 

Termín 

 

Názov  

súťaže 

Charakter  

súťaže * 

Zdroj 

financovania 

Poznámka 

Január Šaliansky Maťko Okresné kolo 

celoslovensk

ej súťaže 

Rozpočet 

Matice 

slovenskej 

Bardejov 

Súťaž pre detí 

v prednese 

slovenských 

povestí.   

Marec-Jún Komiksiáda Okresné kolo 

krajskej 

súťaže 

Rozpočet 

OKDG 

Súťaž o najlepšiu 

komiksovú prácu je 

určená žiakom ZŠ. 

Apríl Súťaž o knihu Online súťaž 

pre 

sledovateľov 

FB  OKDG 

Rozpočet 

OKDG 

Súťaž pri 

príležitosti 

Medzinárodného 

dňa detskej knihy 

November Tvorivé dielne 

rozprávky z lega 

Okresná 

súťaž v rámci 

projektu 

SAK Súťaž pre triedne 

kolektívy ZŠ 

 

Príloha č.3 

Výstavy – 2020 
 

Termín 

 

Názov  

výstavy 

Miesto  

konania 

Poznámka 

Január  

    - 

Február 

Fotoklub NOVA 2019 Výstavná 

sieň OKDG 

Spolupráca s Fotoklubom 

BARDFA 

Február  

    -  

Marec 

Výstava historických 

počítačov  

Príďte sa pozrieť na dobu 

pred internetom 

Výstavná 

sieň OKDG 

Ivan Kostrub 

Matúš Pališin 

December  Náš príbeh  Výstavná 

sieň OKDG 

víťazné fotografie z fotosúťaže 

manželských príbehov 

 

Príloha č.4 

Podujatia pod záštitou predsedu PSK v r. 2020 
 

Termín 

 

Názov podujatia Počet 

návštevníkov 

Stručný popis/Poznámka 

Február Národný týždeň 

manželstva 

154 Celoslovenská kampaň na 

podporu manželstva 08.02.-

14.02.2020 

December 

2020 – 

Január 

2021 

Výstava Náš príbeh lockdown Víťazné fotografie z fotosúťaže 

manželských príbehov vo 

výstavnej sieni OKDG v NTM 

2021 
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Príloha č.5 

Podujatia – 2020 

 
Termín 

 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia * 

Počet 

návštevníkov 

Zdroj 

financovania 

Január Špivanky Servickej 

Hanky  

Prezentácia knihy 

s autogramiádou 

Národnostné 

podujatie 

/rusínska/ 

Regionálna 

osobnosť 

41 PSK 

Večer s turistikou – 

Náchod a okolie  

/M. Uhrín, M. 

Stachura/ 

Cyklické podujatie 23 KTS BŠK 

Bardejov 

Večer s turistikou 

Petrohrad – svetová 

metropola /RNDr. V. 

Savčinský/ 

Cyklické podujatie 35 KTS BŠK 

Bardejov 

Šaliansky Maťko Okresné kolo 

v prednese povestí 

36 Z rozpočtu 

Matice 

slovenskej 

Bardejov 

Odborný literárny 

seminár o Milanovi 

Rúfusovi 

Cyklus kultúrno-

spoločenských 

podujati v rámci 

projektu FPU 

TOP podujatie 

58 FPU 

Hromadné výpožičky 

triednych kolektívov 

/4x/ 

Výchovno – 

vzdelávacie 

podujatie 

82 Z rozpočtu 

OKDG 

Február Babka na rebríku 

/5x/ 

Literárno - tvorivé 

podujatie 

88 Z rozpočtu 

OKDG 

Svet Boženy 

Němcovej /3x/ 

Výchovno – 

vzdelávacie 

podujatie 

54 Z rozpočtu 

OKDG 

Príbehy 

z manželského života 

Svedectvo manželov 

Tkáčových 

Výchovno – 

vzdelávacie 

podujatie v rámci 

NTM 

24 Z rozpočtu 

OKDG 

Hromadná výpožička 

MŠ 

Výchovno – 

vzdelávacie 

podujatie 

2 Z rozpočtu 

OKDG 

Exkurzia Výchovno – 

vzdelávacie 

podujatie 

28 Z rozpočtu 

OKDG 

Hromadná výpožička 

triednych kolektívov 

/3x/ 

Výchovno – 

vzdelávacie 

podujatie 

57 Z rozpočtu 

OKDG 
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Pracuj z Bardejova 

v IT – ako sa to dá? 

/2x/ 

Výchovno -

vzdelácie  

80 Z rozpočtu 

OKDG 

Večer s turistikou – 

Bardejov a Taliansko – 

historické vplyvy, 

podobnosti a rozdiely / 

Mgr. Peter Harčár/ 

Cyklické podujatie 39 KTS BŠK 

Bardejov 

Vansovej Lomnička Okresné kolo 

celosvenskej súťaže 

29 Z rozpočtu 

Únie žien 

Bardejov 

Marec Večer s turistikou – 

Oxford a Cambridge 

/MVDr. V. Eliáš, PhD/ 

Cyklické podujatie 32 KTS BŠK 

Bardejov 

Čítanie je zábava: 

Prázdniny s Opicou 

Škoricou 

Literárno - tvorivé 

podujatie  

18 Z rozpočtu 

OKDG 

Čítanie je zábava: 

Babka na rebríku 

Literárno - tvorivé 

podujatie 

16 Z rozpočtu 

OKDG 

Knižnica v ústrety 

seniorom 

Vittorio Mesori 

a výber z jeho diel 

Prednášky pre 

seniorov v rámci 

spolupráce so 

senior centrom 

21 Z rozpočtu 

OKDG 

Literárna čitáreň: 

Jarmila Zacher 

Pajpachová 

Cyklus besied 

v rámci projektu 

FPU 

TOP podujatie 

37 FPU 

Krása 

architektonických 

prvkov v Bardejove 

/akad. sochár Martin 

Kutný/ 

Prednáška v rámci 

TSK 

 

TOP podujatie 

43 Z rozpočtu 

OKDG 

Spomienkový 

medailón:  

- 200. výročie 

narodenia Andreja 

Braxatorisa – 

Sládkoviča 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

24 Z rozpočtu 

OKDG 

Apríl Hovoria o nich 

pramene:  

...boli prví cisterciti? 

Cyklus besied 

v rámci projektu 

FPU 

TOP podujatie 

338 FPU 

Osobnosti Bardejova 

a Bardejovského 

okresu: 

- Juraj Henisch 

- Jozef Grešák 

- Dávid Gutgesel 

- Dessewffy Aristid 

Seriál 

o osobnostiach 

z Bardejovského 

okresu 

267 Z rozpočtu 

OKDG 
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Spomienkový 

medailón:  

- Hans Christian 

Andersen 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

34 Z rozpočtu 

OKDG 

Vedeli ste to? : 

- Historické nápisy zo 

Šariša od r.1650 

/Miroslav Čovan, 

2016/ 

- 23. apríl vo svetovej 

literatúre 

Seriál zaujímavosti 

z fondu OKDG 

256 Z rozpočtu 

OKDG 

Máj Spomienkový 

medailón: 

- 101. výročie smrti 

Milana Rastislava 

Štefánika 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

54 Z rozpočtu 

OKDG 

Vedeli ste to? : 

- Najkrajšie antické 

báje /Thomas Bulfinch/ 

- Templári /M. 

Jesenský, 2013/ 

Seriál zaujímavosti 

z fondu OKDG 

209 Z rozpočtu 

OKDG 

Osobnosti Bardejova 

a Bardejovského 

okresu: 

- Ľudovít Divald 

- Ján Frankovič 

Seriál 

o osobnostiach 

z Bardejovského 

okresu 

116 Z rozpočtu 

OKDG 

Hovoria o nich 

pramene:  

- Vavrinec a Bardejov 

Cyklus besied 

v rámci projektu 

FPU 

TOP podujatie 

355 FPU 

Jún Osobnosti Bardejova 

a Bardejovského 

okresu: 

- Johan Samuel Klein 

- Fedor Lazorík 

Seriál 

o osobnostiach 

z Bardejovského 

okresu 

122 Z rozpočtu 

OKDG 

Spomienkový 

medailón: 

- Pipi dlhá pančucha – 

75. rokov 

- 120. výročie Antoine 

de Saint – Exupéry 

/Malý princ/ 

- 80. výročie úmrtia 

Jozefa Gregora 

Tajovského 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

44 Z rozpočtu 

OKDG 

Vedeli ste to? : 

- Nestorov letopis 

 

Seriál zaujímavosti 

z fondu OKDG  

30 Z rozpočtu 

OKDG 
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Hovoria o nich 

pramene:  

- Panovníci a Bardejov 

Cyklus besied 

v rámci projektu 

FPU 

TOP podujatie 

182 FPU 

Literárne odborné 

semináre: 

Krehkosť lyriky Maše 

Haľamovej 

Cyklus kultúrno-

spoločenských 

podujatia v rámci 

projektu FPU 

TOP podujatie 

40 FPU 

Komiksiáda  

 

vyhodnotenie 

tvorivej súťaže 

15 Z rozpočtu 

OKDG 

Júl  Prázdniny 

s Knihomilkou  

- O drakoch 

- O stromoch 

Cyklické podujatie 

TOP podujatie 

47 Z rozpočtu 

OKDG 

Prečítané leto Cyklické podujatie 

 

72 Z rozpočtu 

OKDG 

Hovoria o nich 

pramene:  

- Augustiniáni v 

Bardejove 

Cyklus besied 

v rámci projektu 

FPU 

TOP podujatie 

100 FPU 

Literárna čitáreň: 

 

Dušan Kraus 

Cyklus besied 

v rámci projektu 

FPU 

TOP podujatie 

134 FPU 

August Prázdniny 

s Knihomilkou 

- O kuchyni 

- O ponožkách 

Cyklické podujatie 

TOP podujatie 

38 Z rozpočtu 

OKDG 

Prečítané leto Cyklické 

podujatie 

68  

Spomienkový 

medailón: 

- 25. výročie úmrtia 

Máši Haľamovej 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

21 Z rozpočtu 

OKDG 

V knižnici  Animovaný seriál 70 Z rozpočtu 

OKDG 

Stretnutie 

v literárnych 

kluboch: Prečo čítať 

deťom s Petrom 

Karpinským a Petrom 

Juščákom 

/Obec spisovateľov 

Slovenska/ 

Výchovno- 

vzdelávacie 

podujatie 

 

134 FPU 

Hovoria o nich 

pramene: 

Knižná kultúra 

v stredovekom 

Cyklus besied 

v rámci projektu 

FPU 

TOP podujatie 

289 FPU 
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Bardejove – Dávid 

Gutgesel 

September Osobnosti Bardejova 

a Bardejovského 

okresu: 

- Béla Kéler 

- Zachariáš 

Zarewutius/Zarevúcky/ 

Seriál 

o osobnostiach 

z Bardejovského 

okresu 

134 Z rozpočtu 

OKDG 

Hovoria o nich 

pramene: 

Cechy a remeslá 

v stredovekom 

Bardejove   

Cyklus besied 

v rámci projektu 

FPU 

TOP podujatie 

82 FPU 

Ja som prvák, ty si 

prvák 

Bezplatný zápis 

spojený s tvorivou 

dielnou  

53 Z rozpočtu 

OKDG 

Večer s turistikou: 

Západná časť Nízkych 

Tatier /Milan Stachura 

Cyklické podujatie 20 KTS BŠK 

Bardejov 

V knižnici Animovaný seriál 137 Z rozpočtu 

OKDG 

Október Vedeli ste to? : 

- Nie sme tu od včera 

Seriál zaujímavosti 

z fondu OKDG 

17 Z rozpočtu 

OKDG 

Hovoria o nich 

pramene: 

Cechy a remeslá 

v stredovekom 

Bardejove II.  

Cyklus besied 

v rámci projektu 

FPU 

TOP podujatie 

310 FPU 

Ja som prvák, ty si 

prvák 

Bezplatný zápis 

spojený s tvorivou 

dielnou  

59 Z rozpočtu 

OKDG 

V knižnici Animovaný seriál 129 Z rozpočtu 

OKDG 

Večer s turistikou: 

České Švajčiarsko 

/S.Škerlík , M. Uhrín/ 

Cyklické podujatie 10 KTS BŠK 

Bardejov 

November Osobnosti Bardejova 

a Bardejovského 

okresu: 

- Juraj Winter 

Seriál 

o osobnostiach 

z Bardejovského 

okresu 

68 Z rozpočtu 

OKDG 

Tvorivé dielne: 

Rozprávky z lega /2x/ 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie v rámci 

projektu SAK 

39 SAK 

Literárna čitáreň: 

Beletria ukrytá 

v histórii mesta /PhDr. 

František Gutek/ 

Cyklus besied 

v rámci projektu 

FPU 

TOP podujatie 

36 FPU 
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Hovoria o nich 

pramene: 

Každodenný život 

človeka v stredovekom 

Bardejove 

Cyklus besied 

v rámci projektu 

FPU 

TOP podujatie 

114 FPU 

Spomienkový 

medailón: 

- Jozef Cíger Hronský 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

25 Z rozpočtu 

OKDG 

V knižnici Animovaný seriál 182 Z rozpočtu 

OKDG 

Ja som prvák, ty si 

prvák 

Bezplatný zápis 

spojený s tvorivou 

dielnou 

36 Z rozpočtu 

OKDG 

December Hovoria o nich 

pramene: 

Bardejov a temný 

stredovek 

Cyklus besied 

v rámci projektu 

FPU 

TOP podujatie 

38 FPU 

Spomienkový 

medailón: 

- Ján Palarik 

- 160. výročie 

narodenia Martina 

Kukučina 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

49 Z rozpočtu 

OKDG 

Ja som prvák, ty si 

prvák 

Bezplatný zápis 

spojený s tvorivou 

dielnou 

32 Z rozpočtu 

OKDG 

V knižnici Animovaný seriál 339 Z rozpočtu 

OKDG 

Adventné čítanie – 

Celé Slovensko číta 

deťom 

Celoslovenské 

podujatie 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie  

64 Z rozpočtu 

OKDG 

Adventné zamyslenie 

s dekanom 

Rímskokatolíckej 

farnosti sv. Egídia 

Mgr. Marekom 

Kreheľom 

Beseda v rámci 

adventného 

obdobia 

226 Z rozpočtu 

OKDG 

* podujatie medzinárodného, celoslovenského, národnostného... charakteru, TOP podujatie knižnice, cyklické    

podujatia, výchovno-vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a iné 
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Príloha č.6 

 

Online podujatia – 2020 

 
P.č. Názov  

podujatia 

Počet 

sledovaní 

Charakter podujatia 

 Zvieratká v okresnej knižnici 942 Online seriálu zážitkovo náučných 

videí pre deti /11.častí 

 Tvorivá dielňa na Veľkú Noc 147 Tvorivá dielňa 

 Súťaž o knihu 56 Súťaž pre sledovateľov FB OKDG 

 Knihy verzus filmy 43 Diskusia pre sledovateľov FB 

OKDG 

 Osobnosti Bardejova a 

Bardejovského okresu 

707 Seriál o osobnostiach 

z Bardejovského okresu /11.častí 

 Spomienkový medailón 251 Cyklus prezentácii o literárnych 

osobnostiach /10.častí 

 Vedeli ste to? 512 Seriál zaujímavosti z fondu OKDG 

 V knižnici 857 Animovaný seriál pre deti a mládež 

z prostredia knižnice 

 Prečítané leto 287 Cyklické podujatie  

letné knihohranie pre celú rodinu 

 Beseda so záchranárom  

Dušanom Krausom 

134 Cyklus besied v rámci projektu 

FPU 

 Hovoria o nich pramene 1808 Cyklus besied v rámci projektu 

FPU /9.častí/ 

 Špivanky Servickej Hanky /I., II./ 1178 Národnostné podujatie/rusínska/ 

Regionálna osobnosť 

 Urob si svoj medovník 92 Tvorivá dielňa 

 Záložka do knihy 76 Tvorivá dielňa 

 Ako si vyrobiť diár alebo zápisník 89 Tvorivá dielňa 

 Predregistrácia 192 Inštruktážne video 

 Inštalácia služby E-knihy 224 Inštruktážne video 

 Výroba štítov na 3D tlačiarni 234 Inštruktážne video 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

V Bardejove, dňa 10.03.2021                         Mgr. Iveta Michalková 

                 riaditeľka OKDG 



27 

 

 



28 

 

 



29 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov: Vyhodnotenie činnosti Okresnej knižnice Dávida 

Gutgesela v Bardejove za rok 2020 

Zodpovedná redaktorka:  Mgr. Iveta Michalková 

Zostavili: Mgr. O. Hlaďová, Ing. M. Jaržabeková,  

Ľ. Matuševská, Bc. D. Ristvejová 

Vydala: OKDG v Bardejove 

Počet strán: 30 

Rok vydania: 2021 

Edícia: Dokumentácia 

Náklad: 5 ex. 

Len pre vnútornú potrebu knižnice 

 


