
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardejovský knihovník 

 

 

 

 

2021 

 



 Bardejovský knihovník 2021 

1 

 

 

Obsah 

Spoznaj históriu a lepšie pochopíš dnešný svet ............................................................................................... 4 

HOVORIA O NICH PRAMENE II. ............................................................................................................... 7 

Kniha roka 2020 .............................................................................................................................................. 9 

Rekonštrukcia plynovej kotolne .................................................................................................................... 10 

Virtuálna prehliadka ...................................................................................................................................... 11 

Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom ...................................................................................... 12 

Literárna čitáreň v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela ............................................................................... 16 

Veronika Homolová Tóthová ........................................................................................................................ 18 

Študenti gymnázia v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela ........................................................................... 20 

Akvizícia knižničného fondu......................................................................................................................... 21 

Skvalitnenie interiérového vybavenia oddelenia krásnej literatúry pre používateľov knižnice .................... 22 

Webové sídlo s novým dizajnom .................................................................................................................. 25 

Môj jazyk, moje korene ................................................................................................................................. 26 

Prázdniny s Knihomilkou v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela ................................................................ 30 

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2021 v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela ................................. 32 

Leto 2021 ...................................................................................................................................................... 34 

Rozprávkový worshop pre deti ...................................................................................................................... 36 

Život knižníc na sociálnych sieťach .............................................................................................................. 38 

od NÁS pre VÁS (online súťaž) ................................................................................................................... 40 

Prezi – interaktívna forma prezentácie .......................................................................................................... 41 

Služby pre zrakovo znevýhodnených používateľov ...................................................................................... 43 

Pavol Országh Hviezdoslav........................................................................................................................... 44 

VÝSTAVY 2021 ........................................................................................................................................... 46 

Zvýšenie komfortu knižnice pre deti ............................................................................................................. 48 

VÝROČIA A JUBILEÁ LITERÁRNYCH OSOBNOSTÍ V ROKU 2021 .................................................. 49 

 



 Bardejovský knihovník 2021 

2 

 

Milé kolegyne, milí kolegovia a priatelia knižnice, 

 

rok 2021 hodnotím ako veľmi výnimočný, ktorý sa opäť bude spájať s pojmom koronakríza. Pojem COVID-

19, pandémia, núdzový stav či vládne nariadenia boli skloňované najčastejšie a zasiahli všetky ľudské 

odbory. 

Nebolo to inak ani  v knihovníckych službách, ktoré si prešli náročnou skúškou svojich hodnôt, kvality a aj 

spôsobov ich poskytovania. Takmer všetky tradičné a pravidelne sledované ukazovatele našej knihovníckej 

činnosti sa v minulom roku významne zmenili a ich medziročné porovnávanie to nemilosrdne ilustruje.  

Jarná a jesenná vlna uzatvárania knižníc, resp. obmedzovanie služieb priniesli úbytky v počte fyzických 

návštevníkov, klasických výpožičiek, registrovaných čitateľov a tiež sme museli obmedzovať akcie pre 

verejnosť. O to viac sme sa zamerali na on-line sféru a všetky služby, ktoré sme mohli poskytovať na diaľku. 

Niektoré sme vylepšili a dôkladne propagovali, ale zaviedli sme aj niekoľko nových. V krízových obdobiach 

vystúpila do popredia nutnosť intenzívnej komunikácie s používateľom. Okrem tradičného telefónu či emailu 

sme informovali verejnosť prostredníctvom webu knižnice a intenzívne komunikovali na sociálnych sieťach. 

Ako kompenzáciu za obmedzené služby pre verejnosť, sme zaviedli novú službu v podobe e-kníh. Táto 

služba si našla svojich nových používateľov, ktorí ocenili  nezávislosť na fyzickom otvorení knižnice 

a uprednostnili pohodlné čítanie vo svojich mobilných zariadeniach. 

Veľkou výhodou bolo, že už viac ako rok ponúkame štandardne online predregistráciu čitateľov a online 

platby. Koncom roka k týmto službám  pribudla aj bezhotovostná platba kartou. 
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Pokiaľ ide o vzdelávacie akcie pre verejnosť, výstavy a pod., mnoho plánovaných akcií bolo presunutých do 

online roviny, ktorá je nezávislá na mieste a čase, ale podarilo sa nám uskutočniť aj mnoho podujatí, ktoré 

sme mali podporené z FPU alebo Kult Minor. Zrealizovali sme aj podujatia, ktoré finančne podporil náš 

zriaďovateľ. 

Vo fyzickom priestore sa u nás v uplynulom roku podarilo realizovať ďalšie plánované stavebné a investičné 

akcie. Naplánované aktivity sme do bodky naplnili. Po stavebných úpravách nasledovalo kompletné 

vybavenie interiéru, ktorého cieľom bolo účelnejšie využitie priestoru a zároveň vytvorenie podmienok pre 

pôsobenie klubu pre seniorov či rodičov s deťmi. Interiér oddelenia pre dospelých používateľov kompletne 

zmenil vizuál, vymenili sa všetky regály na knihy a doplnil sa sedací a odpočinkový nábytok pre čitateľov. 

Zároveň sa vytvorili výborné podmienky pre prácu personálu. Toto všetko umocňuje príjemný pocit z pobytu 

v našej knižnici. 

Rekonštruovali sme plynovú kotolňu, ktorá bola v havarijnom stave a opravili nefunkčné bleskozvody. 

Rukou v ruke s materiálnou obnovou šiel aj upgrade služieb. Systém knižnice máme vytvorený tak, že 

pobočka v Bardejovských Kúpeľoch je z hľadiska funkcionality napojená na centrálnu knižnicu a vďaka 

automatizácii môže čitateľ vrátiť knihu kdekoľvek. 

Rok 2021 bol po všetkých stránkach veľmi náročný. Vypäté situácie, ktoré boli striedané s obdobím 

uzatvárania knižnice by nebolo možné ustáť bez trvalej a spoľahlivej podpory nášho zriaďovateľa 

Prešovského samosprávneho kraja za čo mu patrí úprimné poďakovanie.  

V neposlednom rade sa chcem tiež poďakovať všetkým čitateľom a návštevníkom knižnice za ich priazeň 

a samozrejme i pracovníkom knižnice nielen za úspešnú realizáciu projektov, ale predovšetkým za trvalú 

snahu o zlepšenie knihovníckych a informačných služieb pre návštevníkov. 

 

Do roku 2022 vstupujeme s nádejou a očakávaním.  

Pre Okresnú knižnicu Dávida Gutgesela by to mal byť rok, v ktorom si spolu  so širokou čitateľskou 

verejnosťou pripomenie 70. výročie jej založenia. 

 

Mgr. Iveta MICHALKOVÁ 

riaditeľka OKDG 
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Prešovský samosprávny kraj  

Spoznaj históriu a lepšie pochopíš 
dnešný svet 

 

V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove sa od septembra do decembra 2021 uskutočnili dovedna 

4 podujatia pod hlavným názvom: ,,Spoznaj históriu a lepšie pochopíš dnešný svet”. Stalo sa tak v rámci 

projektu KULTÚRA NÁS SPÁJA s podporou Prešovského samosprávneho kraja. Cieľom bolo priblížiť 

žiakom históriu mesta Bardejov a predstaviť tradičné remeslá interaktívne a hravo. Podujatia sa zúčastnili 

žiaci druhého stupňa základných škôl, konkrétne špeciálne triedy zo Spojenej školy na ulici Pod papierňou  

v Bardejove.  

 

Naším zámerom bolo podporiť hendikepované deti, ktoré takéto akcie bežne nenavštevujú. Chceli sme im 

ponúknuť šancu rozvíjať ich skryté schopnosti a zručnosti. Ručné umelecké práce považujeme za istú formu 

arteterapie, ktorá môže rozvíjať ich tvorivosť a príležitosti  k sebauplatneniu.  
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Súčasťou podujatia bol aj Keramikársky workshop pod vedením nadaného lektora výtvarného umenia, 

Mgr. Martina Gregu, ktorý je zakladateľom Občianskeho združenia Kreatívec v Bardejove. Žiakom 

predviedol základy hrnčiarskeho remesla aj samotný výpal hotových výrobkov z hliny, medzi nimi sochy 

rytiera Rolanda a Radnica mesta Bardejov, ktoré si žiaci poctivo a precízne vymodelovali.  

 

V októbri nás poctila návštevou šikovná lektorka Tkáčskeho workshopu, Ing. Eva Škriabová, pracovníčka 

Šarišského múzea v Bardejove. Žiaci si mali možnosť názorne pozrieť historické počiatky vzniku vlákna na 

tkaninu. V praktickej časti si žiaci vyskúšali tkať na drevených krosienkách. Každý zo žiakov vyhotovil 

nádherný kus ozdobných miniatúrnych koberčekov a závesných ozdôb z vlny.  

   

Historickou prezentáciou nás v novembri previedol archeológ a historik, Mgr. Peter Harčar, pracovník 

Krajského pamiatkového úradu v Prešove, ktorý žiakom porozprával o kovotepeckom remesle. V praktickej 

časti si deti vyrobili historické, ale aj vlastné návrhy mincí za pomoci stroja na výrobu odznakov a taktiež sa 

učili rozpoznávať pravé mince od falošných.  
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Vo sviatočnom decembri nás svojimi skúsenosťami obohatil Ing. Vladimír Kaminský, predseda 

Občianskeho združenia za záchranu Zborovského hradu, ktorý žiakom prezentoval obnovu Zborovského 

hradu v historických kostýmoch. Nechýbalo slávnostné pasovanie za hradných rytierov, predstavené boli aj 

objavené hradné artefakty. V praktickej časti sa žiaci oboznámili s tesárskym remeslom a spoločne si 

postavili hrad z kartónov. Ten symbolizoval ľudské úsilie, vďaka ktorému sa podaria aj náročné úlohy, ako 

je obnova Zborovského hradu.  

Na pamiatku sme žiakom darovali kalendáre, v ktorých nájdu fotografie zo všetkých podujatí   a tiež pamätné 

listy za absolvovanie daných workshopov. Avšak najväčšou odmenou boli ich vlastné výrobky                               

z uskutočnených podujatí.  

 

Hrnčiarske remeslo, tkáčstvo, kovotepectvo a tesárstvo majú v našom meste silnú tradíciu. Práve preto sme 

chceli prispieť k tomu, aby sa na históriu nezabudlo, a aby tieto vzácne remeslá nevymreli.  

Veríme, že čítaním povestí a legiend, ktoré boli súčasťou každého podujatia, sme v deťoch zanechali pocit, 

myšlienku, či podporili ich fantáziu a predstavivosť. Budeme radi, ak sme čo i len jedného z absolventov 

našich workshopov motivovali venovať sa podobným činnostiam naďalej.    

Bc. Lucia PETRUŠOVÁ 
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Prešovský samosprávny kraj   

HOVORIA O NICH PRAMENE II. 
 

O histórii nášho mesta hovoria všetky pamiatky okolo ktorých dennodenne prechádzame. Meštianske domy, 

radnica, bazilika, chrámy, hrad... Ešte aj dnes sa odkrývajú pozostatky budov, črepov, mincí a rôznych iných 

predmetov, ktoré používali v každodennom živote tí, ktorí tu boli pred nami. 

Mestský archív skrýva množstvo písomných prameňov, ktoré už uzreli svetlo sveta a mnohé z nich ešte len 

čakajú na to, kedy budú môcť svojím obsahom poskytnúť niektoré dejinné udalosti. 

V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela aj v roku 2021 prebieha projekt pod názvom Hovoria o nich pramene, 

počas ktorého sa snažíme s pozvanými hosťami ozrejmiť niektoré dejinné udalosti našim používateľom 

a divákom. Hľadáme nové informácie, poznatky z oblasti archeológie, kunsthistórie a usilujeme sa zachytiť 

hoc aj najmenšie stopy z histórie nášho mesta Bardejov, ale aj regiónu v prameňoch, ktoré dohľadávame 

nielen v našom knižničnom fonde, ale aj vo fondoch iných knižníc, prostredníctvom medziknižničnej 

výpožičnej služby.  

V posledných rokoch sa na poli archeológie toho udialo trochu viac. Pri obnove Františkánskeho kláštora 

v Bardejove sa našli nielen mince a črepy, ale aj kostrové pozostatky, pece na výrobu chleba, odpadové jamy, 

ktoré nám môžu priblížiť niečo zo života ľudí obývajúcich toto miesto. 

Pri reštaurovaní budov Františkánskeho kláštora sa našlo hneď niekoľko malieb, či dokonca slnečné hodiny 

a aj o tom sme sa rozprávali s kunsthistoričkou Mgr. Janou Ličkovou.  
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V júni tohto roku sa podarilo istému občanovi neďalekej obce Hrabovec natrafiť na skutočný unikát. Počas 

prechádzky v lese našiel niekoľko bohato zdobených náramkov z doby bronzovej. Ich umeleckú a historickú 

hodnotu nám počas besedy priblížil archeológ Mgr. Peter Harčar. 

Dejiny obcí v okrese Bardejov sú úzko späté s dejinami mesta. O svojom výskume obce Tarnov, ale aj 

o širších dejinách Horného Šariša, ako aj o dávnych stopách rádu Benediktínov, nám toho viac povedal 

historik Mgr. Anton Medvec. 

Dejiny miest sú medzi sebou často poprepájané. Vzájomný obchod, kultúrne a náboženské vzťahy sa 

premietali aj do umenia. Cirkevný historik P. Peter Zubko, PhD. nám predstavil svoju hypotézu o tom, ako 

sa košická stredoveká spiritualita a obzvlášť kult relikvie Kristovej krvi, odzrkadlili na vyobrazeniach 

nachádzajúcich sa na gotických oltároch v Bazilike sv. Egídia. 

Archeológ Mgr. Peter Šimčík, zo 

spoločnosti TRIGLAV 

Archeologická spoločnosť, nám 

zapožičal niekoľko historických 

predmetov do našej výstavy. 

Počas besedy v rámci projektu 

Hovoria o nich pramene II. nám 

porozprával o svojich 

archeologických nálezoch na 

Zborovskom hrade.  

O našej histórii nám hovoria pramene. Archeológia, kunsthistória, umenie, hudba, knihy, listiny... Niektoré 

z nich poznáme, niektoré ešte hľadáme a niečo sme našli aj v prameňoch spoza našich hraníc. Aj o tom, čo 

sa v našich prameňoch skrýva, sa dozviete v pripravovanom zborníku Hovoria o nich pramene II. 

 

Ľudovít BILLÝ, DiS. art. 
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           Prešovský samosprávny kraj 

Kniha roka 2020 
 

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s verejnými knižnicami, ktoré sa nachádzajú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK vyhlásili začiatkom tohto roku 4. ročník čitateľskej súťaže Kniha roka Prešovského 

samosprávneho kraja. Ide o súťaž, ktorej cieľom je propagácia regionálnych kníh vydaných v predošlom 

kalendárnom roku a majú akúkoľvek spojitosť s regiónmi Prešovského kraja. Predkladať nominované knihy 

mohla čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh                

a knižnice do 31.5.2021.  

Súťažilo sa v dvoch kategóriách:  

1. krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež, 

2. odborná literatúra (vrátane slovníkov, encyklopédií, duchovnej, publicistickej  

a populárno-náučnej literatúry). 

Do súťaže bolo spolu prijatých 40 nominácii, z toho 16 titulov z beletrie a 24 z náučnej literatúry. 

Od 14.6.2021 do 31.8.2021 sa do verejného elektronického hlasovania zapojilo 660 hlasujúcich. Ich hlasy 

rozhodli, že Cenu verejnosti získala v kategórii Beletria zbierka duchovných básni pre deti Напю ся 

водічкы (Napju s’a vodičkŷ) autorky Ľudmily Šandalovej, a to s počtom 129 hlasov. V kategórii Odborná 

literatúra si prvé miesto odniesla publikácia autorov Ivana Čižmára a Slava Hanika Ľudový kroj Rusínov 

vo fotografii s počtom hlasov 114. Novinkou 4. ročníka súťaže bol aj hlas poroty. 

Preto si osobitne veľmi ceníme, že sa trojčlenná porota, v zložení Peter Švorc, Nadežda Jurčišinová a Elena 

Vranovská, zhodla, udeliť v kategórii Populárno-vedecká literatúra druhé miesto publikácii Hovoria o nich 

pramene: Besedy o dejinách stredovekého Bardejova od spisovateľa a archeológa Petra Harčara. Ide 

o knihu, ktorú nominovala Okresná knižnica Dávida Gutgesela a podieľala sa aj na jej tvorbe a vydaní. Je to 

publikácia, ktorá vzišla ako výsledok projektu OKDG v rámci cyklu besied Hovoria o nich pramene                 

s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Je to projekt, ktorý pokračuje aj v tomto roku a jeho 

zámerom je odkrývať historické zaujímavosti nášho mesta a jeho okolia. Veríme, že aj táto nová séria 

prednášok prinesie rovnako kvalitnú publikáciu, ktorá si nájde svojich čitateľov.  

 

Mgr. Michal BALAŠČÁK 
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Prešovský samosprávny kraj   

Rekonštrukcia plynovej kotolne 
 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v decembri 2021 ukončila rekonštrukciu a modernizáciu plynovej 

kotolne.  

Cieľom týchto prác bola výmena pôvodných už nevyhovujúcich kotlov, ich súčasti a zariadenia za nové, 

nakoľko bola veľmi poruchová a v prípade odstávky by nebolo možné poskytovať knižnično-informačné 

služby pre obyvateľstvo mesta a okresu Bardejov. 

Pôvodné kotly a rozvody sa v kotolni demontovali 

a nahradila ich nová kaskádovitá sústava troch 

kondenzačných plynových kotlov, nová tlaková 

expanzná nádoba, poistný ventil a nová elektroinštalácia. 

Kotolňa je vybavená monitorovacím zariadením 

pomocou, ktorého je možné na diaľku nastavovať 

prevádzkové programy, požadované hodnoty a časové 

programy na všetkých vykurovacích okruhoch vo 

vykurovacom systéme.  

Celková realizácia rekonštrukcie plynovej kotolne bola financovaná z prostriedkov nášho zriaďovateľa PSK 

vo výške 92 196,59 €.  

 

Ing. Mária JARŽABEKOVÁ 
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Prešovský samosprávny kraj   

Virtuálna prehliadka 
 

Virtuálne prehliadky sú už bežná forma propagácie kultúrnych pamiatok, múzeí, galérií a turizmu. Preto sa 

aj tento fenomén postupne pretavil do nového typu knižnično-informačných nástrojov. Zatiaľ čo väčšina 

knižníc na Slovensku aj naďalej ponúka prehľad svojich služieb a činností prostredníctvom svojich 

webových stránok, iba malý zlomok z nich poskytuje virtuálne prehliadky. Preto sme sa v Okresnej knižnici 

Dávida Gutgesela v Bardejove rozhodli poskytnúť túto online prehliadku pre širokú verejnosť.  

 

Jej cieľom je, aby naši používatelia a návštevníci z pohodlia svojho domova mali možnosť poprechádzať sa 

v priestoroch jednotlivých oddelení našej knižnice. Je pravdou, že pohľad zblízka a atmosféra knižnice sa 

síce nedá nahradiť virtuálnou prehliadkou, ale veríme, že táto novinka sa stane pozvánkou pre každého z vás, 

pretože nie je nič krajšie, ako tráviť čas medzi policami a stratiť sa v hromade kníh.  

 

Mgr. Michal BALAŠČÁK 
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 Fond na podporu umenia 

Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým 
priateľom 

 

Prvý ročník detského literárneho festivalu s názvom Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom, ktorý 

sa uskutočnil 16. a 17. júna 2021 v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela, ponúkol žiakom ZŠ a učiteľom 

možnosť zažiť, že kniha je zdrojom informácií, ale aj dobrým učiteľom a priateľom.  

Projekt, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia si kládol za cieľ prostredníctvom 

nezabudnuteľného festivalového dobrodružstva prebudiť v deťoch a mládeži zvedavosť a záujem o knihy,  

čítanie a tým začleniť čitateľské návyky do ich života ako vhodnú formu zmysluplného trávenia voľného 

času. Na účastníkov čakal pestrý program so žánrovou rôznorodosťou jednotlivých podujatí ako storytelling, 

beseda, divadelné predstavenie, výstava, tvorivá dielňa, ktoré sa rôznymi spôsobmi dotýkajú knihy                     

a zábavnou formou podporujú chuť čítať. Pre stále doznievajúce opatrenia bol program vyhradený pre vopred 

prihlásené triedne kolektívy. 
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Otvorenie 1. ročníka detského literárneho festivalu prebiehalo formou vernisáže interaktívnej výstavy 

s názvom Svet podľa Šaška, počas ktorej prítomných detských hostí privítala a prihovorila sa im riaditeľka 

OKDG Mgr. Iveta Michalková. Výstavu doplnila prezentácia obsahujúca prierez životom a tvorbou 

ilustrátora Miroslava Šaška, 

ktorú pripravila knihovníčka 

z oddelenia literatúry pre deti 

a mládež Mgr. Marcela 

Čonková. Záver vernisáže 

patril záplave 

pestrofarebných konfiet vo 

vzduchu, ktoré po odpočítaní 

prítomnými deťmi vystrelila 

pani knihovníčka Bc. Lucia 

Petrušová. Výstava 

pracujúca s motívmi 

autorových sprievodcov po 

svetových metropolách ponúka priestor tvorivej aktivite nielen pre deti, ale aj pre dospelých, preto bude 

sprístupnená pre verejnosť do konca júna.  

Popri spoznávaní svetových 

metropol sa účastníci 

oboznámili aj s historickým 

a kultúrnym dedičstvom 

Slovenska, ktoré pútavým 

storytellingom predstavila 

v knižničnej záhrade nadaná 

autorka Lenka Šingovská. 

Prostredníctvom publikácie 

„Slovensko krajina plná 

tajomstiev“ sme spoznávali 

napríklad krásu čipkovaných 

domčekov v Čičmanoch, pltníkov na Dunajci a ďalšie zaujímavé lokality.  

 



 Bardejovský knihovník 2021 

14 

 

Pozvanie na 1. ročník detského literárneho festivalu prijala aj obľúbená detská spisovateľka, držiteľka 

niekoľkých ocenení za tvorbu kníh pre deti a mládež Gabika Futová. Keďže sú veselé príbehy pútavou 

čitateľskou lahôdkou a spisovateľkinej tvorbe nechýba humor a fantázia, v rovnakom duchu sa niesla aj 

atmosféra besied. 

Priestor v programe sme venovali aj kreatívnym detským rúčkam, ktoré si v tvorivej dielničke pod vedením 

lektorky Janky Mackovej vyskúšali vyrobiť knihorožky podľa vlastných predstáv.   

Najmladší účastníci festivalu sa mohli tešiť z pútavého príbehu jedného duba na motívy rozprávky                    

H. CH. Andersena v podaní bábkového divadla Babadlo. 

Spolu s chuťou čítať si návštevníci mohli odniesť aj autogramy autoriek s knihami, knihorožky a perá na 

pamiatku venované knižnicou. 

Čítanie je základnou gramotnosťou, ktorá ovplyvňuje všetko ostatné preto druhý festivalový deň patril 

odbornému semináru pre učiteľov I. stupňa ZŠ a detským knihovníkom. Lektorom seminára zameraného na 

čítanie s radosťou v škole bol známy propagátor detského čítania Tibor Hujdič 

Svet kníh je zdrojom informácií, inšpirácie a fantázie, preto veríme, že festival Zaži s Gutgeselom, že kniha 

je skvelým priateľom inšpiroval nejedného návštevníka k pravidelnej  návšteve sveta kníh.  

 

  Mgr. Jana LIPKOVÁ 
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Fond na podporu umenia  

Literárna čitáreň v Okresnej knižnici 
Dávida Gutgesela 

 

V marci roku 2020 počas Týždňa slovenských knižníc sme v našej Okresnej knižnici Dávida Gutgesela 

v Bardejove začali sériu piatich besied a osobných stretnutí so známymi i začínajúcimi slovenskými autormi. 

Tento nový projekt s názvom Literárna čitáreň vznikol aj s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. 

Cieľom projektu je predstaviť širokej verejnosti súčasných slovenských autorov. Každá beseda s autormi 

spája čitateľov s knihou a prináša aj vnútorné obohatenie.  

Prvým hosťom, ktorý prijal pozvanie na osobné stretnutie, bola prvá slovenská kamionistka Jarmila Zecher 

Pajpachová. V rámci besedy, ktorá sa konala 5. marca 2020, všetkým priblížila svoju cestu životom aj za 

volantom kamiónu, ktorý opísala v knihách Môj život kamionistky a Spoveď kamionistky. Vo svojej výpovedi 

priblížila rôzne zaujímavosti a kuriozity. Medzi tie naj možno spomenúť, že je najstaršou vodičkou kamióna 

na Slovensku. Okrem písania kníh sa venuje maľovaniu, fotografii, štúdiu taliančiny a ako každá manželka 

a matka sa venuje svojej rodine. Unikátom je aj skutočnosť, že jazde na „tiráku“ sa venuje spolu s manželom 

a svojím synom.  

Dňa 14. júla 2020 sme privítali diplomovaného záchranára, inštruktora prvej pomoci a spisovateľa                  

Bc. Dušana Krausa. Počas besedy rovnako priblížil svoj osobný aj profesionálny život, ktorý je veľmi bohatý 

a pestrý. Za 28 rokov praxe záchranára bol svedkom mnohých zážitkov a príhod, ktoré sú veselé, smutné         

i neuveriteľné. Práve to ho inšpirovalo k napísaniu knihy 100 príbehov záchranára od narodenia až po smrť. 

Každý príbeh mu niečo dal, ale aj niečo vzal. Pri svojom zodpovednom a namáhavom poslaní si vie nájsť 

čas aj na relax a koníčky, ako aj na písanie ďalších kníh o prvej pomoci a je toho názoru: „Akákoľvek prvá 

pomoc je lepšia, ako žiadna.“  

To, že naše mesto Bardejov má bohatú históriu je možné vidieť, počuť, ale aj dočítať sa ako v odborných 

publikáciách, tak aj v beletrizovaných príbehoch. Práve o téme beletria ukrytá v histórií mesta rozprával náš 

tretí hosť, známy historik a riaditeľ Šarišského múzea PhDr. František Gutek. Bardejovské legendy, povesti 

a historické fakty o Bardejove a jeho okolí boli a stále ostávajú veľkou inšpiráciou pre mnohých 

spisovateľov, ako napríklad Aloisa Jiráska, Máriu Kočanovú, Miroslava Slacha, Ctirada Klimčáka, Noru 

Baráthovú či Antona Mareca. To je len pár autorov, ktorí sa vo svojej tvorbe širšie alebo len okrajovo 

venovali dejinám Bardejova. Je samozrejmé, že naše mesto má plnú pokladnicu príbehov a udalostí, ktoré 

ešte neboli vypovedané, a ktoré si určite zaslúžia aj vlastný román či beletrizovaný životopis, s čím súhlasil 

aj náš hosť. Beseda sa uskutočnila 26. novembra 2020. 
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Ďalšou spisovateľkou, ktorá v rámci besied Literárnej čitárne Okresnú 

knižnicu Dávida Gutgesela navštívila 22. apríla 2021, bola autorka 

romantických príbehov, trilerov a detektívnych románov plných lásky, 

vášne a napínavého nebezpečenstva Ivana Ondriová. Porozprávala 

o svojej tvorbe a o svojom písaní, ktoré je pre ňu vždy niečím 

slobodným a voľným únikom do iného sveta. Hranice svojej tvorby 

posúva i do sveta detí, pre ktoré napísala knihu Pochabá Lily Jojová. 

Počas rozhovoru povzbudila všetkých, ktorí majú radi literatúru, aby 

zakúsili ten úžasný pocit z písania.  

Ako posledná v rámci projektu Literárna čitáreň bola 3. júna 2021 na 

besede v okresnej knižnici milá a dobrosrdečná bardejovská 

spisovateľka Jana Nagajová, ktorá je známa svojou poéziou a prózou 

nielen pre deti a mládež, ale oslovuje i dospelých.  Rovnako 

porozprávala o svojom živote a o tom, ako začínala jej dráha poetky. Svojmu čitateľovi umožňuje pookriať  

pri svojich knihách. Z jej veršov a riadkov vyžaruje obdivný pokoj a harmónia, vyúsťujú do ponaučenia, 

a tak nás nabádajú zamýšľať sa nad textom. Sú to básnické zbierky, v ktorých sa dočítame o voľnosti spevu 

a letu vtákov po modrej oblohe, o kvitnúcich kvetoch ihrajúcich rôznymi farbami, verše hovoria o zlatom 

daždi, ktorý zmýva smútok, a tak oteplí srdcia, o malinovej vôni, ktorej keď sa nadýchaš, znie ti ako tón 

matkinho hlasu a zacítiš 

vôňu detstva. Jej niektoré 

texty boli zhudobnené a stali 

sa námetmi piesní. Podľa 

Jany Nagajovej je žiaduce, 

aby detská kniha dokázala 

osloviť aj dospelých. Je čoraz 

vzácnejšie, keď rodičia trávia 

s deťmi čas čítaním kníh         

a rozhovorom o nich.  

Je pre nás povzbudením, že projekt Literárna čitáreň si našiel svoje miesto, a preto sme radi, že s podporou 

Fondu na podporu umenia môžeme v tomto projekte pokračovať aj naďalej.  

 

Mgr. Michal BALAŠČÁK 
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Fond na podporu umenia  

Veronika Homolová Tóthová 
 

 

Kultúrno-spoločenské podujatia usporadúvané v okresných 

knižniciach sú veľmi obľúbené pre čitateľskú verejnosť. Zaujímavé 

osobnosti, ktoré sa prezentujú vlastnou tvorbou, môžu naši 

návštevníci bližšie spoznať prostredníctvom besied, prednášok, 

autorských čítaní či výstav.  

V rámci projektu Literárna čitáreň, ktorý bol realizovaný s podporou 

Fondu na podporu  umenia, sa 6. augusta 2021 konala autorská beseda 

s pani Veronikou Homolovou Tóthovou, ktorá prijala pozvanie k nám 

do knižnice ako známa osobnosť mediálnej  oblasti spravodajstva  TV 

JOJ – reportérka, dokumentaristka, spisovateľka a autorka kníh  

Mengeleho dievča a Mama milovala Gabčíka, ktorý zachytáva príbeh 

účastníka atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. 

Autorská beseda sa konala v komornom prostredí čitárne okresnej knižnice, kde okrem samotnej besedy 

prebiehal spracovaný filmový dokument, ktorý pravdivo vykreslil udalosti z obdobia tyranie a holokaustu    

II. svetovej vojny.  

Na besede sa stretli  aj osobnosti nášho regiónu, ktorých problematika histórie z obdobia holokaustu 

zaujímala. Medzi nimi bol aj pán Pavol Hudák, ktorý sa do povedomia verejnosti  zapísal ako aktivista pri 

objavovaní zabudnutých stránok histórie židovského obyvateľstva Bardejova. V  diskusii informoval 

o zaujímavých udalostiach tohto pohnutého obdobia a vo svojom výstupe zaspomínal aj na rodákov 

z Bardejova, ktorí tieto útrapy tyranie  prežili. 

Veronika Homolová Tóthová sa pred desiatimi rokmi začala venovať spracúvaniu spomienok ľudí, ktorí 

prežili nacistické peklo alebo komunistické väzenie a prenasledovanie. Natočila viac ako 70 reportáží s touto 

tematikou a 15-dielny cyklus dokumentárnych filmov s názvom  Neumlčaní.  Za sériu reportáží získala              

v rokoch 2008 – 2012 niekoľko novinárskych ocenení.    

A práve jej kniha Mengeleho dievča sa do povedomia čitateľskej verejnosti zapísala a stala sa bestsellerom, 

ktorých sa za štyri mesiace predalo cca 30 tisíc kusov. Touto knihou sa zaradila medzi najúspešnejšie autorky 

roka 2016.  
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V knihe odkrýva osud preživšej holokaustu – Violy Stern Fischerovej, rodáčky z Lučenca, ženy, ktorá prežila 

Mengeleho pokusy, štyri koncentračné tábory a nakoniec nacistom utiekla.  Svoje spomienky zverila po 

rokoch  práve reportérke Veronike Homolovej Tóthovej, ktorá  v knihe  Mengeleho dievča (2016) 

zaznamenáva jej osud i osudy iných ľudí, ktoré by nemali upadnúť do zabudnutia.   

“Každý večer, keď myslím na svojich drahých, ktorí už nežijú, si hovorím: Ako si to mohla prežiť? Sama 

neviem. Bolo to naozaj iba o šťastí a náhode.“ 

To sú slová Violy Fischerovej, ženy, ktorá prežila Mengeleho pokusy, štyri koncentračné tábory a nakoniec 

nacistom utiekla... 

Táto kniha vznikla pre jednoduchú, ale zároveň veľmi podstatnú vec, a to, aby sa na tento príbeh a udalosti 

nezabudlo. Nemôžeme síce poznať všetky príbehy II. svetovej vojny, ale práve na takýchto príbehoch i na 

osudoch inak bežných ľudí, si môžeme uvedomiť, aké to vtedy vlastne bolo.   

Beseda s pani Veronikou v nás zanechala hlboký dojem s vierou každého z nás, aby sa udalosti tej doby 

tyranie a hrôzy už nikdy viac neopakovali. 

História je plná príbehov a iba keď ich niekto zapíše, tak ich nezabudneme ani o niekoľko desiatok rokov... 

                                                                                                                

Ing. Terézia ŠVIRKOVÁ   
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Fond na podporu umenia 

Študenti gymnázia v Okresnej knižnici 
Dávida Gutgesela 

 

V závere školského roka 2020/2021 sa vďaka podpore Fondu na podporu umenia konal v Okresnej knižnici 

Dávida Gutgesela literárny a odborný seminár študentov Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. Bol 

venovaný významnému predstaviteľovi slovenského realizmu Martinovi Kukučínovi. Uskutočnil sa 28. júna 

2021 v čitárni OKDG. Fond na podporu umenia prispel k realizácii i predošlých seminárov organizovaných 

v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove, ktoré boli venované vybraným osobnostiam slovenskej 

literárnej tvorby, ako sú Ján Palárik a Maša Haľamová.  

Zámer a nápad organizovať literárne 

semináre v knižnici vznikol v roku 

2008. Organizátorkou seminárov bola 

PhDr. Mária Bušíková, PhD., ktorá má 

bohaté skúsenosti s prehliadkami 

malých javiskových scén študentov 

stredných škôl v Bardejove. Cieľom 

odborných seminárov bolo nadviazať 

kontakt s bardejovskou kultúrnou 

obcou, poukázať na dôležitosť čítania literárnych diel aj slovenských klasikov a odkrývať symboliku, skrytý 

význam a prínos literárneho diela pre súčasníka aj prostredníctvom scénických interpretácií študentov. Každý 

odborný seminár sa venoval niektorému z našich literárnych velikánov a ich najznámejším dielam. Ich 

súčasťou boli častokrát aj krásne ľudové piesne v podaní gymnazistov z krúžku ľudového spevu, tanca 

a hudby pod vedením Mgr. Lenky Blaňárovej. Scénicko-hudobné pásma dotváral výklad o zaujímavostiach 

jednotlivých autorov. Okrem študentov sa počas seminárov prihovárala Mgr. Jana Lešková a vždy zaujala 

svojimi filozofickými úvahami. Svojím slovom vedel upútať aj don Anton Červeň SDB, ako pravidelný hosť, 

ktorý sa vždy snažil v každej téme nájsť duchovný rozmer, ale aj iné osobnosti mesta, ktoré napomáhali 

pozdvihnúť kultúrneho ducha účastníkov podujatí.  

Knihovníci Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove pre čitateľov pripravujú kreatívne projekty, pri 

realizácii ktorých radi privítajú spoluprácu aj s inými subjektami. Jedným z nich je aj spolupráca 

s Gymnáziom Leonarda Stöckela na projekte Literárne semináre.  

        Mgr. Michal BALAŠČÁK 
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Fond na podporu umenia 

Akvizícia knižničného fondu  
 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove v roku 2020 získala dotáciu z Fondu na podporu umenia 

na akvizíciu knižničného fondu vo výške 19 900 €. Nákupom z dotácie sme mohli podľa požiadaviek našich 

používateľov a podľa ponuky trhu náš fond obohatiť o 968 zväzkov krásnej literatúry pre dospelých,            

661 zväzkov krásnej literatúry pre deti a mládež a o stovky nových titulov z náučnej literatúry určenej deťom 

od predškolského veku až po starší školský vek, študentom stredných a vysokých škôl, používateľom rôzneho 

spoločenského postavenia a vzdelania či našim seniorom. Z celkového príspevku sme vyčlenili čiastku    

1 500 € na periodické publikácie pre deti a dospelých a to z rôznych oblastí, zábavné, odborné, pre ženy 

i mužov, na spríjemnenie voľného času, ale aj pre vzdelávanie. Knihy a periodiká nakúpené z verejných 

zdrojov FPU sú opatrené štítkom s logom FPU, sú v knižnici vystavené na viditeľnom mieste a ako novinky 

sú propagované na facebookovej stránke knižnice a www.gutgesel.sk. 

Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie Fondu na podporu umenia. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

Bc. Dana RISTVEJOVÁ 

  

http://www.gutgesel.sk/
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Fond na podporu umenia  

Skvalitnenie interiérového vybavenia 
oddelenia krásnej literatúry pre 

používateľov knižnice 
 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela (OKDG) v Bardejove 

je verejnou, regionálnou a komunitnou knižnicou, ktorá vo 

svojom sídle plní aj funkciu mestskej knižnice. Knižnica 

tvorí neodmysliteľnú súčasť kultúrnej infraštruktúry 

v meste a okrese. Svojím postavením, poslaním 

a činnosťou sa radí medzi inštitúcie, ktorých úlohou 

a cieľom je poskytovať svojim používateľom prístup 

k informáciám každého druhu, hlavne prostredníctvom 

svojho kvalitne budovaného knižničného fondu. Neustále 

spestruje ponuku pripravovaných programov, čo ju 

zaraďuje medzi komunitné centrá. Uspokojuje kultúrne, 

informačné a vzdelávacie záujmy verejnosti a tým 

podporuje celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie 

a duchovný rozvoj.  

Budova OKDG je z roku 1930, nachádza sa na historickom 

námestí mesta, avšak nebola účelovo plánovaná pre 

knižnicu. Prechádza neustálymi zmenami a vývojom ako 

komunitná knižnica, v ktorej majú miesto používatelia 

všetkých vekových kategórií, rôzneho náboženstva a národností. Knižnica svoje knižnično-informačné 

služby poskytuje aj náhodným používateľom, turistom. Knihovníci v snahe udržiavať a meniť knižnicu tak, 

aby bola vždy atraktívna a vyhovovala súčasným potrebám jej používateľov, vypracovali projekt na 

skvalitnenie interiérového vybavenia oddelenia krásnej literatúry pre svojich používateľov, ktorý bol 

z verejných zdrojov podporený Fondom na podporu umenia sumou 8000,- €. Na dokončenie realizácie 

projektu získala knižnica finančné zdroje od zriaďovateľa, ktorým je PSK. 

Oddelenie krásnej literatúry pre dospelých – beletrie – je vstupnou bránou do knižnice. Interiérové nábytkové 

vybavenie tohto oddelenia už bolo zastaralé, opotrebované a nevyhovujúce tak z hľadiska bezpečnosti pre 
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používateľov, ako aj samotných pracovníkov 

knižnice. Zrealizovaním projektu, skvalitnením 

interiérového vybavenia oddelenia, jeho 

modernizáciou a skultúrnením je možné 

poskytnúť používateľom komfort pri 

vypožičiavaní a trávení voľného času v OKDG. 

Zhotovením interiérového nábytku sa našlo 

riešenie na uskladnenie približne 23 000 

zväzkov kníh na ploche 164,56 m². Pre 

používateľov oddelenia bolo vytvorené 

príjemné prostredie,  oddychová spoločenská 

zóna, ktorá bude slúžiť ako čitáreň i ako 

komunitné miesto, a zároveň bude prínosom aj 

pre umeleckú oblasť, keďže sa tu budú 

stretávať spisovatelia, či iné významné 

osobnosti s návštevníkmi knižnice na rôznych 

kultúrno-spoločenských podujatiach. Ďalším 

prínosom projektu je aj jeho praktickosť. Vstup do knižnice a na oddelenie krásnej literatúry pre dospelých 

tvorí bezbariérový vchod, a tým umožňuje prístup do interiéru oddelenia znevýhodneným používateľom i na 

invalidných vozíkoch, čomu sú prispôsobené priestory medzi regálmi a oddychovou zónou. 

Skvalitnením a zmodernizovaním interiérového vybavenia oddelenia krásnej literatúry,  rozdelením plochy 

oddelenia tak, aby každý úsek spĺňal funkčnosť, umiestnením mobiliáru a regálov knihovníci plnia 

požiadavky svojich používateľov a prispôsobujú prostredie knižnice tak, aby tu radi, spokojne a bezpečne 

trávili svoj voľný čas.  

 

Bc. Alžbeta KUTAŠOVIČOVÁ 



 Bardejovský knihovník 2021 

24 

 

 

 

 



 Bardejovský knihovník 2021 

25 

 

Fond na podporu umenia  

Webové sídlo s novým dizajnom 
V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela sme pre našich používateľov a návštevníkov koncom roka 2021 

sprístupnili webové sídlo, ktoré má nový responzívny dizajn a grafiku. 

Dôvodom pre nový web našej inštitúcie bola skutočnosť, že predošlá webstránka už nevyhovovala novým 

trendom. Preto sme pristúpili k projektu. 

Cieľom projektu bolo vytvorenie webového sídla, ktorým by sme sa mohli viac priblížiť k čoraz náročnejším 

používateľom a čitateľom, pritiahli pozornosť aj mladej generácie, ktorá pomaly stráca záujem o čítanie 

klasickej knihy a uprednostňuje smartfóny či tablety. Prostredníctvom nových trendov a technológií v oblasti 

webového dizajnu bolo v našom záujme vytvoriť stránku, ktorá sa bude páčiť nielen našim čitateľom, ale 

každému, kto si vo svete kníh a knižníc pri skrolovaní stránky nájde niečo zaujímavé.  Chceli sme vytvoriť 

web, ktorý by zodpovedal novým trendom, potrebám a štandardom v oblasti webových technológií                      

a virtuálny priestor pre profesionálnu prezentáciu a budovanie značky knižnice. Uvedomujeme si, že kvalitná 

webová stránka je základom v online komunikácií s našimi používateľmi. Prostredníctvom nej chceme 

osloviť nielen existujúcich čitateľov, ale vďaka moderným technológiám sa prezentovať a propagovať naše 

aktivity  aj širokým masám. 

 

 

 

 

 

Veľké poďakovanie pri tomto projekte v prvom rade patrí Fondu na podporu umenia, ktorý nám schválil 

a finančne podporil projekt pre naše nové webové sídlo. Druhé veľké poďakovanie patrí vývojárskej IT 

spoločnosti WAME s. r. o., ktorá bola veľmi flexibilná pri našich požiadavkách a vytvorila kompletnú 

webstránku. Teší nás, že sa to podarilo zrealizovať na prahu nového roka 2022, ktorý je pre našu inštitúciu 

jubilejným rokom. 

Mgr. Michal BALAŠČÁK 
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KULT MINOR  

Môj jazyk, moje korene 
 

Zámerom projektu Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove Môj jazyk, moje korene, ktorý podporil 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín – KULT MINOR, bolo pripomenúť pôvod a vyzdvihnúť reč 

národnostnej menšiny – Rusínov, prezentovať ich širokej verejnosti a tým pomôcť k jeho udržaniu 

a zviditeľneniu. Cieľom 2. ročníka tohto projektu bolo udržiavať jazyk a zvyky, pripomenúť si kroje, tradičné 

jedlá, zaspomínať si na rôzne zaujímavé zážitky a príhody, obohatiť sa o rôzne skúsenosti zo života ľudí 

žijúcich v tejto národnostnej menšine.  

 

Hlavnými projektovými aktivitami bola literárna súťaž Môj jazyk, moje korene ako súčasť literárno-

spoločenského podujatia, ktoré sa konalo 14.10.2021 v čitárni okresnej knižnice. Úlohou súťažiacich 

zastupujúcich rôzne vekové kategórie bolo vypracovať preklad ľubovoľne vybraného umeleckého textu zo 

slovenského spisovného jazyka do jazyka národnostnej menšiny, rusínskeho jazyka, a to: báseň, príbeh, 

rozprávku, poviedku a pod. Zaujímavosťou boli aj preklady receptov rusínskych národných jedál. Texty 

vyhodnocovala odborná porota pozostávajúca z členov rusínskej národnosti a z knihovníkov. Súťaž, v ktorej 

nebolo porazených, ukončilo 9 súťažiacich rôznych vekových kategórií.  Cenu poroty za originálny preklad 

slovenského umeleckého textu do rusínskeho jazyka získali: Liana Pasterňáková, Renáta Šuťaková a Ľudmila 



 Bardejovský knihovník 2021 

27 

 

Matuševská. Cenu poroty za výber ukážky v preklade slovenského umeleckého textu do rusínskeho jazyka 

získala Sonja Strončeková. Cenu poroty za veľmi dobrý jazykový preklad literárnej ukážky do rusínskeho 

jazyka získal Samuel Lipka. Pamätný list z 2. ročníka literárnej súťaže v preklade slovenského umeleckého 

textu do rusínskeho jazyka získali: Dominika Fečaninová, Hana Molčanová, Mgr. Katarína Kurilcová,PhD., 

Ivana Čerkalová. Na súťaž nadväzovalo literárno-spoločenské podujatie, na ktoré prijali pozvanie zaujímavé 

osobnosti vychádzajúce z tejto 

národnostnej menšiny, ktorá žije alebo 

pochádza z nášho regiónu na 

severovýchode Slovenska. Pozvanie 

na besedu prijali moderátorka 

spravodajstva a dopravného servisu 

Rádia Expres, autorka knihy Mamina 

rusínska kuchyňa, Mgr. Oľga 

Džupinková a speváčka rusínskych  

piesní Mgr. Dominika Novotná. Súčasťou podujatia bola prezentácia prekladov niektorých súťažných prác 

súťažiacimi a vyhodnotenie súťaže v preklade slovenského 

umeleckého textu do rusínskeho jazyka predsedníčkou poroty 

Mgr. Annou Marhulíkovou a odovzdávanie cien súťažiacim 

riaditeľkou OKDG Mgr. Ivetou Michalkovou. Svojím 

speváckym umením zo svojej pesničkovej ponuky prispela Mgr. 

Dominika Novotná a spevácky krúžok z Gymnázia Leonarda 

Stöckela pod vedením Mgr. Lenky 

Blaňárovej. Na podujatie prijala pozvanie 

aj členka Rusínskej obrody – regionálneho klubu v Bardejove pani Mgr. Martina Steranková. Podujatím 

sprevádzala knihovníčka OKDG Bc. Alžbeta Kutašovičová.  
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Súčasťou projektu je i výstava rôznych zozbieraných materiálov – modlitebných kníh písaných v rusínskom 

jazyku, starých fotografií, dobového náčinia, výšiviek, obrúskov, krojov, sviečok z včelieho vosku, 

medovníkov, ktoré na výstavu ponúkli  

Mgr. Ľudmila Jászayová, Zuzana 

Lazúrová, Bc. Alžbeta Kutašovičová, 

Mgr. Michal Balaščák, či ilustrácií 

rusínskej ilustrátorky Eriky Kostovej, 

ktorá je sprístupnená a určená širokej 

verejnosti v priestoroch čitárne v Okresnej 

knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove 

v mesiacoch október a november 2021. Na 

výstave sú k nahliadnutiu aj súťažné 

literárne preklady umeleckých textov 

a tiež rusínske knihy z fondu knižnice. Vo 

výstavných priestoroch Okresnej knižnice 

Dávida Gutgesela súčasne prebieha 

výstava kresleného humoru Fedora Vica 

pod názvom Iľko Sova z Bajusova, ktorá 

celý projekt tematicky dopĺňa.  

Cieľovou skupinou projektu bola a je široká verejnosť, ale tiež mladá generácia rusínskej národnostnej 

menšiny, ktorú sme chceli týmto projektom osloviť, prehĺbiť jej vzťah k materinskému jazyku a byť naňho 

primerane hrdý. Z prekladov umeleckých textov zo slovenského spisovného jazyka do jazyka národnostnej 

menšiny, rusínskeho jazyka, z priebehu podujatia a celého projektu vytvoríme zborník, ktorý bude 

k dispozícii v priestoroch knižnice a zverejnený na webovej stránke okresnej knižnice. Zborník doručíme tiež 

členom rusínskej národnostnej menšiny, školám a obecným knižniciam.  
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Tento projekt určený rusínskej národnostnej menšine žijúcej v našom regióne je svojím bohatým obsahom 

kompaktný a tým výnimočný. Celý projekt nadobudol výnimočný kultúrno-spoločenský význam. Zároveň 

spôsob, akým bol uskutočnený, zaručuje jeho kvalitu.  

Bc. Alžbeta KUTAŠOVIČOVÁ 
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Slovenská asociácia knižníc  

Prázdniny s Knihomilkou v Okresnej 
knižnici Dávida Gutgesela 

 

Francúzsky spisovateľ Gilbert Cesbron povedal: „Život uteká ako prázdniny: najprv pomaly, potom čoraz 

rýchlejšie.“  

Inak to nie ani v Kniholande, a preto sa Knihomilka spolu s knihovníčkami z oddelenia literatúry pre deti 

a mládež Okresnej knižnice Dávida Gutgesela rozhodli, že toto leto zoberú deti na výlet z rýchleho sveta do 

sveta, kde čas plynie rozprávkovo pomaly.   

Výlet sme odštartovali v stredu 14. júla 2021 o 9:30 hod. a spolu s prázdninujúcimi deťmi predškolského 

veku a prvého stupňa ZŠ a s deťmi z tábora Inkluzáčik sme cestovali do sveta rozprávok každý druhý týždeň.   

Pred nami bola dlhá cesta a k nej neodmysliteľne patrí aj balenie kufrov. Jeden neobyčajný si priniesla aj  

Knihomilka. Bol to rozprávkový kufrík, ktorý zakúpila knižnica vďaka finančnej podpore Slovenskej 

asociácie knižníc v rámci projektu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2021. 
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Vďaka jedinečnej forme rozprávania rozprávok využívajúcej techniku rozprávania príbehov – Kamishibai 

(papierové divadlo) sa z prázdninujúcich detí stali diváci mini divadelného predstavenia, ktoré ich zaviedlo 

do krajiny divadla a knižnej literatúry súčasne. 

Počas štyroch stretnutí  sa detský diváci mohli tešiť z predstavenia rozprávok a príbehov Noemova archa, 

Dlhý, Široký a Bystrozraký, O Budulínkovi a Medovníková chalúpka.  Nechýbala ani tvorivá dielňa, ktorá 

umocnila zážitok z každej rozprávky, alebo príbehu tvorbou vlastnej ilustrácie, riešením rozprávkových úloh, 

maľovaním medovníkov či výrobou pohyblivých rekvizít archy, žabky a líšky.  

 

Veríme, že účasť na podujatí Prázdniny s Knihomilkou, cieľom ktorého bol rozvoj predčitateľskej 

gramotnosti, predstavivosti a schopnosti sústrediť sa, predstavila deťom knižnú literatúru a umenie ilustrácie 

novým spôsobom a zároveň ich tým obohatila o nezabudnuteľné spoločné zážitky.  

 

                                                                                                                        Mgr. Jana LIPKOVÁ 
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Slovenská asociácia knižníc  

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2021 
v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela 

 

Najväčším sviatkom všetkých knižníc, knihovníkov a čitateľov je bezpochyby Týždeň slovenských knižníc. 

Od 1. do 7. marca 2021 sme slávili  XXII. ročník pod heslom „KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH“. Zmyslom 

a cieľom TSK je predovšetkým zviditeľňovať poslanie a činnosti knižníc, nadväzujúc na historický a 

spoločenský rozmer. Naša Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove sa pravidelne aktívne zapája do 

týchto osláv, ktoré sa, z dobre známych dôvodov, museli tento rok po prvýkrát presunúť do online priestoru.                                                                                                                                                              

Napriek tomu sme si pre našich čitateľov, malých aj veľkých, pripravili 

zaujímavý program, ktorý začal otvorením výstavy pri príležitosti 70. 

výročia úmrtia Gejzu Žebráckeho. Virtuálnou prehliadkou sme širokej 

verejnosti priblížili život a dielo významnej osobnosti mesta Bardejov 

v prvej polovici 20. storočia. Vo výstavnej sieni si môžu návštevníci 

pozrieť 200-ročné ornáty, jeho berlu, mitru i osobnú korešpondenciu.  

                                                                                                                                                  

Vo výstavnej sieni ešte 

ostaneme, pretože sme pre 

verejnosť pripravili ešte 

jednu pozoruhodnú 

výstavu, ktorá sa venuje 

najnovším archeologickým nálezom z posledného výskumu pri 

Františkánskom kláštore v Bardejove.  Kunsthistorička Mgr. 

Jana Ličková v online prezentácii priblížila históriu kláštora, 

kostola a podrobnosti o nedávnom archeologickom výskume. 

Jednotlivé pamätihodné nálezy priblížil aj archeológ Mgr. Peter 

Šimčík z archeologickej spoločnosti TRIGLAV. Návštevníci si 

budú môcť pozrieť sochu františkánskeho mnícha, františkánsky 

habit, sochu anjela z prelomu 19. až 20. storočia. Súčasťou 

výstavy je aj kuchynská a stolová keramika z druhej polovice 15. storočia. Obdivuhodná je aj plejáda rôznych 

mincí, ktoré sa nachádzali vo vrstvách pri kláštore Františkánov. Obe tieto výstavy si budú môcť návštevníci 

pozrieť pri dodržaní potrebných opatrení aj fyzicky do konca marca.                                                                                                          



 Bardejovský knihovník 2021 

33 

 

Spomienkovým medailónom sme priblížili život a dielo Eleny Lackovej, prvej spisovateľky rómskeho 

pôvodu na Slovensku, ktorej 100. výročie narodenia si tento rok pripomíname. Bola zakladateľkou literatúry 

písanej v rómskom jazyku a za svoju činnosť získala aj niekoľko ocenení, vrátane štátneho vyznamenania 

Radu Ľudovíta Štúra III. triedy. Dôvod, prečo sme sa rozhodli pripomenúť si ju aj touto online prezentáciu 

je ten, že pani Elena Lacková počas svojho života osobne navštívila našu knižnicu, a to niekoľkokrát.                                                                                                                                                 

Pre detského čitateľa si knihovníčky prostredníctvom sociálnej siete FB pripravili online zážitkovo-tvorivé 

podujatie, ktoré každý deň odhalilo ešte málo známe zrekonštruované priestory oddelenia literatúry pre deti 

a mládež. Interaktívne prezentácie ponúkli deťom videoukážky z 3D tlače, boli predstavené časopisy pre deti 

a mládež, ktoré si môžu naši čitatelia požičať na oddelení, spôsoby, ako je zoradená literatúra pre deti 

a mládež spojené s tipmi na nové knihy. Tvorivou časťou boli obľúbené online zábavno-náučné hry a aktivity 

s deťmi. Deti sa za pomoci rodičov mohli prostredníctvom interaktívnej prezentácie zapojiť aj do súťaže.  

V komentároch pod príspevkom uviedli heslo ukryté v prezentácii, ktoré postupne odkrylo súťažné heslo: 

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – MAREC 2021. Výherca získal každý deň darček (sada vreckových 

kalendárov na rok 2021 s fotografiami Bardejova, ktoré nafotila pre mesto Bardejov naša kolegynka 

knihovníčka Lucia Petrušová), spoločenskú hru a stojan na slúchadlá vyrobený na 3D tlačiarni.                                                        

Vyvrcholením a pomyselnou čerešničkou na záver Týždňa slovenských knižníc v OKDG bola prezentácia 

nového zborníka s názvom Hovoria o nich pramene. Je výstupom deviatich besied, ktoré prebiehali počas 

minulého roka v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela aj za podpory Fondu na podporu umenia. V zborníku 

Hovoria o nich pramene sa dočítate o významných osobnostiach a historických zaujímavostiach mesta 

Bardejov.  Máme radosť, že sme ho odprezentovali spolu s autorom zborníka archeológom Mgr. Petrom 

Harčarom práve počas TSK. Všetkým čitateľom a milovníkom histórie mesta Bardejov je k dispozícii na 

náučnom oddelení.                             

Prostredníctvom sociálnych sietí sme okrem spomínaných podujatí informovali čitateľov o novinkách, ktoré 

pribudli na jednotlivých oddeleniach, zostavili sme rebríček najvypožičiavanejších E-KNÍH, video-

prezentáciu MAREC – mesiac kníh a ponúkli  zaujímavé typy na víkendové čítanie.                                                             

Pre našich používateľov sme pripravili, tak ako každý rok, aj bezplatnú registráciu nových čitateľov, ktorú 

tento rok využilo 14 záujemcov. Odpúšťali sme aj poplatky za upomienky z omeškania, ktorých celková 

suma na konci bola vo výške 2,18 eur a ponúkli sme aj burzu kníh na jednotlivých oddeleniach. Počas TSK 

navštívilo našu knižnicu 315 čitateľov aj napriek momentálnym obmedzeniam.    

 

         Mgr. Michal BALAŠČÁK 
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Leto 2021 
 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove si počas letných mesiacov júl a august pripravila veľmi 

zaujímavé podujatia a aktivity pre malých aj veľkých používateľov.  

Pre prázdninujúce deti 

predškolského veku a prvého 

stupňa základných škôl, a deti 

z tábora Inkluzáčik si 

knihovníčky z oddelenia 

literatúry pre deti a mládež 

pripravili výlet z rýchleho sveta 

do sveta, kde čas plynie 

rozprávkovo pomaly. Podujatie 

s názvom Prázdniny 

s Knihomilkou, ktoré podporila 

Slovenská asociácia knižníc 

v rámci projektu Partnerstvo 

alebo Spojme svoje sily 2021, 

odštartovalo v stredu 14. júla 

2021 o 9:30 hod. a pokračovalo 

každý druhý týždeň. Vďaka 

jedinečnej forme rozprávania 

rozprávok využívajúcej techniku rozprávania príbehov – Kamishibai (papierové divadlo) sa 

z prázdninujúcich detí stali diváci mini divadelného predstavenia, ktoré ich zaviedlo do krajiny divadla 

a knižnej literatúry súčasne. Počas štyroch stretnutí  sa detský diváci mohli tešiť z predstavenia rozprávok      

a príbehov Noemova archa, Dlhý, Široký a Bystrozraký, O Budulínkovi a Medovníková chalúpka.  

Nechýbala ani tvorivá dielňa, ktorá umocnila zážitok z každej rozprávky, alebo príbehu tvorbou vlastnej 

ilustrácie,  riešením rozprávkových úloh, maľovaním medovníkov či výrobou pohyblivých rekvizít archy, 

žabky a líšky. Okrem krajiny divadla a knižnej literatúry sa mohli deti z tábora Inkluzáčik, ktoré navštevovali 

knižnicu počas celého mesiaca júl, vydať aj na výlet do svetových metropol prostredníctvom interaktívnej 

výstavy s názvom Svet podľa Šaška. Záver prázdnin patril návšteve letnej školy na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, 

pre ktorú sme pripravili dňa 24.8.2021 podujatie Rozprávky z lega. Knižnica sa opätovne zapojila do projektu 

Prečítané leto prostredníctvom výstavy kníh, ktorá čakala na našich používateľov každý týždeň s novou 

témou.  Spolu s  knihami si so sebou mohli odniesť brožúrku Prečítaného leta vo forme prázdninového 

kalendára s tipmi na knihy, výlety po Slovensku a rôznymi aktivitami.   
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Prvý rok sme dostali príležitosť venovať sa deťom aj mimo priestorov knižnice. Postačil nám len batoh plný 

kníh a hor sa na hrad. V sobotu 17.7.2021 sme s tými najmenšími návštevníkmi na Hrade Šariš počas 

Filmovej noci na hrade – FNNH 2021, Komercia – umenie,  lúskali príbeh z knihy Záhada knižnice na konci 

ulice, ktorú napísala Kristína Baluchová. Deti si v rámci tvorivej dielničky mohli samé vytvoriť rozprávkovú 

knihu a rozmýšľať nad tým, čo by bolo, keby... 

Pre všetkých milovníkov histórie sme pokračovali v cykle besied v rámci projektu Hovoria o nich pramene 

II., ktorý podporil Prešovský samosprávny kraj. V júli sme privítali v našej knižnici kunsthistoričku Mgr. 

Janu Ličkovú, ktorá nám prišla porozprávať o najnovších archeologických objavoch pri obnove 

františkánskeho kláštora v Bardejove. S veľmi hodnotnou a zaujímavou témou prišiel rovnako zaujímavý 

človek, cirkevný historik a archivár Peter Zubko, PhD., ktorý všetkým prítomným porozprával 

o stredovekom spirituálnom prepojení Bardejova a Košíc. Beseda sa uskutočnila 25. augusta 2021 

v priestoroch študovne OKDG.  

Ďalším z podujatí, ktoré knižnica ponúkla širokej verejnosti bola beseda v rámci projektu Literárna čitáreň 

podporeného FPU. Vďaka tejto podpore sme mohli 6. augusta 2021 v našej knižnici privítať spisovateľku, 

reportérku a dokumentaristku Veroniku Homolovú Tóthovú, ktorá pretavila do svojej knihy strhujúci životný 

príbeh Mengeleho dievčaťa, Violi Stern Fischerovej, ktorá prežila štyri koncentračné tábory.  

Počas letných mesiacov sme nezabudli ani na priaznivcov našich online aktivít. Na facebooku 

knižnice, webovej stránke a YouTube kanáli sme pre nich ponúkli pestrú paletu. Pre deti boli pripravené 

online aktivity v podobe Prečítaného leta alebo interaktívnych prezentácií s názvom Tajomstvá ukryté 

v knižnici na tému cestovanie a kniha. A pre dospelých sme prichystali Spomienkové medailóniky 

o slovenských spisovateľoch, Ponuka knižných titulov z oddelenia beletrie a nechýbala ani online súťaž Od 

nás pre Vás.  

 

 Mgr. Jana LIPKOVÁ 

 Mgr. Michal BALAŠČÁK 
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Filmová noc na hrade 2021 

Rozprávkový worshop pre deti 
 

Deviaty ročník Filmovej noci na hrade – FNNH 2021, Komercia – umenie, sa uskutočnil 15.7. – 18.7. 2021 

na Hrade Šariš, Veľký Šariš, okres Prešov. Filmový festival je zameraný predovšetkým na krátky film, ale 

svojim návštevníkom ponúka aj bohatý sprievodný program (divadlo, hudba, tanec, fotografia, workshopy, 

prednášky a i.). 

Snahou FNNH je ponúknuť veľkým i malým divákom nezabudnuteľný víkend pod hviezdami. 

My, knihovníčky, s hlavou v oblakoch, sa na jednotlivé udalosti dívame detským pohľadom, a preto sa 

nemôže stať, aby naša fantázia nebola reálnym svetom. To všetko sa deje i za pomoci symbolického jazyka, 

ktorý sa nám, vďaka množstvu kníh, ktoré nás v práci obklopujú, zdá celkom prirodzený. Do batôžka som si 

teda zbalila pár kníh z našej knižnice   a hor sa na hrad, porozprávať deťom o kúzlach, ktoré v sebe skrývajú 

knihy i KNIŽNICA samotná. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tak sme v sobotu 17.7.2021 na Hrade Šariš lúskali príbeh z knihy Záhada knižnice na konci ulice. „Veď to 

nie je možné! pokračovala rozvážne a pomaly. Prečo by deti nemali rady knihy? Prečo by nechceli chodiť do 

knižnice? Veď tu na nich vždy čaká pohoda, dobrá nálada a množstvo skvelých kníh! Všetky tie príbehy a 

rozprávky... Neverím, že to už nikoho neláka!" (Baluchová, 2021, s.14). Detičky mohli samé rozmýšľať nad 

tým, čo by bolo, keby... Knihu sme nedočítali, s deťmi sme sa dohodli, že si ju pôjdu vypožičať do knižnice. 
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Sama autorka v knihe píše, že si ani nevie predstaviť, čo by sa stalo, keby v detstve neobjavila čaro knižníc... 

V tvorivej dielničke si deti mohli vyrobiť vlastnú rozprávkovú knihu, a tak mali možnosť byť na chvíľu 

spisovateľmi, ilustrátormi i grafickými dizajnérmi. Alica z krajiny zázrakov by povedala: „... a čo s knihou, 

keď tam nie sú obrázky...“ (Carroll, 1984, s.11). No i stalo sa – žiarivé nálepky boli všade. Deťom sa podarili 

krásne ilustrácie. Snažili sa racionálne zužitkovať a esteticky oceniť každodennú situáciu, udalosť či všedný 

moment. Vo svojej tvorbe boli všetci veľmi rozmanití.  

 

Porozprávali sme si, čo máme na čítaní najradšej, aká bola naša prvá kniha, ktorú sme čítali, ako sa volá 

knižnica, ktorú máme v našom meste a i.  Prostredníctvom krátkeho videa, ktoré sme pre deti pripravili, 

mohli „vstúpiť“ aj priamo do priestorov OKDG. 

S tými najmenšími, najdôležitejšími návštevníkmi – s deťmi – som strávila krásny deň...  

 

Bolo mi potešením! 

Mgr. Mária VLKOVIČOVÁ 
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Virtuálny priestor 

Život knižníc na sociálnych sieťach 
 

Počas posledných dvoch rokov 2020 – 2021 sa mnohé knižnice presunuli viac do online sveta ako po iné 

roky. Aj knižnice, ktoré dovtedy nefungovali na žiadnych sociálnych sieťach sa pridali či už k Facebooku, 

YouTube či Instagramu a knižnice, ktoré už na niektorých sociálnych sieťach mali svoje zastúpenie, ho 

rozšírili registráciou na ďalších sociálnych kanáloch.  

 

 

 

Často sa meniace  podmienky z hľadiska pandémie, kedy knižnice museli promptne reagovať na zmeny 

ohľadom opakujúceho sa zatvárania knižníc či rôznych režimov, v ktorých fungovali výpožičné služby 

v obmedzenom režime, nútilo knižnice presunúť sa z offline režimu do režimu online. Hľadali cesty ako 

nestratiť kontakt s so svojimi používateľmi v dobe, kedy museli byť zatvorené. Najrýchlejšou a ideálnou 

cestou, ktorá dokáže osloviť, je práve komunikácia na sociálnych sieťach. Okresná knižnica Dávida 

Gutgesela najdlhšie funguje na sociálnej sieti Facebook, kde sme už od roku 2013. Neskôr sme začali 

fungovať aj na kanáli YouTube a od roku 2021 sme aj na Instagrame. Výhodou byť aktívni na viacerých 

sociálnych sieťach je, že každý typ sociálnej siete cieli na inú vekovú kategóriu používateľov. Zatiaľ čo 

Instagram sa teší veľkej popularite najmä u mladšej vekovej kategórie, Facebook má, čo sa týka vekovej 

štruktúry používateľov, širšie zastúpenie.  

Najaktívnejšou sociálnou sieťou, na ktorej pridávame, je práve Facebook, kde máme zároveň aj najväčšiu 

interakciu s používateľmi. Zároveň nám umožňuje, čo sa týka pridávania samotných príspevkov, väčšiu 

rozmanitosť z hľadiska formátu príspevkov. Na sociálnej sieti Facebooku sme registrovaní už od 13.3.2013, 

kde sme mali 797 fanúšikov. Neskôr sme stránku museli aktualizovať a 20.4.2020 sme vytvorili vynovenú 

verziu stránky, kde máme zatiaľ 454 fanúšikov. Veľkú odozvu na Facebooku majú najmä foto príspevky 

knižných noviniek, ktoré si pridáva každé oddelenie knižnice za seba. Vysoko sledované sú aj aktuálne 

zdieľané informácie, a to napríklad informácie o zmenách či úpravách výpožičnej doby knižnice. Každé 

oddelenie pridáva svoje príspevky s daným tematickým zameraním. Ako príklad môžeme uviesť: výročia 

autorov, spomienkové medailóny so zameraním na konkrétnych autorov, knižné tipy a novinky, online 

prenosy z besied, fotky z akcií zrealizovaných v knižnici alebo aj online zážitkové akcie so školami. 
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 Dôležitým aspektom pridávania príspevkov na akúkoľvek sociálnu sieť je, že publikovaním príspevkov je 

potrebné rešpektovať aj určitú ne(písanú) etiketu a zároveň, najmä pri zverejňovaní fotografií, mať súhlas 

dotknutej osoby. Účet na sociálnej sieti Instagram máme založený od 16. septembra. Odvtedy sme spolu 

pridali 339 príspevkov a získali sme 192 sledovateľov. Nevýhodou pridávania príspevkov na Instagram je, 

že fotografie je nutné orezávať a tak nie je možnosť zdieľať všetky príspevky.  

Na YouTube sme registrovaní od 27.4.2020, kde sme mali dosiaľ 4 781 zhliadnutí a máme spolu 50 

odberateľov. Zaujímavosťou je, že napriek tomu, že máme len 50 odberateľov, má kanál oveľa vyššiu 

sledovanosť, pretože práve na základe štatisticky YouTube, ktorá je dostupná, je možné zistiť, že práve 

najviac zhliadnutí našich videí je od ľudí, ktorí nie sú aktívnymi odberateľmi kanálu. Spolu máme na kanáli 

pridaných 118 videí.  

 

Tak ako každá sociálna sieť má svoje veľké výhody, má rovnako aj svoje nevýhody, no sociálne siete sú 

jednoznačne výborným doplnkovým nástrojom, ako posilniť napríklad aj marketing knižnice, umožňujú 

možnosť lepšej propagácie svojich aktivít knižnice, no určite nenahradia skutočnú fyzickú návštevu knižnice, 

kde si máte možnosť aj prelistovať knihy alebo cítiť sa v prostredí knižnice ako doma. Vhodne zvolenými 

príspevkami si dokážeme získať nových používateľov a stálych môžeme promptne informovať 

o akýchkoľvek zmenách či novinkách v knižnici. 

 

Mgr. Marcela ČONKOVÁ 
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Virtuálny priestor  

od NÁS pre VÁS (online súťaž) 
 

V čase, keď  bol osobný kontakt s našimi používateľmi  veľmi obmedzený, sme sa rozhodli, darovať každý 

mesiac nadšencom čítania knihu do osobnej knižnice. Cieľ bol jasný. Zaplniť ten veľkolepý, okázalý kus 

nábytku, alebo si len tak spraviť vysoký komín z kníh pri posteli. Pravdupovediac, knihy pomerne 

jednoducho vyplnia i prázdny priestor, ktorý by ste len ťažko zaplnili nábytkom. Je teda úplne jedno, či sa 

rozhodnete knihy uložiť vedľa seba či vrstviť na sebou. Hlavné je, aby mali u vás doma vždy miesto. 

Knižnica je poväčšine dominantnou súčasťou každého interiéru. Iste, my, knihovníci, máme pochopenie aj 

pre tých, ktorí sa rozhodnú, vyplniť ju fotografiami, kvetmi, dekoratívnymi predmetmi a nemusí slúžiť 

výhradne len ako miesto na odkladanie kníh. 

Avšak, dobre vieme aj to, že klasické knihy majú nenahraditeľné miesto v mnohých domácnostiach.  A preto 

sa veľmi tešíme, že sme mohli počas celého roka darovať viac ako tucet kníh.  

Súťaž prebiehala každý mesiac na našej FB stránke. 

Stačilo, aby používatelia odpovedali na výzvu, ktorá 

bola aktuálna pre daný mesiac. Prostredníctvom 

fotografií, ktoré vkladali naši používatelia do 

komentárov,  sme tak mohli aspoň trošíčka nahliadnuť  

do ich osobnej knižnice, ktorú si vytvárajú doma, podľa 

svojej potreby. Zistili sme, aká kniha by nemala chýbať 

v každej polici, aká je ich obľúbená kniha z detstva, ale 

i v súčasnosti, ktoré je ich obľúbené miesto na čítanie, 

a i. Prezradili tiež meno obľúbenej literárnej postavy 

a zaspomínali si aj na knihu, ktorú im čítali starí 

rodičia. Súťaž sme ukončili krátko pred Vianocami tak, 

že sme si pripomenuli tie najkrajšie rozprávky 

s vianočnou tematikou. 

Zakaždým však dávame do pozornosti širokej 

verejnosti, že police plné zaujímavých kníh, v Okresnej 

knižnici Dávida Gutgesela, praskajú vo švíkoch a všetci sú srdečne vítaní.  

Mgr. Mária VLKOVIČOVÁ 



 Bardejovský knihovník 2021 

41 

 

Virtuálny priestor 

Prezi – interaktívna forma prezentácie 
 

Keď sa knižničné aktivity začali čoraz viac presúvať do online prostredia aj my sme začali premýšľať, akým 

vhodným formátom zaujať našich používateľov, nakoľko kvôli pandémií často nebola možnosť prísť reálne 

do knižnice. Keďže v online prostredí je zaujať niečím pútavým oveľa ťažšie a obzvlášť detského 

používateľa, rozhodli sme sa netradičný formát pútavých prezentácií. Klasické power pointové prezentácie 

poznáme asi všetci. Málokto však pozná online platformu na vytváranie moderných a pútavých prezentácií 

v priestore – Prezi. 

Ide o interaktívne prostredie, ktoré na 

prvý pohľad pripomína svojím 

vizuálom prostredie myšlienkových 

máp. Prostredie, v ktorom pracuje 

Prezi nie je klasickým lineárnym 

a jednotvárnym prostredím ako 

Power point. Ide o prostredie, 

v ktorom sa využíva 2D a 3D 

technika zobrazovania informácií. 

Na využívanie Prezi stači registrácia na stránke www.prezi.com a môžete bezplatne nástroj využívať, 

samozrejme, je možnosť aj rozšírenejšej platenej verzie a dokonca je možné stiahnuť si aj aplikáciu. 

Vzhľadom na to, že ide o pomerne iné prostredie v porovnaní s Power pointom je zozačiatku potrebné 

zorientovať sa. No ak si na prezi zvyknete, verte tomu, že už ho za power point nevymeníte. Nakoľko 

nepracuje na princípe skladania jedného slajdu za druhým, ale využíva veľké plátno, kde celý vzhľad 

pripomína myšlienkové mapy, čo umožňuje zoomovanie, na základe ktorého sa dostávate k ďalším a ďalším 

informáciám. Veľkou výhodou a zároveň aj negatívnom je, že tvorca prezentácie sa musí naučiť premýšľať 

pri tvorení samotnej prezentácie inak ako 

v power pointe, keďže prezi nepracuje 

s tradičným lineárnym myslením. Vyvárate 

myšlienky a informácie, ku ktorým sa 

môžete vždy cez hlavné plátno vracať 

a zoomovať. Prezi ponúka obrovské 

množstvo tém, šablón, schém, nástrojov          

a doplnkov, s ktorými môžete pracovať 

a prispôsobovať ich. Prezi umožňuje vkladanie rôznych formátov súborov: gify, pdf, animácie, videa, audio 

či dokonca aj vloženie samotného Power pointového súboru.  
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V roku 2021 sme formou interaktívnych prezentácií spracovali nasledujúce témy:  

• Tajomstvo 1, 2, 3, 4, 5 – všeobecné prezentácie v rámci TSK 2021; 

• Pavol Dobšinský – deň ľudovej rozprávky; 

• Malá ekologická objaviteľská cesta; 

• Svetový deň rodiny; 

• Medzinárodný deň detí;  

• Svet podľa Šaška – výstava pri príležitosti I. ročníka knižného festivalu Zaži s Gutgeselom, že kniha 

je skvelým priateľom;  

• Cestovanie;  

• Medzinárodný deň prekladateľov;  

• Komiks; 

• Svet rozprávok;  

• Kniha;  

• Vianoce. 

Každá prezentácia sa venovala 

nejakému špeciálnemu dňu, 

alebo sme ju prepojili s nejakou 

aktivitou, ktorú sme realizovali 

v súvislosti s nejakou aktivitou 

alebo podujatím, ako napríklad 

Svet podľa Šaška, kde 

prezentácia súvisela s otvorením 

výstavy I. ročníka  detského 

knižného festivalu Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom. Každá prezentácia obsahovala 

zaujímavosti, rôzne informácie, hry pre deti, tvorivú dielničku, knižné novinky našej knižnice, súťaže či 

rôzne tematické videá. Vytvorili sme spolu 16 prezentácií.  Prezi je určite vhodným nástrojom ako zaujať 

atraktívnou formou spracovania informácií, ktorá nielen niečo naučí, ale aj pobaví.  

 

Mgr. Marcela ČONKOVÁ 
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Služby pre zrakovo znevýhodnených 
používateľov 

 

Veľkú pozornosť venuje Okresná knižnica Dávida Gutgesela službám pre hendikepovaných používateľov. 

Má vybudovaný bezbariérový vchod a tiež bezbariérový prístup na oddelenie beletrie a náučné oddelenie.  

Časť z týchto používateľov tvoria zrakovo znevýhodnení. Knižnica pre nich zabezpečuje zvukové knihy zo 

Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Umožňuje pravidelnú výmenu zvukových 

kníh, na základe ktorej si zrakovo postihnutí používatelia majú možnosť vypožičať nové knižné zvukové 

súbory.  

Knižnica vychádza hendikepovaným používateľom v ústrety aj tým, že im umožňuje bezplatné členské.  

Okresná knižnica spolupracuje tiež s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko 

Prešov, ktorá v pravidelných intervaloch, a to raz mesačne, organizuje pre slabozrakých klientov poradenské 

dni v priestoroch Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove. Toto občianske združenie vytvára 

príležitosti pre ľudí so zrakovým postihnutím tak, že im poskytuje sociálne poradenstvo a sociálnu 

rehabilitáciu.  

Pracovníci okresnej knižnice sú maximálne nápomocní pri zabezpečovaní služieb, ktorých cieľom je 

plnohodnotný život zrakovo znevýhodnených. 

  

 

 

Bc. Alžbeta KUTAŠOVIČOVÁ  
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Pavol Országh Hviezdoslav 

† 8.november 1921 – 100. výročie úmrtia 
 

„… lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“  

 Pavol Országh Hviezdoslav 

 

 

Ódy na hviezdy. 

 

Vy nadšene nado mnou plápolajúce hviezdy, 

váš pohľad noc tak utešenou robí, 

ach, vás vídam, vídam vždycky rád, 

vo vás od mladi zvyknem sa kochať 

od vás si meno slávne požičiav. 

Vedzte, že zvem sa:  Pavol Hviezdoslav. 

 

 

Velikán, ktorý si meno požičal od hviezd  

Hviezda zhasla, ale ostáva po nej jasná žiara, ktorá nám bude svietiť naveky. Tak a podobne písali 

slovenské noviny pred  100 rokmi v nekrológoch o Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi. 

 

To, čo v učebniciach o Hviezdoslavovi nenájdete: 

* Ako päťročný vedel čítať. 

* Bol strednej postavy, územčistý so zádumčivým výrazom, tichej povahy. Podľa priamych spomienok 

pamätníkov mal príjemný dobrosrdečný hlas a keď mal dobrú náladu, vedel sa aj prekárať a smiať. Počas 

prechádzok po Kubíne pôsobil uzavreto, neprístupne, aj keď sa mu niekto prihovoril, neodpovedal. Bolo to 

preto, lebo tvoril aj počas prechádzok. 

* Raňajkoval vždy kávu a chlieb s maslom. 

* Do konca života mal veľmi dobrý zrak a nenosil okuliare. 
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* Hoci elektrika v Dolnom Kubíne fungovala vraj od 14. februára 1920, básnik až do konca života písal pri 

svetle petrolejky, lebo svetlo lampy ho rozptyľovalo. 

* Svoju manželku Ilonku Novákovú prišiel štyrikrát do Kubína požiadať o ruku, ale nikdy nenabral na to 

odvahu. Napokon jej rodičom poslal list, v ktorom ich o ruku požiadal. 

* Dodržiaval pravidelnosť a striedmosť: v lete vstával už o šiestej ráno, v zime si pospal do 7.30 hod.                   

a pracoval zhruba do 23.00 hod. Pravidelne, každý deň popoludní sa prešiel po Kubíne a okolí, pričom trasu 

si vopred premyslel. 

* Rád pestoval ruže. 

* V roku 26. júna 1919 mu Karlova univerzita v Prahe udelila čestný doktorát filozofie: PhDr.h.c. – spolu     

s ním titul získali aj Scotus Viator (Robert William Seton-Watson), Otakar Březina, Petr Bezruč a Josef           

S. Machar. 

* Jeho obľúbená farba bola sýto modrá. 

* Bol pochovaný s bielou kravatou s belasými bodkami.  

* Na jeho počesť je pomenovaná planétka (3980) Hviezdoslav. 

 

Ing. Terézia ŠVIRKOVÁ 
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VÝSTAVY 2021 
 

NÁŠ PRÍBEH (16.12.2020 – 31.1.2021) 

Putovná výstava víťazných fotografií z fotosúťaže PSK vyhlásenej pri príležitosti Národného týždňa 

manželstva. 

GEJZA ŽEBRÁCKY (2.3. – 30.4.2021) 

Výstava približovala život a dielo Gejzu Žebráckeho, významnej osobnosti mesta Bardejov v prvej polovici 

20. storočia. Vznikla pri príležitosti 70. výročia jeho úmrtia. Súčasťou sú 200-ročné ornáty, jeho berla, mitra 

i osobná korešpondencia.                

ČO NÁM ODKRYL FRANTIŠKANSKÝ KLÁŠTOR (2.3. – 30.4.2021) 

Výstava nálezov historických predmetov nájdených v areáli Františkánskeho kláštora v Bardejove. Súčasťou 

bola aj socha františkánskeho mnícha, františkánsky habit, socha anjela z prelomu 19. až 20. storočia. 

Kuchynská a stolová keramika z druhej polovice 15. storočia a obdivuhodná plejáda rôznych mincí, ktoré sa 

nachádzali vo vrstvách pri kláštore Františkánov. 

NEZNÁME FARBY OSOBNOSTÍ (4.5 – 31.5.2021) 

Výstava obrazov zobrazovala 

portréty svetových osobností, 

ktoré majú rómsky pôvod. 

Cieľom výstavy bolo priblížiť 

širokej verejnosti, ale aj rómskej 

minorite tieto osobnosti, ktoré sa 

preslávili vo svojej profesii, ale     

o ktorých sa zároveň nevie, resp. 

nevie sa, že mali (majú) rómsky 

pôvod. Obrazy boli vytvorené       

v roku 2015 ako súčasť projektu 

Živé knihy. Autorom obrazov je 

mladý rómsky výtvarník Jozef 

Fečo, ktorý pochádza z obce 

Kračúnovce. 

 



 Bardejovský knihovník 2021 

47 

 

SVET PODĽA ŠAŠKA (16.6. – 30.6.2021) 

Interaktívna výstava mapujúca život a dielo ilustrátora Miroslava Šaška, ktorá bola verejne prístupná pri 

príležitosti 1. ročníka literárnej prehliadky. Výstava bola organizovaná v spolupráci s Mestskou knižnicou 

mesta Piešťany.  

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ – Hlboko ľudský dramatik (6.7 – 31.7.2021) 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove pripravila pre svojich požívateľov a návštevníkov výstavu 

na motívy tvorby významnej osobnosti našej literárnej histórie. Výstava približovala život a dramatickú 

tvorbu Jozefa Gregora Tajovského, ako aj inscenácie jeho hier v profesionálnych slovenských divadlách. 

Výstava je organizovaná v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava.  

DRÔTENÉ VARIÁCIE II. (5.10. – 30.9.2021) 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove pripravila pre svojich používateľov a návštevníkov výstavu 

drotárskeho umenia od bardejovského rodáka Jána Pecucha. Jeho tvorba je príťažlivá pre všetky vekové 

kategórie. Inšpiráciu pre realizáciu svojich „dielok“ hľadá v prírode, vo veršoch, ale hlavne v poézii života. 

Vo vzácnej harmónii vie využiť prírodné materiály ako sú sklíčka, mušle, kamienky, samorasty a iné. 

Umelcova tvorba je širokospektrálna. V jeho pomyselnom zozname sa dajú nájsť úžitkové a dekoratívne 

predmety, šperky aj objekty so sakrálnou tematikou. Výstava bola organizovaná v spolupráci s Českým 

spolkom v Starej Ľubovni, o. z. 

IĽKO SOVA Z BAJUSOVA (1.10. – 31.10.2021) 

Iľko Sova, neveľký chlapík s veľkými fúzami, Rusnak od kosti, žije so svojou rodinou v imaginárnom 

Bajusove. Nad všetkým vie hútať, na všetko má svoj názor, na riešenie každého problému nájde zvláštny 

recept... Taká je hlavná postava z dlhodobého kresleného humoristického seriálu Fedora Vica – znalca 

rusínskej duše a nátury. 

 

        Mgr. Michal BALAŠČÁK 
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Obecná knižnica Tarnov 

Zvýšenie komfortu knižnice pre deti 
 

Fond na podporu umenia v roku 2021 z verejných zdrojov finančne podporil Obecnú knižnicu v Tarnove. 

Poskytol dotáciu na zvýšenie komfortu knižnice pre deti a mládež. Z dotácie boli zakúpené knihovničky, 

stoly, taburetky, sedacie vaky, koberce, paravány v celkovej hodnote 2554,73 eur. Dotácia z Fondu na 

podporu umenia na projekt je 2 000 eur, spoluúčasť obce na projekte je 554,73 eur. 

 

Obecnú knižnicu vzorne vedie pani učiteľka Alenka Šoltýsová, pravidelne cez výzvy FPU dopĺňa knižničný 

fond, ale aj krásne priestory knižnice novým vybavením, ktoré využívajú aj žiaci ZŠ a deti MŠ. Veľmi jej pri 

tom pomáha pracovníčka OcÚ Anka.      

Obec TARNOV 
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VÝROČIA A JUBILEÁ LITERÁRNYCH 
OSOBNOSTÍ V ROKU 2021 

 

 

Janko  MATUŠKA                                            10. január 1951 – 200. výročie narodenia 

 

Ľudovít  ŠTÚR                                                    † 12. január 1856  – 165.výroče úmrtia 

 

Elena  LACKOVÁ                                              22. marec 1921 – 100. výročie narodenia 

 

Rudo  MORIC                                                             27. marec 1921– 100. výročie narodenia 

 

Juraj  FÁNDLY                                                           † 7. marec 1811 – † 210. výročie úmrtia 

 

Ladislav  BALLEK                                                           2. apríl 1941 – 80. výročie narodenia 

 

Karol  STRMEŇ                                                             9. apríl 1921  – 100. výročie narodenia 

 

Ján  CHALÚPKA                                                     26. október 1791 – 230. výročie narodenia 

 

        † 15. júl 1871 – †150. výročie úmrtia 

 

Janko  KRÁĽ                                                               † 23. máj 1876 – †145. výročie úmrtia 

 

Ján  BOTTO                                                                † 28. apríl 1881 – †140. výročie úmrtia 

 

Ján  KALINČIAK                                                            †16. jún 1871 – †150. výročie  úmrtia 

 

Vincent  ŠIKULA                                                            †16. jún 2001 – † 20. výročie  úmrtia 

 

Jonáš  ZÁBORSKÝ                                                  † 23. január 1876 – † 145. výročie úmrtia 

 

Svetozár Hurban  VAJANSKÝ                                † 17. august 1916 – † 105. výročie úmrtia  
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Pavol Országh HVIEZDOSLAV                               † 8. november 1921 – 100. výročie úmrtia 

 

Božena SLANČÍKOVÁ  TIMRAVA                 † 27. november 1951 – 70. výročie úmrtia 

 

Ivan  KRASKO                                                          12. júl 1876  –  145. výročie narodenia 

 

Ladislav  NOVOMESKÝ                            † 4. september 1976  –  45. výročie úmrtia 

 

Rudolf  DILONG                                                                † 7. apríl 1986 – 35. výročie úmrtia 

 

Jozef  Cíger  HRONSKÝ                                           23. február 1896 – 115.výročie narodenia 

 

Ľudo  ONDREJOV                                                  19. október 1901 – 120. výročie narodenia 

 

Alexander  DUBČEK                                            27.november 1921 – 100. výročie narodenia 

 

Gejza  VÁMOŠ                                                    22. december 1901 – 120.výročie narodenia 

 

    † 18. marec 1956  – † 65.výročie  úmrtia 

 

Ľudo  ONDREJOV                                                   19. október 1901 – 120. výročie narodenia 

 

Dobroslav  CHROBÁK                                                 † 16. máj 1951 – † 70. výročie  úmrtia 

 

Miroslav  VÁLEK                                                     † 27. január 1991 – † 30. výročie úmrtia  

 

Vladimír  MINÁČ                                                   † 25. október 1996 – † 25.výročie úmrtie 

 

Jozef Ignác BAJZA                                             † 1. december 1836 – † 185. výročie úmrtia 
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