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Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia kultúrnej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja  

za rok 2021 

 

 
 

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. 2021 

 
Všeobecné zhodnotenie:  

 

Rok 2021 hodnotíme ako veľmi výnimočný, ktorý sa bude spájať s pojmom 

koronakríza, pandémia, núdzový stav či vládne nariadenia atď. Napriek tomu sa nám 

podarilo naplniť väčšinu z naplánovaných aktivít. 

V knihovníckych službách sme si prešli náročnou skúškou našich hodnôt, kvality a aj 

spôsobov ich poskytovania. Sledované ukazovatele sa nám podarilo naplniť aj napriek 

uzatváraniu, resp. obmedzovaniu služieb v prezenčnej podobe. Okrem plánovaného 

počtu aktívnych používateľov sme splnili všetky plánované ukazovatele programového 

rozpočtu. 

V uplynulom roku sa nám podarilo zaistiť poskytovanie knižničných a informačných 

služieb i v podmienkach zložitej epidemickej situácie. V dobe, kedy bol každú chvíľu 

obmedzený prístup do knižnice sme poskytovali on-line služby a to prostredníctvom     

e-kníh, zvukových kníh, uskutočňovali sme on-line prednášky a kultúrne podujatia.  
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Ako kompenzáciu za obmedzené služby pre verejnosť, sme zaviedli novú službu 

v podobe e-kníh. 

Veľmi aktívne sme komunikovali s našimi používateľmi prostredníctvom sociálnych 

sietí. Našim používateľom sme sprostredkovali neobmedzený a bezplatný prístup 

k odbornej literatúre a to prostredníctvom elektronických informačných zdrojov, 

prístupom do svetových odborných databáz prostredníctvom  CVTI, s ktorým sme 

v roku 2021 podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci. 

Zrealizovali sme komplexnú revíziu knižničného fondu, prvýkrát v úplnosti v novom 

KIS Dawinci. 

Pokiaľ to dovolila epidemická situácia usporadúvali sme akcie na podporu čítania pre 

deti (informačné, vzdelávacie, besedy, exkurzie, festival pre deti, burzy kníh a ďalšie 

akcie v spolupráci s SAK, SSK.) 

Pokračovali sme v posilňovaní komunitnej funkcie knižnice a to prostredníctvom akcii 

pre seniorov a hedicapovaných. Reagovali sme na dotačné výzvy, a tak sme v roku 2021 

podali 13 projektov do rôznych dotačných fondov. V rámci detského čitateľa sa 

orientujeme na rodinu, a tak sme ponúkali rodinné členské.  

Veľkú pozornosť venujeme národnostným menšinám, naša knižnica berie ich podporu 

za svoje prirodzené poslanie. Nebolo tomu inak aj v predchádzajúcom roku. 

V spolupráci s Rusínskou národnostnou menšinou sme pripravili projekt pod názvom 

Môj jazyk – moje korene, ktorý nám podporil KULT MINOR.  

Naša knižnica má za uplynulý rok skúsenosť aj s vydavateľskou činnosťou. V rámci 

projektu Hovoria o nich pramene sme vydali historicky prvú monografiu, ktorá v rámci 

súťaže Kniha Prešovského samosprávneho kraja v kategórii populárno-vedecká 

literatúra získala 2. miesto. 

Vďaka projektu FPU sme urobili redizajn webovej stránky. Pripravili sme aj Virtuálnu 

prehliadku našej knižnice v 3D. 

Bardejovskej verejnosti sme ponúkli a veríme, že aj urobili radosť s malými drevenými 

domčekmi s literárnymi dielami – knihobúdkami, ktoré sú voľné dostupné pre širokú 

verejnosť. 

Ako bonus sme pre našich používateľov sprístupnili bezhotovostný platový styk. 

Vo fyzickom priestore sme realizovali ďalšie plánované a stavebné investičné akcie. 

Interiér oddelenia krásnej literatúry kompletne zmenil svoj vizuál, vymenili sa regály na 

knihy a doplnil sa sedací a odpočinkový nábytok pre používateľov. Zároveň sme 
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vytvorili výborné podmienky pre prácu personálu. To všetko umocnilo príjemný pocit 

z pobytu v knižnici. 

Napokon sa nám podarilo zrekonštruovať aj plynovú kotolňu, ktorá bola v havarijnom 

stave a opravili sme nefunkčné bleskozvody. 

Rok 2021 bol po všetkých stránkach veľmi náročný. Vypäté situácie, ktoré sa striedali 

s obdobím uzatvárania knižnice, by nebolo možné ustáť bez trvalej a spoľahlivej 

podpory nášho zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja za čo mu patrí úprimné 

poďakovanie. 

 

Najvýznamnejšie úspechy:  

• V dňoch od 08.02.2021 do 14.02.2021 sa uskutočnil Národný týždeň manželstva 

2021 pod záštitou predsedu PSK. 

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

• 1. ročník Literárneho festivalu Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým 

priateľom. 

• Interiérové zariadenie oddelenia krásnej literatúry pre dospelých 

prostredníctvom projektu FPU. 

• Prostredníctvom grantových systémov z operačných programov, získanie 

mimorozpočtových zdrojov. Celkovo  k  31.12.2021 – 30 520 €. 

• Komplexná revízia KF fondu v KIS Dawinci. 

• Malé knižné búdky. 

• Virtuálna prehliadka knižnice v 3D. 

• Redizajn webovej stránky. 

• Interiérové vybavenie oddelenia krásnej literatúry. 

• Bezhotovostný platobný styk. 

 

Problémové oblasti:  

• Dlhodobá personálna poddimenzovanosť. 

• Problémovou oblasťou bol havarijný stav kotolne a nefunkčné bleskozvody. 

Obe problémové oblasti boli v roku 2021 vyriešené. Zrekonštruovaná kotolňa 

bola do užívania odovzdaná v decembri 2021. Bleskozvody spolu s revíznou 

správou boli tiež odovzdané do užívania. 
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3. Vyhodnotenie odbornej činnosti za r. 2021 
 

Ťažiskové úlohy:  

• Základnou úlohou knižnice bola práca s používateľom na jednotlivých oddeleniach. 

Zvyšovanie úrovne práce ovplyvnil individuálny prístup pracovníkov k 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 vyhlášky MK SR 201/2016 sa priebežne vyradilo 2 473 z dôvodu multiplicity, 

duplicity a opotrebovanosti. 

• Uskutočnili sme plánovanú komplexnú revíziu knižničného fondu v úplnosti v KIS 

DAWINCI 

• S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja sa uskutočnili projekty 

Spoznaj históriu a lepšie pochopíš dnešný svet a Hovoria o nich pramene II. Zároveň 

bola vydaná monografia Hovoria o nich pramene II. 

• Realizovali sme metodickú a poradenskú pomoc pre obecné knižnice v metodickej 

pôsobnosti OKDG v Bardejove. 

• Organizovali sme prezenčné aj on-line podujatia s charakterom kultúrno-spoločenského 

a výchovno-vzdelávacieho podujatia pre dospelého a detského používateľa i širokú 

verejnosť. 

• Prostredníctvom grantových systémov FPU, mesta Bardejov, operačných programov 

a iných,  sme získali mimorozpočtové finančné prostriedky na svoju činnosť. 

• Pripravili sme podklady pre realizáciu a rekonštrukciu kotolne, ktorá bola 

rekonštruovaná v mesiaci november – december 2021. Následne bola daná do užívania. 

• Sprístupňovali sme univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov regionálneho 

významu. 

• Poskytovali sme knižnično-informačné služby v súlade so zameraním na špecializáciu 

knižnice. 

• Formou výpožičiek spoločenských hier a hračiek sme rozšírili ponuku služieb knižnice. 

Ponúkame a budujeme fond hier a pomôcok Montessori. 

• Získali sme vďaka Dohode o spolupráci s CVTI neobmedzený prístup k bohatému 

výberu odborných on-line databáz.  
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• Robili sme regionálny výskum – monitorovanie internetových prameňov. Vytvárali sme  

záznamy aj z elektronických zdrojov. 

• Rozvíjali sme moderné formy komunikácie s používateľom: zasielanie oznamov 

a pozvánok na podujatia priamo zo systému DAWINCI, zasielanie knižných noviniek 

na e-mail používateľa. 

• Synchronizovali sme prevádzku KIS Dawinci s inými knižnicami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK. 

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

vo všetkých oblastiach knižničných činností. 

• Podieľali sme sa na realizácii aktuálnych celospoločenských programov na rok 2021. 

• Zrealizovali sme rekonštrukciu kotolne. 

• Projektová príprava fasády je v štádiu riešenia (architektonická firma projekt do            

02. 2022. 

• Príprava osláv 70. výročia založenia Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove. 

 

Plnenie hlavných úloh: 

 

Používatelia: 

Plánovaný počet aktívnych používateľov, žiaľ, v roku 2021 naplnený nebol z dôvodu 

epidemickej situácie a neustáleho obmedzovania služieb. Ďalším dôvodom nesplnenia 

plánovaného počtu čitateľov bola komplexná revízia KF fondu, kedy bola knižnica dva 

týždne pre verejnosť zatvorená. Ďalšie dva týždne obmedzenia spôsobila rekonštrukcia 

kotolne. Skutočnosť predstavuje 2 896 používateľov z celkového plánu 4 500 používateľov.  

Aktívni používatelia OKDG predstavujú 9,08 % z celkového počtu obyvateľov mesta 

Bardejov (štandard je 15 %). Tým, že knižnica plánovala komplexnú elektronickú revíziu 

KF fondu, naplánovaný počet používateľov bol nižší oproti štandardu. 

Dosiahnuté výsledky v štatistike aktívnych používateľov možno hodnotiť pozitívne 

vzhľadom k aktuálnym epidemickým opatreniam. 

Na všetkých oddeleniach knižnice bola po minulé roky výborná a intenzívna spolupráca      

s materskými, základnými a strednými školami. Situácia hodnoteného roka neumožňovala 

rozvíjať aktivity s týmito používateľmi. 

Počet aktívnych používateľov v knižnici ovplyvnili aj študenti vysokých škôl, ktorí denne 

využívali predovšetkým priestory študovne, ale aj oddelenia odbornej literatúry a beletrie. 
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V súčasnej situácii v súvislosti s koronavírusom bol tento počet študentov, vzhľadom na 

dodržiavanie opatrení, značne nižší. Obmedzený bol aj vstup návštevníkov do čitárne. 

Knižnica bola pri poskytovaní služieb limitovaná aktuálnymi opatreniami. 

Dodržiavali sa nariadenia a pokyny ústredných orgánov na ochranu zdravia, tak 

návštevníkov, ako aj pracovníkov knižnice. V tejto súvislosti je nutné vyzdvihnúť 

intenzívnu a dobrú komunikáciu knižnice s jednotlivými používateľmi. Výrazná bola najmä 

ústretová osobná komunikácia zamestnancov s používateľmi, ale aj elektronická 

komunikácia, ktorú knižnica uplatňovala pri zasielaní informácií, pripomienok o konci 

výpožičnej doby, odpovedí používateľom e-mailom, tiež ponúk (napr. nových kníh) 

týkajúcich sa služieb, fondu alebo aj registrácií v knižnici.  

 

Návštevníci: 

Počet návštevníkov v roku 2021 bol 34 411 z plánovaných 32 000. Používatelia pozitívne 

hodnotili služby knižnice, prezenčne i on-line podujatia.  

Vykazovanie tohto štatistického ukazovateľa sa týka návštevnosti aj  hromadných návštev 

na podujatiach či návštevníkov OPAC katalógu. 

OKDG štandardne sprístupňovala služby verejnosti v týždennom čase 46 prevádzkových 

hodín (štandard 45 – 50 hodín). 

Knižnično-informačný systém DAWINCI umožňoval elektronickú prepojenosť 

jednotlivých oddelení, čo vo vzťahu k používateľom prinášalo maximálnu transparentnosť. 

On-line katalóg dával používateľovi možnosť predĺžiť si výpožičky, rezervovať                         

a objednávať dokumenty alebo zistiť aktuálny stav potrebného dokumentu prostredníctvom 

webového rozhrania. 

Na výstavnú činnosť bola využívaná zrekonštruovaná výstavná miestnosť. Našou snahou 

bolo uskutočniť k výstavám aj sprievodné podujatia, ale vzhľadom na pandémiu 

koronavírusu, sa nám to nepodarilo pri väčšine výstav uskutočniť. 

 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia na podporu čítania: 

Jednou z dôležitých činností OKDG je aj organizovanie vzdelávacích a kultúrnych podujatí. 

Ich zámerom je kultivovať vkus a podporovať kritické myslenie nielen u ľudí, ktorí sú 

používateľmi OKDG, ale aj u širokej verejnosti. Počet zorganizovaných podujatí                         

v sledovanom období zásadne ovplyvnila situácia súvisiaca s pandémiou.  

Celkovo bolo zorganizovaných 402 podujatí. Vzhľadom na dodržiavanie nariadení 

a pokynov ústredných orgánov na ochranu zdravia sa podujatia OKDG organizovali 
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prevažne v on-line priestore, čím sme oslovili nielen našich používateľov, ale aj širokú 

verejnosť. V čase uvoľnenia opatrení bolo používateľom umožnené zúčastniť sa podujatí 

v priestoroch knižnice a zároveň sme ponúkli možnosť dané podujatie sledovať v on-line 

priestore. Celkovo bolo na akciách prítomných 12 061 účastníkov. V mesiaci jún už 

pravidelne otvárame pre návštevníkov letnú čitáreň, kde boli cieľovou skupinou žiaci 

základných a študenti stredných škôl, ktorí v tomto čase a z dôvodu  pretrvávajúcej 

pandémie nemohli v plnej miere navštevovať knižnicu.  

 

Knižničné prírastky: 

V priebehu roka 2021 oddelenie akvizície a katalogizácie spracovalo 3 240 knižničných 

jednotiek. Akvizičná činnosť bola zameraná v rámci možností na pravidelné sledovanie 

knižného trhu, edičných plánov a profiláciu fondu s prihliadnutím na možnosti a zameranie 

knižnice rešpektujúc potreby a požiadavky používateľov. Do KF bolo zakúpených 2 930 

KJ  z účelovej  dotácie PSK z projektu FPU z dotácie mesta Bardejov a inak nadobudnutých  

310 KJ  (náhrady, dary).  

Okrem titulov, ktoré má knižnica vo vlastnej evidencii, je ponuka KF obohatená o viac ako 

10 000 voľne dostupných e-kníh, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom portálu Palmknihy.               

V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu      

v Levoči poskytuje knižnica výpožičky cirkulačného fondu pre zrakovo znevýhodnených 

vo formáte mp3. 

Vďaka nárastu finančných prostriedkov za posledné 3 roky sa nám darí omladzovať vek 

KF. V uplynulom roku sa nám podarilo úplne vymeniť KF fond pre deti a mládež. 

Vek fondu a tzv. „živý fond“ je okrem doplňovania KF ovplyvňovaný aj systematickou 

vyraďovacou stratégiou knižnice a jeho aktualizáciou. Počas roka 2021 bola uskutočnená 

plánovaná komplexná revízia a tiež  bol systematicky zredukovaný KF, a to v zmysle 

vyhlášky MK SR č. 201/2016.  Prehľad dôvodov vyradenia je uvedený vo vyhodnotení 

činnosti oddelenia akvizície a katalogizácie. 

Pre objektívnosť je potrebné pripomenúť, že celkový nákup KJ je v našej inštitúcii priamo 

závislý od mimorozpočtových zdrojov, o ktoré sa usilujeme každoročne a úspešne. Preto 

veríme, že aj v tomto roku sa nám na základe získania vyššie spomenutých finančných 

príspevkov podarí vysoko prekročiť plánovaný počet KJ. 
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Knižnično-informačné služby: 

 

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

informačné služby OKDG v roku 2021 právo na informácie a službu vo verejnom záujme. 

Knižnica poskytovala knižnično-informačné služby v súlade so svojím 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. 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela aj naďalej poskytovala medziknižničnú výpožičnú 

službu, vypracovávanie rešerší, prístup k internetu, spoplatnené podľa aktuálneho cenníka 

OKDG. Pre používateľov knižnice bol počas celého roka aj v čase pandémie a revízie KF 

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 zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu 

z Levoče. Spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko 

Prešov pri konzultáciách a poradenstve 1x mesačne podľa vopred objednaných klientov. Na 

pobočke v Senior centre v Dlhej Lúke sa poskytovala výmena knižných titulov pre 

seniorov. 

 

Knižnice museli v roku 2021, 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 používateľom i širokej verejnosti prácou v on-line 

priestore. Schválené projekty sme tak mohli odprezentovať, nielen prezenčne v priestoroch  

knižnice, ale aj vo forme on-line podujatí na našom webovom sídle (www.gutgesel.sk), 

facebookovej stránke a na YouTube kanáli knižnice. V novembri 2020 bola pre našich 

používateľov sprístupnená nová služba E-knihy ZDARMA. 

 

http://www.gutgesel.sk/
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Knižnično-informačné služby sa poskytovali v oddelení literatúry pre deti a mládež, 

oddelení náučnej literatúry, oddelení krásnej literatúry (beletrie), v študovni a čitárni 

a v pobočke Bardejovské Kúpele. 

V rámci spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho života sme sa zapájali do 

organizovaných podujatí pod záštitou predsedu PSK do celoslovenského projektu Národný 

týždeň manželstva /NTM/, Týždňa slovenských knižníc /TSK/ a vyvíjali kultúrne aktivity 

v spolupráci s mestom Bardejov. 

V mesiaci január bola na facebookovej stránke knižnice spustená on-line súťaž s názvom 

od NÁS pre VÁS. Súťaž prebiehala počas celého roka 2021. Každý mesiac si výherca po 

splnení podmienok súťaže prevzal knihu do svojej osobnej knižnice, podľa vlastného 

výberu (vždy z aktuálnej ponuky).  

Počas Národného týždňa manželstva, ktorý sa konal od 8. februára do 14. februára 2021, 

si mohli používatelia pozrieť dokumentárne video s video-vizitkami našich používateľov 

a priaznivcov knižnice z ich manželského života. Vo videu sa prihovorili aj správcovia 

bardejovských farností. Pre deti sa uskutočnilo zážitkové čítanie rozprávky Čarovné mušky 

a lenivý pavúk spojené s tvorivou dielňou a knižnou výstavou v rámci NTM 2021.  

 

Marec – mesiac kníh –  začal už tradične Týždňom slovenských knižníc. V pondelok          

1. marca 2021 sme podujatia TSK v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela otvorili výstavou 

– Gejza Žebrácky. Inštalovali sme ju pri príležitosti 70. výročia úmrtia významného 

cirkevného hodnostára a starostu mesta Bardejov Gejzu Žebráckeho. Výstava približovala 

našim používateľom i širokej verejnosti najväčšiu osobnosť mesta Bardejov v prvej 

polovici 20. storočia. Vo výstavnej sieni si mohli návštevníci pozrieť 200-ročné ornáty, jeho 

berlu, mitru i osobnú korešpondenciu. Výstava bola verejnosti prístupná do konca apríla. 

Druhou pozoruhodnou výstavou – Čo odkryl FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR – sme 

odhalili najnovšie archeologické nálezy z posledného výskumu, ktorý prebieha                        

vo Františkánskom kláštore v Bardejove. Zaujímavosti vo videu priblížila kunsthistorička 

Mgr. Jana Ličková. Vo výstavnej sieni si mohli návštevníci pozrieť sochu františkánskeho 

mnícha, františkánsky habit, sochu anjela (možno ho datovať do poslednej štvrtiny 19. 

storočia až do prvej tretiny 20. storočia). Jednotlivé pamätihodné nálezy priblížil                      

aj archeológ Mgr. Peter Šimčík. Ide o keramiku z druhej polovice 15. storočia – kuchynská 

a stolová keramika. Obdivuhodná je aj plejáda rôznych mincí, ktoré sa nachádzali vo 

vrstvách pri kláštore Františkánov. Aj táto výstava trvala do konca apríla. 
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5. marca 2021 sme si prostredníctvom Spomienkového medailónu pripomenuli pri 

príležitosti životného jubilea (100. výročie narodenia * 22. marec 1921) Elenu Lackovú, 

zakladateľku rómskej literatúry písanej v rómskom jazyku na Slovensku.  

Prezentácia zborníka HOVORIA O NICH PRAMENE – Besedy o dejinách 

Stredovekého Bardejova, ktorý vyšiel s podporou Fondu na podporu umenia koncom roka 

2020 sa konala 6. marca 2021. Je výstupom deviatich besied, ktoré prebiehali počas 

minulého roka v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela. Autorom textu je archeológ Mgr. 

Peter Harčar. 

Pre deti a mládež sa uskutočnilo on-line zážitkovo-náučné podujatie Tajomstvá ukryté 

v knižnici, prebiehalo na FB stránke Okresnej knižnice Dávida Gutgesela od pondelka 

(1.3.2021) do piatka (5.3.2021). Každý deň sme tak odkryli nové prekvapenie, ktoré sa 

skrývalo na oddelení pre deti a mládež. Interaktívne prezentácie ponúkli deťom 

videoukážky z 3D tlače, predstavili sme časopisy pre deti a mládež, ktoré si môžu naši 

používatelia požičať na oddelení, náučnú literatúru, spôsoby, ako je zoradená literatúra pre 

deti a mládež. Nechýbali tiež obľúbené on-line zábavno-náučné hry, aktivity na tvorenie 

s deťmi a v neposlednom rade aj knižné odporúčania. Deti sa za pomoci rodičov mohli 

prostredníctvom interaktívnej prezentácie zapojiť aj do súťaže. V poslednej 5. časti 

podujatia „sa odkrylo“ celé znenie hesla: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – MAREC 2021. 

Pre používateľov OKDG sme počas TSK pripravili aj bezplatnú registráciu nových 

používateľov, odpustenie poplatkov za upomienky z omeškania, burzu kníh na jednotlivých 

oddeleniach. Prostredníctvom sociálnych sietí sme informovali používateľov o novinkách, 

ktoré pribudli na jednotlivých oddeleniach, zostavili sme rebríček najvypožičiavanejších   

e-kníh, video-prezentáciu MAREC – mesiac kníh, ponuku na víkendové čítanie. 

 

Putovná výstava Neznáme farby osobností oživila priestory Výstavnej siene OKDG počas 

mesiaca máj. Autorom obrazov je  rómsky výtvarník Jozef Fečo z Kračúnoviec. Výstava 

bola zrealizovaná pod záštitou predsedu PSK. 

V mesiaci jún sa ako súčasť 1. ročníka literárneho festivalu nachádzala interaktívna výstava 

mapujúca život a dielo ilustrátora Miroslava Šaška. Výstavu Svet podľa Šaška zapožičala 

Mestská knižnica mesta Piešťany. 

Výstava Jozef Gregor Tajovský, ktorá mapovala významnú osobnosť našej literárnej 

histórie, bola prístupná pre študentov i širokú verejnosť počas mesiaca júl. Približovala jeho 

život, dramatickú tvorbu, tiež inscenácie jeho hier v profesionálnych slovenských 

divadlách. Výstava sa uskutočnila v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava. 
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Počas mesiaca august a september sa konala výstava úžitkových predmetov zhotovených 

špecifickými technikami z drôtu. Autorom výstavy Drôtené variácie II. je rodák 

z Bardejova, Ján Pecúch.  

Výstava kresleného humoru obsahujúca výber ilustrácii z dlhodobého rusínskeho seriálu 

IĽKO SOVA Z BAJUSOVA, ktorej autor je Fedor Vico bola pre používateľov i širokú 

verejnosť sprístupnená počas mesiaca október a november 2021.   

Ďalšou bola Výstava o Rusínskych tradíciách,  rôznych zozbieraných materiálov – 

modlitebných kníh písaných v rusínskom jazyku, starých fotografií, dobového náčinia, 

výšiviek, obrúskov, krojov, sviečok z včelieho vosku, medovníkov či ilustrácií rusínskej 

ilustrátorky Eriky Kostovej, ktorá bola sprístupnená a určená širokej verejnosti                           

v priestoroch čitárne v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove v mesiacoch 

október a november 2021. Na výstave boli k nahliadnutiu aj súťažné literárne preklady 

umeleckých textov a tiež rusínske knihy z fondu knižnice. 

Vďaka finančnej podpore Prešovského samosprávneho kraja sa  uskutočnil projekt Hovoria 

o nich pramene II. Úvodná beseda o histórii mesta Bardejov sa uskutočnila v mesiaci máj. 

Hosťom besedy bol historik Mgr. Anton Medvec. V mesiaci jún sa konali besedy 

s archeológmi Mgr. Petrom Šimčíkom a Mgr. Petrom Harčarom. Súčasťou besedy s Mgr. 

Petrom Harčarom bola aj prezentácia predmetov z najnovšieho bronzového pokladu 

nájdenom v Nižnom Hrabovci a z iných lokalít. Projekt je pokračovaním úspešného 

projektu podporeného FPU Hovoria o nich pramene z roku 2020, ktorého výstupom bol 

zborník HOVORIA O NICH PRAMENE – Besedy o dejinách stredovekého Bardejova. 

Autorom textu je archeológ Mgr. Peter Harčar.  

Ďalším projektom uskutočneným vďaka PSK v rámci dotácie z programu Kultúra nás spája 

2021 bol projekt Spoznaj históriu a lepšie pochopíš dnešný svet. 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. Súčasťou 

podujatia bol aj keramikársky workshop pod vedením nadaného lektora výtvarného umenia, 

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

V októbri nás poctila návštevou šikovná lektorka tkáčskeho workshopu, Ing. Eva 

Škriabová, pracovníčka Šarišského múzea v Bardejove. Historickou prezentáciou nás             
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v novembri previedol archeológ a historik, Mgr. Peter Harčar, pracovník Krajského 

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

Po úspešnom prvom ročníku literárnej súťaže v umeleckom preklade zo slovenského jazyka 

do rusínskeho jazyka a následnom literárno-spoločenskom podujatí so známymi 

osobnosťami Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove zorganizovala 2. ročník 

projektu pre rusínsku národnostnú menšinu Môj jazyk, moje korene, ktorý podporil Fond 

na podporu kultúry národnostných menšín KULT MINOR. Na literárno-spoločenské 

podujatie, ktoré sa konalo v októbri boli prizvaní hostia Oli Džupinková, Dominika 

Novotná a i. Program bol obohatený vystúpením folklórneho krúžku študentov GLS, 

ukážkou tradičných rusínskych artefaktov (výšivky, keramiky...), ukážkami                                 

a vyhodnotením literárnej súťaže v preklade umeleckého textu zo slovenského spisovného 

jazyka do rusínskeho jazyka. Výstupom projektu bol zborník Môj jazyk, moje korene 

s odborným prekladom.  

V rámci projektu FPU Literárna čitáreň bolo pre širokú verejnosť pripravených niekoľko 

besied s cieľom zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na 

slovenskej literárnej scéne so slovenskými autormi. 22. apríla 2021 navštívila knižnicu 

slovenská autorka Ivana Ondriová. V mesiaci jún spríjemnili chvíle v knižnici dve besedy. 

Hosťom prvej besedy bola bardejovská autorka Jana Nagajová. Obsahom druhej besedy 

bola prezentácia kníh Nemusíš prosiť a Hľadač šťastia spojená s autogramiádou autorky 

Zdenky Wenzlovej Švábekovej. 6. augusta sa konala autorská beseda Veroniky 

Homolovej Tóthovej. Obsahom besedy bola prezentácia publikácii Mengeleho dievča 

a Mama milovala Gabčíka a premietanie dokumentu o hlavnej postave z knihy, Violy Stern 

Fischerovej z obdobia holokaustu počas II. svetovej vojny. Dňa 19. septembra sa 

v doobedných hodinách konala beseda s RNDr. Miroslavom Eliášom, ktorá bola určená 

študentom stredných škôl. Jeho autorská odborná video-prezentácia knižnej tvorby na tému 

Zabudnutí hrdinovia bola vo večerných hodinách predstavená aj širokej verejnosti. 
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Mimo projektu sa v pobočke OKDG v Bardejovských Kúpeľoch konala 20. mája beseda so 

slovenskou spisovateľkou Števou Opremčákovou.  

Odborné literárne semináre Gymnázia Leonarda Stöckela sa aj v tomto roku konali 

s podporou FPU na témy: Komično v umeleckých textoch s upriamením na Palárikovu 

tvorbu a o najvýznamnejšom predstaviteľovi literárneho realizmu, zakladateľovi modernej 

slovenskej prózy Martin Kukučín očami súčasníka. 

V spolupráci s Klubom slovenských turistov BŠK Bardejov sa v septembri uskutočnili 

prednášky pre širokú verejnosť. Večery s turistikou sa uskutočnili na témy Príroda okresu 

Bardejov (Milan Stachura) a Saské Švajčiarsko (Stanislav Škerlík). 

 

Prezentáciu ľudí, ktorí sa presadili na poli vedy, techniky, literatúry a umenia ponúkal seriál 

Osobnosti Bardejova a Bardejovského okresu. Išlo predovšetkým o životopisné údaje 

prezentované v on-line vizitkách, ktoré boli čerpané z prameňov, nachádzajúcich sa vo 

fonde našej knižnice. Zaujímavosti z kníh nášho fondu ponúkal seriál Vedeli ste to? 

Oddelenie beletrie pracovalo na vytvorení Spomienkových medailónov k výročiam 

literárnych osobností Rudolf Dilong, Ladislav Ballek, Dobroslav Chrobák, Vincent Šikula, 

Ján Kalinčiak, Miroslav Válek, Ivan Bukovčan, Ľudovít Štúr, Ľudo Ondrejov, Božena 

Slančíková Timrava, Pavol Országh-Hviezdoslav či spomínaná Elena Lacková. Nezabudli 

sme si ani na 100 rokov od narodenia prvej riaditeľky našej knižnice PhDr. Vlasty 

Graichmanovej. 

Dať do povedomia verejnosti zaujímavé knižné tituly z oddelenia beletrie bolo cieľom on-

line prezentácie Ponuka knižných titulov na víkendovú pohodu. Používatelia boli 

v krátkosti oboznámení so zaujímavými vedomosťami o autoroch, ktorí boli obsiahnutí 

v prezentácii. Jednotlivé tituly boli druhovo a žánrovo vymedzené, aby sa používateľ mohol 

rozhodnúť, čo preferuje, resp. čo uprednostní. 

Prostredníctvom aktivity Čarovný domček sa pracovníčky oddelenia pre deti a mládež 

rozhodli vyzvať aj tých najmenších používateľov k písaniu vlastných príbehov, rozprávok 

na ľubovoľnú tému. Za odmenu deti dostali darček vytlačený na 3D tlačiarni, ktorá sa 

nachádza na oddelení pre deti a mládež. Rozprávky boli zvečnené v on-line aktivitách pre 

deti. Čarovný domček sa nachádza na Rozprávkovom strome pri vstupe na oddelenie. 

Rozprávkový strom vyčaruje každý mesiac on-line rozprávku pre deti a mládež.  

Z on-line aktivít a krátkych videí pre deti a mládež bola zrealizovaná tvorivá dielňa 

Veľkonočné dekorácie. Pri príležitosti Dňa matiek sa uskutočnila on-line tvorivá dielňa 

pre deti a mládež s prekvapením Poteš svoju mamičku. Pre deti a mládež sa v mesiaci apríl 
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uskutočnilo aj on-line zážitkovo-náučné podujatie Tajomstvá ukryté v knižnici, 

obsahujúce tematické videoukážky, knižné tipy, tvorivé aktivity a hry. V mesiaci jún sa 

uskutočnil detský špeciál k MDD – interaktívna prezentácia pre deti s prekvapením 

a možnosťou zapojiť sa do súťaže pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Bez 

povšimnutia neostal ani 15. máj – Medzinárodný deň rodiny. V tematickej interaktívnej 

prezentácii o rodine pre deti a mládež si mohli najmenší používatelia zasúťažiť. Ak deti 

správne poskladali puzzle v prezentácii, zobrazila sa im rozprávková rodinka, ktorej názov 

mali možnosť napísať do komentára. Dvaja vyžrebovaní výhercovia získali darček. V rámci 

Medzinárodného dňa rodiny bola pre používateľov na oddelení pre deti a mládež 

k dispozícii výstava kníh na tému rodina. Pri príležitosti Dňa otcov bolo pre triedny 

kolektív pripravené zážitkové čítanie spojené s tvorivou dielňou Hádaj, ako ťa mám rád.  

Prostredníctvom literárneho pásma sa deti mohli dozvedieť viac o živote a tvorbe 

slovenskej spisovateľky B. Nemcovej. Podujatie bolo prepojené s hlasným čítaním 

a s video ukážkami rozprávok pod názvom Svet Boženy Nemcovej. Výstava kníh pre 

detských aj dospelých  používateľov bola aj pri príležitosti Svetového dňa včiel.   

Prostredníctvom krátkeho videa boli deti a mládež oboznámení ako funguje knižnica. 

Virtuálna prehliadka Oddelenia literatúry pre deti a mládež spojená s knižnično-

informačnou prípravou bola prioritne venovaná žiakom 1. ročníka ZŠ, ktorým nebolo 

umožnené navštíviť knižnicu ako triedny kolektív, vzhľadom na dodržiavanie 

protipandemických opatrení. Keď to pandemické opatrenia opäť umožňovali, knižnicu 

navštívili kolektívy žiakov materských, základných aj stredných škôl, počas letných 

prázdnin aj deti z letných táborov. Návštevy kolektívov boli obohatené o knižnično-

informačné prípravy a hromadné výpožičky. Bezplatný zápis Ja som prvák, ty si prvák 

pre žiakov 1. ročníka ZŠ sa konal aj v tomto roku. Pre deti bola pripravená knižnično-

informačná príprava spojená so zážitkovým čítaním. 

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

skvelým priateľom sa uskutočnil 16. a 17. júna 2021. Cieľom projektu, ktorý z verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu umenia, bolo 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 žiakov ZŠ a učiteľov čakal pestrý program so 

žánrovou rôznorodosťou. Otvorenie literárnej prehliadky prebiehalo formou vernisáže 

interaktívnej výstavy Svet podľa Šaška, počas ktorej prítomných detských hostí privítala 

riaditeľka OKDG Mgr. Iveta Michalková. Výstavu doplnila prezentácia obsahujúca prierez 

životom a tvorbou ilustrátora Miroslava Šaška.  
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S historickým a kultúrnym dedičstvom Slovenska sa účastníci oboznámili prostredníctvom 

zaujímavého storytellingu nadanej autorky Lenky Šingovskej. Prostredníctvom publikácie 

Slovensko krajina plná tajomstiev predstavila krásu čipkovaných domčekov v Čičmanoch, 

pltníkov na Dunajci a ďalších zaujímavých lokalít. 

Pozvanie na literárnu prehliadku prijala aj obľúbená detská spisovateľka, držiteľka 

niekoľkých ocenení za tvorbu kníh pre deti a mládež Gabriela Futová. Beseda sa niesla 

v rovnakom duchu ako jej tvorba, v ktorej vo veselých príbehoch nechýba humor a fantázia.  

Kreatívne detské ručičky si mali možnosť v tvorivej dielničke pod vedením lektorky Janky 

Mackovej vyrobiť knihorožky podľa vlastných predstáv.  

Najmladší účastníci festivalu sa tešili pútavému predstaveniu na motívy rozprávky H. CH. 

Andersena. Predstavenie: Príbeh jedného duba sa v priestoroch OKDG uskutočnilo 

v podaní divadla Babadlo.  

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. 

Spolu s chuťou čítať si mohli návštevníci odniesť autogramy autoriek s knihami, 

knihorožky, perá na pamiatku venované knižnicou a samozrejme množstvo obohacujúcich 

informácii a zážitkov. 

Počas letných prázdnin bol pre deti v knižnici pripravený projekt Prázdniny 

s Knihomilkou, ktorý finančne podporil SAK, v rámci programu Partnerstvo alebo Spojme 

svoje sily, obsahom ktorého bolo mini divadelné predstavenie využívajúce techniku 

rozprávania príbehov – KAMISHIBAI, ktoré previedlo prázdninujúce deti (vo veku 2 – 9 

rokov) do krajiny divadla a knižnej literatúry súčasne. Súčasťou divadelného predstavenia 

bola tvorivá dielňa, ktorá umocnila zážitok z každej rozprávky alebo príbehu tvorbou 

vlastnej ilustrácie, ktorú si môžu deti v prípade záujmu vyskúšať predstaviť pomocou 

dreveného divadla. V rámci projektu sa uskutočnili štyri stretnutia počas mesiacov júl – 

august.  

Prečítané leto sa konalo v našej knižnici aj v tomto roku. Každý prázdninový týždeň bola 

na oddelení pre deti a mládež pripravená aktuálna výstava kníh k vopred danej téme. 

Používatelia mali k dispozícii brožúrku Prečítané leto s tipmi na knihy, hry a rôzne aktivity. 

Podujatie prebiehalo on-line formou.   

V mesiaci júl k nám do knižnice zavítali aj deti z tábora Inkluzáčik, pre ktoré boli 

pripravené aktivity, uskutočnila sa hromadná výpožička, zúčastnili sa interaktívnej  výstavy 
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Svet podľa Šaška. Deti si  užívali príjemne strávený čas v priestoroch oddelenia pre deti 

a mládež. Pre deti školského veku bola taktiež pripravená tvorivá dielňa Rozprávky z lega. 

Činnosť našej knižnice sa vďaka našej kolegyni, presunula z priestorov OKDG na Filmovú 

noc na hrade, ktorá sa konala na Hrade Šariš vo Veľkom Šariši dňa 17.7.2021. 

Rozprávkový workshop pre deti priblížil deťom ako funguje knižnica, prácu v knižnici 

a prostredníctvom krátkeho videa ich oboznámil s priestormi knižnice. Prostredníctvom 

miniČITÁRNE bolo pre deti pripravené zážitkové čítanie a tvorivé dielničky s deťmi. 

Na oddelení pre deti a mládež sme pre našich používateľov pripravili tvorivý kútik 

Harryho Pottera. Čitatelia majú k dispozícii všetky časti v slovenskom jazyku                        

aj v origináli. Menšie deti čakajú omaľovánky, hlavolamy, krížovky a malé darčeky 

s čarovným motívom. Ďalší tvorivý kútik sme pripravili pre deti od 1 roka s Montessori 

aktivitami. K dispozícii sú Montessori kartičky, doplňovačky, skladačky a v neposlednom 

rade aj knihy a pracovné zošity s filozofiou Márie Montessori. Pri príležitosti mesiaca úcty 

k starším mali detičky možnosť nielen čítať so starými rodičmi, ale aj možnosť vytvoriť si 

srdiečka v tvorivej dielni Deduško, babička čítajme si v knižničnej obývačke. Počas 

mesiaca november bola prístupná tvorivá dielňa Vyrob pohľadničku pre pani 

knihovníčku. Pri príležitosti Národného dňa autorov, ktorý si pripomíname 1. novembra, 

si mohli malí aj veľkí prísť vypočuť a prečítať autorské rozprávky do knižnej obývačky, 

nechýbalo ani spoločné tvorenie, vzdelávacie  a vedomostné hry či lego stavebnice.  

Začiatkom novembra 2021 nám v meste Bardejov, vďaka spolupráci riaditeľky Okresnej 

knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove, Ivety Michalkovej, a architektky Aleny Petejovej,  

pribudli tri KNIHOBÚDKY – malé verejné knižnice. Knihy v búdkach sú určené pre 

všetkých a prostredníctvom nich možno sprístupniť literatúru každému človeku, potešiť 

milovníkov kníh.  

Malí aj veľkí si mali možnosť počas decembra vypočuť a prečítať autorské rozprávky vo 

Vianočnej knižnej obývačke na oddelení pre deti a mládež, nechýbalo spoločné tvorenie 

a hry. Vianočná tvorivá dielnička pre deti a mládež poskytla deťom vopred 

predpripravené vianočné rekvizity, nálepky a kreatívne pomôcky na tvorenie. Podujatia 

počas vianočného obdobia a záver roka 2021 sme boli v rámci opatrení nútení prispôsobiť 

prevažne on-line prostrediu. Čakanie na blížiace sa Vianoce deťom i dospelým spríjemnila 

rozprávka z kufríka, ktorý v sebe ukrýval Vianočný príbeh a on-line rozprávka O ježkovi 

Alfrédovi, ktorú pripravila (scenár, text, strih) naša kolegyňa z oddelenia pre deti a mládež. 

On-line aktivita Predvianočné tvorenie zo šišiek priniesla inšpirácie na tvorenie tematickej 

výzdoby, podobne ako aj Vianočné tvorenie z penovej gumy – mooggummi či výroba 
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domáceho mydielka  spojená so súťažou. Návod pre deti ako si vyrobiť bábiku sv. Lucie 

našli najmenší  v on-line Tvorivej dielni na sv. Luciu. Nezabudli sme obdarovať deti vo 

vianočnom čase prostredníctvom Mikulášskej súťaže. Podmienkou bolo namaľovať 

najkrajší dar na svete podľa svojich predstáv a výherca hlasovania na FB bol obdarený 

KNIHOROŽKOU.  

Ako počas celého roka, tak aj na jeho záver, sme našim i potenciálnym používateľom  

pripravili Ponuku knižných titulov na vianočnú pohodu i tip na biblické príbehy 

Francine Riversovej. Zaujímavosti o pozadí adventu, o tom ako vznikol, aké postavenie 

mu patrilo v ročnom cykle našich predkov a prečo sa s ním spájajú jednotlivé zvyky sme 

predstavili v on-line prezentácii Adventná symbolika – Plameň mieru, viery, lásky 

a nádeje...  

 

Všetky podujatia a aktivity knižnice sa konali podľa aktuálnych protipandemických 

opatrení. 

 

Zamestnanci knižnice sa zúčastňovali on-line vzdelávacích podujatí:  

• Propagačné materiály on-line (SNK) 

• Knižnice na sociálnych sieťach a webe (SNK) 

• E-knihy, e-výpožičky a ďalšie digitalizované dokumenty (SNK) 

• Zázračné kľúče od hravého čítania − Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa 

nestratiť v detskej literatúre (Osmijanko, n.o.) 

• Ako zachrániť obecné knižnice (SNK) 

• Advokácia knižníc (SNK) 

• Syndróm vyhorenia u knihovníka a jeho ďalšia motivácia (SNK) 

• Motivácia v profesií knihovník (SNK) 

• Celoživotné vzdelávanie knihovníkov (SNK) 

• Negociačné schopnosti u knihovníka v službách (SNK) 

• Benchmarking knihoven (SNK) 

• Spoločenský protokol v knižnici (SNK) 

• Asertívna komunikácia a odolnosť voči stresu (SNK) 

• Prípravná  fáza projektu (SNK) 

• Databázové tituly relevantné pre partnerské verejné knižnice (CVTI) 

• Vyhľadávanie informácii a spracovanie výsledkov v EIZ (CVTI) 



18 

 

• Elektronické informačné zdroje CVTI SR a rešeršovanie (CVTI) 

• Řešení konfliktů a zvládaní stresu (KKPOH) 

- Interaktívny seminár sa konal v 4. častiach zúčastnili sa 4 pracovníci OKDG. 

• Tvorba PR videa v knižnici (SNK) 

• E-vzdelávania v prostredí knižníc (SNK) 

• Leadership pre riaditeľov knižníc (SNK) 

• Benchmarking verejných knižníc (SNK) 

• Knižnice teraz a potom (SNK) 

• Knižnice a informačné vzdelávanie (SAK). 

 

Podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach sa v dňoch od 21.6.2021 – 2.7.2021 

uskutočnila revízia knižničného fondu OKDG. Knižnica bola pre verejnosť zatvorená. 

Používatelia mali aj v tomto čase  možnosť vrátiť knihy do biblioboxu pred knižnicou..  

 

Dôležitou súčasťou prezentácie knižnice sú marketingové aktivity vrátane pravidelných 

tlačových správ zasielaných médiám, propagácia aktivít knižnice v regionálnej 

tlači, televízii a rádiu.  

 

Bibliografická činnosť: 

 

Hlavnou činnosťou oddelenia bibliografie 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. Naďalej používame 

novelizovanú verziu MDT, ktorá je zverejnená na webovej stránke SNK.  

 

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

týždenníky a časopisy. Zhotovujú 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 2020. Výstrižky sa 

zhotovujú aj pre jednotlivé oddelenia knižnice, z ktorých si kolegovia budujú tematické 

kartotéky. 
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Excerpoval sa okresný týždenník Bardejovské novosti. Začiatkom roka sa doexcerpovali 

veci z roku 2020 – 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. Doexcerpované 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.). Začalo sa s retrospektívnym 

bibliografickým spracovaním Poddukelských novín rokov 1975, 1974, 1973. 

Náplňou práce tohto oddelenia je aj poskytovanie a vyhľadávanie rôznych informácií, často 

regionálneho charakteru pre širokú verejnosť. Zhromažďujeme a uchovávame regionálny 

fond knižnice. V priestoroch študovne máme viazané okresné noviny regiónu – Bardejovské 

novosti. Na oddelení bibliografie archivujeme v ochranných boxoch na uchovávanie 

tlačovín ostatné noviny a občasníky vydávané v našom okrese.  Počas roka 2021 bolo 

vypracovaných 26 rešerší na rôzne témy.  

V rámci vzdelávania sa pracovníčka oddelenia bibliografie zúčastnila troch školení 

v spolupráci s CTVI SR: 

- Databázové tituly relevantné pre partnerské verejné knižnice 

- Vyhľadávanie informácií a spracovanie výsledkov v EIZ 

- Elektronické informačné zdroje CVTI SR a rešeršovanie 

Aj v prvom polroku 2021 sa konali v našej knižnici podujatia s regionálnou tematikou. 

Osoby a osobnosti Bardejovského okresu je on-line aktivita, ktorej cieľom je predstaviť 

známe aj menej známe osobnosti z minulosti aj prítomnosti, ktoré sú späté s Bardejovským 

okresom. Príprava pozostáva zo zhromaždenia materiálov, nahrania textu a následne 

spracovanie  do online priestoru.  Počas prvého polroka sme  predstavili osobnosti: Móric 

Hölzel, Tomáš Adalbert Belejčák, Gejza Žebrácky, Atlasz Mikuláš. Oddelenie bibliografie 

sa spolupodieľalo na príprave besied podujatia Hovoria o nich pramene II., ktorý podporil 

Prešovský samosprávny kraj. 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK vyhlásil 4. ročník čitateľskej súťaže Kniha roka PSK 

2020. Do 31.5.2021 bolo potrebné nominovať regionálne knihy vydané v roku 2020, ktoré 

majú spojitosť s regiónmi Prešovského kraja. Nominované knihy museli byť len tlačené 
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knihy, ktoré mali pridelené ISBN a boli spracované do formy zväzku viazanej                      

alebo brožovanej publikácie. 

Do súťaže sme nominovali 3 knihy.  

1. kategória:  krásna literatúra 

Janko Račko: ...neviem kráčať po hladine 

 

2. kategória: odborná literatúra 

Peter Harčar: Hovoria o nich pramene 

Pavol Marton, Martin Kutný: Neboj sa ja som s Tebou...       

 

Od 14.6.2021 do 31.8.2021 prebieha hodnotenie odbornej poroty a hlasovanie verejnosti. 

Výsledky budú zverejnené v druhom polroku 2021. K tejto súťaži sme publikovali priebežne   

3 články v regionálnych novinách /Bardejovské novosti, č. 15-16, 21-22, 25-26/ na našom 

webovom sídle a na sociálnych sieťach OKDG. 

Štatistické údaje – Oddelenie bibliografie  

Počet novovytvorených záznamov v KIS Dawinci 1 082 

Počet opravených záznamov po konverzii z KIS Virtua do KIS Dawinci 

(chýbajúce dátumy vydania článku, oprava a dopĺňanie poľa 773 podpole g) 

1 906 

Retrospektívna bibliografia (1975, 1974, 1973) 324 

Počet rešerší na bibliografickom oddelení 26 

BIS 1 079 

 

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). 

Edícia Dokumentácia 

- Plán činnosti OKDG na rok 2022. 

- Vyhodnotenie činnosti OKDG za rok 2021. 

- Správa o činnosti a hospodárení OKDG za rok 2021. 

Edícia Metodika 

- Hodnotenie štandardov verejných knižníc za rok 2020. 
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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. 

Oddelenie metodiky komunikovalo s obecnými knižnicami, ktorým poskytla odbornú 

metodickú pomoc aj pri príprave ročného štatistického výkazu o knižnici KULT 10-01. Obecné 

knižnice v metodickej pôsobnosti OKDG boli včas informované o dôležitých  zmenách                

v  Ročnom výkaze za rok 2020 – KULT 10-01 o knižnici. 28. apríla 2021 sa konal inštruktážny 

webinár Simulácia excelovských tabuliek.  

V spolupráci s firmou SVOP sa obecným knižniciam predstavuje KIS BIBLIB. Metodička sa 

zúčastnila predstavenia tohto programu knižnice on-line formou, ktoré organizovala 

Podtatranská knižnica v Poprade. OKDG, po dohode s Mgr. Petrom Špánim, konzultantom 

firmy SVOP, uskutočnila 13. júla 2021 on-line predstavenie KIS BIBLIB pre obecné knižnice 

v metodickej pôsobnosti OKDG.  

Na základe Metodického usmernenia MK SR na určenie štandardov pre verejné knižnice sa 

uskutočnil zber údajov a následné hodnotenie štandardov verejných knižníc. Metodička aktívne 

komunikovala so zástupcami obecných knižníc. Metodička OKDG odoslala krajskej metodičke 

KKPOH vypracovanú excel tabuľku s vyplnenými údajmi za všetky aktívne obecné knižnice 

v metodickej pôsobnosti OKDG spolu s analýzou získaných údajov Hodnotenie štandardov pre 

verejné knižnice 2020. 

V rámci vnútornej metodickej činnosti sa metodička podieľala na príprave programového 

rozpočtu a evidencii projektov pre odbor kultúry. Pravidelne poskytovala a sledovala štatistické 

údaje. Metodička sa 28. augusta 2021 s vedúcou služieb OKDG zúčastnili Vyhodnotenia 

činnosti a výkonov verejných regionálnych knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja za rok 2020 v Prešove. Dňa 16. septembra sme sa zúčastnili webinára 

Porovnania a nastavenia výstupov v KIS Dawinci RK PSK, modul Výpožičky. 

V rámci vnútornej metodickej činnosti sa metodička podieľala na príprave programového 

rozpočtu, pravidelnom poskytovaní a sledovaní štatistických údajov, evidencii projektov, 

príprave doplňujúcich informácii o činnosti knižnice pre zapojenie do projektu Benchmarking 

knižníc. Knižnica sa aj v tomto roku zapojila do porovnávania výsledkov s výkonmi ostatných 
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knižníc v rámci Slovenskej a Českej republiky prostredníctvom projektu Benchmarking. 

Metodička pravidelne aktualizovala Kalendár podujatí regionálnych knižníc za Okresnú 

knižnicu Dávida Gutgesela. 

 

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. 

 

 

MEDZIROČNÉ POROVNANIE STAVU KNIŽNIČNÉHO FONDU OKDG   
 

KNIŽNIČNÝ FOND 
Skutočnosť 

2020 

Skutočnosť 

2021 

Rozdiel 

2020 / 2021 

Knižničné jednotky spolu 76 462 77 229 + 767 

KF na 1 obyvateľa 2,45 2, 42 -0,03 

KF na 1 používateľa 17,94 26,67 + 8,73 

Počet vyradených knižničných 

dokumentov 
2 418 2 473 + 55 

Celkový prírastok KF 2 540 3 240 + 700 

Prírastok kúpou 2 347 2 930 + 583  

Prírastok inou formou /dar,  náhrada/ 477 310 -167 

Celkovo vynaložené finančné 

prostriedky na nákup KF (knihy a časopisy) 
26 732,80 33 290,54 + 6 557,74 

Z toho z  rozpočtu 

VÚC 

VÚC 
4 800 

10 748,11 
 

vlast. rozpočet 3 948,12 

Z iných zdrojov /granty, sponzorské/ 15 694,62 18 594,31 2 899,69 

Na jedného obyvateľa 0,85 1,04 + 0,19 

Na 1 používateľa 6,28 11,5 + 5,22 

Počet obyvateľov  31 899  
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Celkový počet zväzkov v roku 2021 bol 77 229 KJ – index 101. Úbytok – 2  473 KJ 

V prepočte na 1 obyvateľa pripadá 2,42 KJ na 1 používateľa 26,67 KJ. Celkový prírastok za 

rok 2021 bol 3 240 KJ v hodnote 33 290,54 €. Z rozpočtu VÚC – 10 748,11 €, z vlastného 

rozpočtu – 3 948,12 €, z iných zdrojov – 18 594,31 €. Z toho na nákup kníh – 30 218,54 €, na 

nákup časopisov 3 072 €. V prepočte na 1 obyvateľa to predstavuje sumu 1,04 €, na 

1 používateľa – 11,5 €. 

 

Oddelenie akvizície a katalogizácie získalo v roku 2021 na základe podporenej žiadosti 

Požičaj si dobrú knihu, z dotácie FPU, 5.1.4 Akvizícia knižníc, finančnú čiastku 9 000 € na 

nákup kníh a časopisov. 

 

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

č. 421/2003, bola v dňoch od 21.6.2021 – do 2.7.2021 vykonaná elektronická revízia 

knižničného fondu. 

Revízia bola uskutočnená s použitím knižnično-informačného systému DAWINCI. 
 

Výsledok revízie: 

 

Podľa evidenčných podkladov mal mať revidovaný knižničný fond:  68 064 zv. 

Počet revidovaných zväzkov:        62 844 zv. 

Počet požičaných zväzkov:          4 368 zv. 

Počet nezvestných zväzkov:             852 zv. 

 

Štatistický prehľad revidovaných knižničných jednotiek podľa lokácií 
 

  Lokácia  Počet zv.             Cena   

     

BJ/AKV 8 
 

59,81 

BJ/B 13 352 
 

83 225,49 

BJ/DM 15 258 
 

86 082,64 

BJ/N 22 819 
 

16 5576,7 

BJ/P2V 3 157 
 

1 2756,3 

BJ/P3I 913 
 

2 241,26 

BJ/P4V 1 253 
 

1 887,71 

BJ/REG 680 
 

1 586,37 

BJ/RIAD 17 
 

154,59 

BJ/SKL 9 749 
 

18 264,69 

BJ/VAZ 6 
 

15,78 
 

 Spolu    67 212          370 451,34 
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Štatistický prehľad chýbajúcich knižničných jednotiek podľa lokácií 

 

 

  Lokácia       Počet zv.               Cena  

 

BJ/B 273 798,58 

BJ/DM 162 514,07 

BJ/N 269 1 380,43 

BJ/SKL 148 179,52 
 

  Spolu               852              2 872,57 

 

 

Pátracia doba po chýbajúcich KJ bola stanovená do 1.12.2021. Po tomto termíne bol 

zoznam chýbajúcich KJ upravený na 848 KJ v hodnote 2 845,21 €. Chýbajúce KJ boli 

navrhnuté vyraďovacou komisiou na vyradenie a následne vyradené. 

 

3.1.Medzinárodná spolupráca, spolupráca s národnostnými menšinami  

      a spolupráca s inými subjektmi (druh spolupráce, partner, výstup...) 

 

Spolupráca 

Druh spolupráce Partner Výstup 

Partnerská 

knižnica CVTI 

Centrum vedecko-

technických informácií 

Slovenskej republiky 

Vzdelávanie pracovníkov OKDG 

a prístup k vzdialeným databáz. 

Stretnutia 

s nevidiacimi 

a slabozrakými 

Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska, 

Krajské stredisko Prešov 

Sociálne poradenstvo a sociálnu 

rehabilitáciu pre ľudí so zrakovým 

znevýhodnením. 

Tvorivé dielne FabLab Budovanie a prevádzka kreatívnej 

dielne. 

Projektová činnosť  FPU Realizácia podujatí a literárneho 

festivalu. Podpora akvizície 

knižnice, tiež vybavenia 

a infraštruktúra knižníc. 

Projektová činnosť KULT MINOR Podujatia pre národnostné menšiny. 
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Projektová činnosť Ministerstvo kultúry SR Skvalitnenie a modernizácia 

výpožičných priestorov OKDG. 

Stretnutia s deťmi SAK  Prázdniny s Knihomilkou. 

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 prednesu žien 

a dievčat v próze a poézii. 

Maturita v knižnici Únia žien, Bardejov Vedomostná súťaž pre študentov 

maturitných ročníkov. 

Večer s turistikou KST BŠK Bardejov  Cyklus prednášok v OKDG. 

Môj jazyk, moje 

korene 

Rusínska národná  

menšina 

Literárno-spoločenské podujatie 

venované rusínskej národnej 

menšine. 

 

 

3.2.On-line činnosť  

 

  Príloha č. 6 

 

Vzhľadom na dodržiavanie nariadení a pokynov ústredných orgánov na ochranu zdravia 

sa podujatia OKDG organizovali prevažne v on-line priestore, čím sme oslovili nielen 

našich používateľov, ale aj širokú verejnosť. V čase uvoľnenia opatrení bolo 

používateľom umožnené zúčastniť sa podujatí v priestoroch knižnice a zároveň sme 

ponúkli možnosť dané podujatie sledovať v on-line priestore. Kontakt s našimi 

používateľmi a širšej verejnosti sme sa snažili udržiavať prostredníctvom videí a živých 

vstupov cez sociálne siete a kanál YouTube. 

Každé oddelenie pravidelne prispieva svojimi spracovanými videami a živými vstupmi. 

Vyprofilovali  sme si konkrétne cyklické aktivity, ktoré majú svoju stálu štruktúru, 

vzhľad a zámer.  

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 
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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. 

 

4. Projektová činnosť a granty v r. 2021 
 

Názov 

projektu 

Výstup 

 

Finančný 

zdroj, 

program, 

podprogra

m 

Žiadaná 

suma 

 

Schválená 

suma 

 

Termín 

realizácie  

 

Pozná

mka 

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 € 01/2020-

06/2021 

presunu

té z r. 

2020 

Literárna 

čitáreň 

Realizácia 

kultúrnych 

podujatí 

a besied, 

zvyšovanie 

záujmu  

o literatúru 

FPU 5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity 

a odborná 

činnosť 

knižníc 

2115,00€ 1500,00€ 05/2021-

06/2022 

presunu

té na 

r.2022 

Literárne 

semináre  

so scénickým 

spracovaním 

textov 

Podpora 

čítania   

s ukážkami  

interpretácie 

umeleckého 

textu a 

jeho vnímanie 

z pohľadu 

iných vedných 

odborov 

FPU 5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity  

a odborná 

činnosť 

knižníc 

2350,00€ 2000,00€ 01/2020-

06/2021 

presunu

té z r. 

2020 

Zaži 

s Gutgeselo

m, že kniha 

je skvelým 

priateľom 

Podpora 

čítania, 

výstava 

ilustrácii         

a výstavný 

stánok 

FPU 1.5.7 

Literárne 

prehliadky, 

festivaly, 

súťaže 

3300,00€  2000,00€ 06/2021-

12/2021 

 

Skvalitnenie 

interiérovéh

o vybavenia 

oddelenia 

Modernizácia 

knižničného 

prostredia 

FPU 5.1.2 

Vybavenie 

knižníc a 

menšia 

12505,00 

€ 

8000,00€ 03/2021-

12/2021 
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krásnej 

literatúry 

pre 

používateľov 

knižnice 

knižničná 

infraštruktúr

a 

Čítajme 

v 21. storočí 

Doplnenie 

knižničného 

fondu 

FPU 5.1.4 

Akvizícia 

knižníc 

19900,00

€ 

19900,00€ 07/2020-

06/2021 

presunu

té z r. 

2020 

Požičaj si 

dobrú knihu 

Doplnenie 

knižničného 

fondu 

FPU 5.1.4 

Akvizícia 

knižníc 

33400,00

€ 

9000,00€ 07/2021-

06/2022 

 

Gutgesel.sk Nové webové 

sídlo OKDG 

FPU 5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity 

a odborná 

činnosť 

knižníc 

10530,00 

€ 

3000,00€ 06/2021-

12/2021 

 

Môj jazyk, 

moje korene 

Zborník 

obsahujúci 

súťažné 

preklady 

umeleckých 

textov 

KULT 

MINOR 1.2 

neprofesion

álne umenie 

2300,00€ 1500,00€ 04/2021-

12/2021 

 

Prázdniny s 

Knihomilko

u 

Rozvoj 

predčítateľskej 

gramotnosti, 

predstavivosti, 

aktívne 

a pozorné 

počúvanie 

a schopnosť 

sústrediť sa 

SAK 172,00€ 150,00€ 07/2021-

08/2021 

 

Mesto 

Bardejov – 

nákup kníh 

Doplnenie 

knižničného 

fondu 

Mesto BJ 1000,00€ 1000,00€   

Hovoria 

o nich 

pramene II. 

Zborník 

obsahujúci 

informácie 

a príspevky 

hostí besied 

PSK 2 650,00

€ 

2 650,00€ 06/2021-

12/2021 

 

Spoznaj 

históriu 

a lepšie 

pochopíš 

dnešný svet 

Spoznávanie 

histórie mesta 

Bardejov a 

tradičných 

remesiel 

prostredníctvo

m workshopov 

PSK 1 720 €  1 720 € 08/2021-

12/2021 
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Hovoria 

o nich 

pramene II. 

Zborník 

obsahujúci 

informácie 

a príspevky 

hostí besied 

FPU 5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

4040,00 

€ 

- - nepodp

orený 

Knihuľkovo Rozvoj 

predčitateľskej 

gramotnosti  

FPU 5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

3480,00€ - - nepodp

orený 

 
Celkový počet podaných projektov v roku 2021: 12 

Počet schválených projektov v roku 2021: 10 

Počet realizovaných projektov v roku 2021: 13 

Celková suma schválených projektov: 30 520 € 

 

 

5. Marketing a propagácia v r. 2021 
 

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 

Bardejovská televízia 

• Začal Týždeň knižníc 

https://www.youtube.com/watch?v=f3Yoyw-F-Ao 

• Prvé májové výstavy v našom meste 

https://www.youtube.com/watch?v=jfvexTf80_U 

• Literárny festival v knižnici 

https://www.youtube.com/watch?v=UvSSON2x0DQ 

• Tvoriť drôtom mu pomáha žiť ďalej 
https://www.youtube.com/watch?v=pTFKi8C2dG0&t=1s  

• Knihobúdky v meste 
https://www.youtube.com/watch?v=cWPJaI-3n3k&t=2s  

 

 

Rádio Regina 

• Aktuálne tu a teraz - Mapujeme podujatia v Týždni knižníc 

https://www.youtube.com/watch?v=f3Yoyw-F-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=jfvexTf80_U
https://www.youtube.com/watch?v=UvSSON2x0DQ
https://www.youtube.com/watch?v=pTFKi8C2dG0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=cWPJaI-3n3k&t=2s
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Výnimočné 

výstupy 

v printových 

a elektronických 

médiách 

Bardejovské novosti  

• Máme ambíciu stať sa "obývačkou mesta" : oddelenie pre deti a 

mládež v OKDG po rekonštrukcii otvorené / Iveta Michalková. 

ISSN 1338-1067. - Roč. 32, č. 1-2 (2021), s. 3 

• Bude aj o skúmaní a objavovaní: vyjde zborník o stredovekom 

Bardejove / Ľudovít Billý. 

ISSN 1338-1067. - Roč. 32, č. 5-6 (2021), s. 3 

• Kontakt s čitateľmi pokračoval : Okresná knižnica v Bardejove ani 

hodinu nebola bez tvorivosti / Juraj Ščerbík. 

ISSN 1338-1067. - Roč. 32, č. 5-6 (2021), s. 5 

• Štedrý nákup kníh : akvizíciu knižničného fondu podporil Fond na 

podporu umenia / Dana Ristvejová. 

ISSN 1338-1067. - Roč. 32, č. 9-10 (2021), s. 3 

• Ako prebiehal Týždeň slovenských knižníc 2021 v Okresnej 

knižnici Dávida Gutgesela / Michal Balaščák. 

ISSN 1338-1067. - Roč. 32, č. 13-14 (2021), s. 6 

• Kniha roka PSK 2020 / Michal Balaščák. 

ISSN 1338-1067. - Roč. 32, č. 15-16 (2021), s. 5 

• Kniha roka PSK 2020 / Michal Balaščák. 

ISSN 1338-1067. - Roč. 32, č. 21-22 (2021), s. 3, 5 

• Pokračujeme v besedách In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. 

- Roč. 32, č. 21-22 (2021), s. 5 

• O knihe roka PSK 2020: do 31.augusta môže hlasovať verejnosť / 

Michal Balaščák. 

ISSN 1338-1067. - Roč. 32, č. 25-26 (2021), s. 4, 6 

• Môj jazyk, moje korene / Alžbeta Kutašovičová. 

ISSN 1338-1067. - Roč. 32, č. 25-26 (2021), s. 4, 6 

• Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom / Jana 

Lipková.. - Roč. 32, č. 27-28 (2021), s. 3, 8 

• Ján Pecuch - Maestro drôtu : v Okresnej knižnici Dávida 

Gutgesela / Silvia Fecsková. In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-

1067. - Roč. 32, č. 33-34 (2021), s. 4 

• Leto 2021 v OKDG / Jana Lipková, Michal Balaščák. In: 

Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 32, č. 37-38 (2021), s. 4 

• Keramikársky workshop v OKDG / Lucia Petrušová ; foto: 

Mária Vlkovičová. In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 

32, č. 41-42 (2021), s. 4 

• Môj jazyk, moje korene : projekt podporený KULT MINOR / 

Alžbeta Kutašovičová ; Foto: Michal Balaščák. In: Bardejovské 

novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 32, č. 45-46 (2021), s. 4 

• PhDr. Vlasta Graichmanová (*4.11.1921-†11.12.2010) - 100. 

výročie narodenia / Ferdinand Hažlinský. In: Bardejovské 

novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 32, č. 45-46 (2021), s. 4 

• Druhé miesto pre OKDG za knihu Hovoria o nich pramene / 

Michal Balaščák. In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 

32, č. 45-46 (2021), s. 6 
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Korzár 

• Priestory bardejovskej knižnice obnovili za 150-tisíc eur / 

(sita). ISSN 2585-7355. - Roč. XXIII, č. 3 (5.1.2021), s. 12 

 

Bulletín SAK 

• Prázdniny s knihomilkou v Okresnej knižnici Dávida 

Gutgesela / Jana Lipková. VA 

In: Bulletin SAK. - ISSN 1335-7905. - Roč. 29, č. 3 (2021), 

s. 27-28 

 

Ahoj.tv 

• Zborník o osobnostiach mesta Bardejov  

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/5868/zbornik-o-osobnostiach-mesta-

bardejov/?fbclid=IwAR2MkQApovuhDUhpUe_cHp4V90lD-

wuYqgJ46WGd1UvzZ0qsXVbXgAcjm9Q  

• Knižnice sa otvárajú pre verejnosť 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/5887/kniznice-sa-otvaraju-pre-verejnost/  

• Knižnice v PSK ostávajú naďalej otvorené 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/5934/kniznice-v-psk-ostavaju-nadalej-

otvorene/ 

• Začal Týždeň slovenských knižníc, bohatý program čaká aj 

čitateľov v Bardejove 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6036/zacal-tyzden-slovenskych-kniznic-

bohaty-program-caka-aj-citatelov-v-bardejove/ 

• Župné knižnice chystajú online besedy, súťaže, prezentácie 

či výstavy 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6028/zupne-kniznice-chystaju-online-

besedy-sutaze-prezentacie-ci-vystavy/ 

• Týždeň slovenských knižníc 2021 v Okresnej knižnici 

Dávida Gutgesela 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6100/tyzden-slovenskych-kniznic-2021-v-

okresnej-kniznici-davida-gutgesela/ 

• Ján Palárik v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6470/jan-palarik-v-okresnej-kniznici-

davida-gutgesela/  

• Prvý ročník literárneho festivalu v Okresnej knižnici Dávida 

Gutgesela sa vydaril  

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6572/prvy-rocnik-literarneho-festivalu-v-

okresnej-kniznici-davida-gutgesela-sa-vydaril/ 

• Literárna čitáreň v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela 
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6762/literarna-citaren-v-okresnej-kniznici-

davida-gutgesela/  

• Študenti Gymnázia Leonarda Stöckela sa predstavili v rámci 

seminárov v knižnici 
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6767/studenti-gymnazia-leonarda-

stockela-sa-predstavili-v-ramci-seminarov-v-kniznici/  

• Leto 2021 v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela bolo 

zaujímavé  

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/5868/zbornik-o-osobnostiach-mesta-bardejov/?fbclid=IwAR2MkQApovuhDUhpUe_cHp4V90lD-wuYqgJ46WGd1UvzZ0qsXVbXgAcjm9Q
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/5868/zbornik-o-osobnostiach-mesta-bardejov/?fbclid=IwAR2MkQApovuhDUhpUe_cHp4V90lD-wuYqgJ46WGd1UvzZ0qsXVbXgAcjm9Q
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/5868/zbornik-o-osobnostiach-mesta-bardejov/?fbclid=IwAR2MkQApovuhDUhpUe_cHp4V90lD-wuYqgJ46WGd1UvzZ0qsXVbXgAcjm9Q
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/5887/kniznice-sa-otvaraju-pre-verejnost/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/5934/kniznice-v-psk-ostavaju-nadalej-otvorene/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/5934/kniznice-v-psk-ostavaju-nadalej-otvorene/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6036/zacal-tyzden-slovenskych-kniznic-bohaty-program-caka-aj-citatelov-v-bardejove/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6036/zacal-tyzden-slovenskych-kniznic-bohaty-program-caka-aj-citatelov-v-bardejove/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6028/zupne-kniznice-chystaju-online-besedy-sutaze-prezentacie-ci-vystavy/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6028/zupne-kniznice-chystaju-online-besedy-sutaze-prezentacie-ci-vystavy/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6100/tyzden-slovenskych-kniznic-2021-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6100/tyzden-slovenskych-kniznic-2021-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6470/jan-palarik-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6470/jan-palarik-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6572/prvy-rocnik-literarneho-festivalu-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela-sa-vydaril/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6572/prvy-rocnik-literarneho-festivalu-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela-sa-vydaril/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6762/literarna-citaren-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6762/literarna-citaren-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6767/studenti-gymnazia-leonarda-stockela-sa-predstavili-v-ramci-seminarov-v-kniznici/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6767/studenti-gymnazia-leonarda-stockela-sa-predstavili-v-ramci-seminarov-v-kniznici/
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https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6866/leto-2021-v-okresnej-kniznici-

davida-gutgesela-bolo-zaujimave/  

• V súťaži Kniha roka PSK bodovala aj publikácia od 

Bardejovčana Petra Harčara 
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6923/v-sutazi-kniha-roka-psk-bodovala-

aj-publikacia-od-bardejovcana-petra-harcara/  

• Keramikársky workshop v Okresnej knižnici Dávida 

Gutgesela 
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6976/keramikarsky-workshop-v-okresnej-

kniznici-davida-gutgesela/  

• Okresná knižnica Dávida Gutgesela úspešná s projektom pre 

rusínsku národnostnú menšinu 
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7051/okresna-kniznica-davida-gutgesela-

uspesna-s-projektom-pre-rusinsku-narodnostnu-mensinu/  

 

 

iBardejov 

• Blíži sa marec – mesiac kníh 

https://ibardejov.sk/blizi-sa-marec-mesiac-knih/ 

• Týždeň slovenských knižníc 2021 v Okresnej knižnici 

Dávida Gutgesela 

https://ibardejov.sk/tyzden-slovenskych-kniznic-2021-v-okresnej-kniznici-

davida-gutgesela/ 

• Ján Palárik v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela 

https://ibardejov.sk/jan-palarik-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela/ 

• Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom 

https://ibardejov.sk/zazi-s-gutgeselom-ze-kniha-je-skvelym-priatelom/ 

 

 

  

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6866/leto-2021-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela-bolo-zaujimave/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6866/leto-2021-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela-bolo-zaujimave/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6923/v-sutazi-kniha-roka-psk-bodovala-aj-publikacia-od-bardejovcana-petra-harcara/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6923/v-sutazi-kniha-roka-psk-bodovala-aj-publikacia-od-bardejovcana-petra-harcara/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6976/keramikarsky-workshop-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6976/keramikarsky-workshop-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7051/okresna-kniznica-davida-gutgesela-uspesna-s-projektom-pre-rusinsku-narodnostnu-mensinu/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7051/okresna-kniznica-davida-gutgesela-uspesna-s-projektom-pre-rusinsku-narodnostnu-mensinu/
https://ibardejov.sk/blizi-sa-marec-mesiac-knih/
https://ibardejov.sk/tyzden-slovenskych-kniznic-2021-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela/
https://ibardejov.sk/tyzden-slovenskych-kniznic-2021-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela/
https://ibardejov.sk/jan-palarik-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela/
https://ibardejov.sk/zazi-s-gutgeselom-ze-kniha-je-skvelym-priatelom/
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6. Organizačná štruktúra  

   
Prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2021: 15,2 

Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2021: 16 

Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry: 16 

Vedúci zamestnanci (okrem riaditeľa): 2 

Odborní zamestnanci: 12,5 (z toho 1 bibliografka, 1 metodička, 1 katalogizátorka) 

Administratívni zamestnanci: 0,5 

Ostatní: 0 

Pohyb zamestnancov v r. 2021 (odišli/noví): 1/1 

 

Je potrebné konštatovať fakt, že za dlhšie obdobie od roku 2012 nastali zmeny a súčasná 

organizačná štruktúra nereflektuje naše potreby a požiadavky. Zrušili sa pobočky 

a činnosť hudobného oddelenia bola modifikovaná. Časť činnosti tohto oddelenia 

prebralo náučné oddelenie a v priestoroch oddelenia máme zriadenú výstavnú 

miestnosť, ktorá zároveň slúži aj pre oddelenie deti a mládež pre väčšie podujatia. 

Máme za to, že nastal čas prehodnotiť organizačnú štruktúru v OKDG na jednej strane 

z dôvodu zániku oddelení a pobočiek, ktoré v štruktúre formálne figurujú, na druhej 

strane nám chýbajú pracovné pozície, ktoré by vedeli skvalitniť našu činnosť inštitúcie. 

Upravenú organizačnú štruktúru, sme predložili na schválenie na Odbor kultúry PSK. 

 

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 interiéri po čiastočnej rekonštrukcií,    

ale vyžaduje sa ešte rekonštrukcia v exteriéri /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 

 

- 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: prenájom ukončený k 30.11.2021 

- Účel: poskytovanie služieb /kopírovanie/ a predaj súvisiacich potrieb 

- Stručný popis stavu objektu: objekt vyhovujúci/spôsobilý 
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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 

 

 

   

9. Iné 

  
Príloha č.1 

 

Programový rozpočet 
  Plán Skutočnosť 

1. Počet používateľov 4 500 2 896 

2. Počet návštevníkov 32 000 34 411 

3. Počet knižničných prírastkov  2 000 3 240 

4. Počet podujatí 350 402 

 

Ostatné ukazovatele  
  Plán Skutočnosť 

1. Knižničný fond 77 000 77 229 

2. Výpožičky 110 000 111 433 

3. Úbytky 2 000 2 473 

4. % používateľov z počtu obyvateľov 14,18 9,08% 

5. On-line podujatia - 214 

6. E-knihy 300 303 

7. E-čitatelia - 76 

 

 

Príloha č.2 

Súťaže – 2021 
Termín 

 

Názov  

súťaže 

Charakter  

súťaže * 

Zdroj 

financovania 

Poznámka 

Január -

December 

Od Nás pre Vás Súťaž v on-

line priestore 

pre 

sledovateľov 

FB OKDG 

Rozpočet 

OKDG 
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Január -

December 

Tajomstvá ukryté v 

knižnici 

Súťaž v on-

line priestore 

pre 

sledovateľov 

FB OKDG 

Rozpočet 

OKDG 

Súťaž pri 

príležitostiach 

počas roka 

(Marec – mesiac 

kníh, MDD a i.) 

 

Príloha č.3 

Výstavy  2021 
Termín 

 

Názov  

výstavy 

Miesto  

konania 

Poznámka 

Január 

 
Náš príbeh 

Výstavná 

sieň OKDG 

Víťazné fotografie z fotosúťaže 

manželských príbehov. 

Marec 

- 

Apríl 

Gejza Žebrácky 
Výstavná 

sieň OKDG 

Výstava pri príležitosti 70. 

výročia úmrtia. 

Marec 

- 

Apríl 

Čo nám odkryl 

FRANTIŠKÁNSKY 

KLÁŠTOR 

Výstavná 

sieň OKDG 

Prezentácia/výstava najnovších 

archeologických nálezov 

v priestoroch 

FRANTIŠKÁNSKEHO 

KLÁŠTORA v Bardejove. 

Máj Neznáme farby osobností 
Výstavná 

sieň OKDG 

Autorom obrazov je Jozef Fečo 

z Kračúnoviec. 

 

Máj  Rodina 

Oddelenie 

pre deti a 

mládež 

Výstava pri príležitosti 

medzinárodného dňa rodiny 

Máj  Včely 

Oddelenie 

náučnej 

literatúry 

Výstava pri príležitosti 

medzinárodného dňa včiel 

Jún Svet podľa Šaška 
Výstavná 

sieň OKDG 

Súčasť  I. ročníka literárneho 

festivalu. 

Výstavu zapožičala Mestská 

knižnica Piešťany. 

Júl  
Jozef Gregor Tajovský – 

Hlboko ľudský dramatik 

Výstavná 

sieň OKDG 

Výstava v spolupráci 

s Divadelným ústavom Bratislava 

August  Drôtene Variácie II.  
Výstavná 

sieň OKDG 

Výstava Jána Pecucha 

September  Drôtene Variácie II. 
Výstavná 

sieň OKDG 

Výstava Jána Pecucha 

Október 

Iľko Sova z Bajusova 

 

Výstavná 

sieň OKDG 

Výstava karikaturistu Fedora 

Vica 

 

Výstava o Rusínskych 

tradíciách 
Študovňa 

Sprievodná výstava k podujatiu 

Môj jazyk, moje korene 

November  Iľko Sova z Bajusova 
Výstavná 

sieň OKDG 

Výstava karikaturistu Fedora 

Vica 
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Výstava o Rusínskych 

tradíciách 
Študovňa 

Sprievodná výstava k podujatiu 

Môj jazyk, moje korene 

 

Príloha č.4 

Podujatia pod záštitou predsedu PSK v r. 2021 

Termín 

 

Názov podujatia Počet 

návštevníkov 

Stručný popis/Poznámka 

Január  Výstava Náš príbeh lockdown Víťazné fotografie z fotosúťaže 

manželských príbehov vo 

výstavnej sieni OKDG v NTM 

2021 

Február Národný týždeň 

manželstva 2021 

371 Online podujatia pri príležitosti 

NTM na tému bezpečne 

v manželstve pre deti aj pre 

dospelých. 

Máj Neznáme farby osobností 243 autor - Jozef Fečo z Kračúnoviec 

 

 

Príloha č.5 

Podujatia 2021 
Termín 

 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia * 

Počet 

návštevníkov 

Zdroj 

financovania 

Január Rozprávkový strom 

- Rozprávka 

o Králičkovi 1. 

časť 

Zážitkové čítanie 

pre deti a mládež 

145 Z rozpočtu 

OKDG 

Osoby a osobnosti 

Bardejovského 

okresu 

- Móric Hölzel 

 

Seriál 

o osobnostiach 

z Bardejovského 

okresu 

82 Z rozpočtu 

OKDG 

Spomienkový 

medailón: 

- Mirolav Válek 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

106 Z rozpočtu 

OKDG 

Február Nemo v knižnici  Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie pre deti  

64 Z rozpočtu 

OKDG 

Spomienkový 

medailón: 

- Ľudovít Štúr 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

85 Z rozpočtu 

OKDG 

Vedeli ste to? 

- Jozef Leikert 

Osudy osobností 

SLOVENSKA 

Seriál zaujímavosti 

z fondu OKDG 

14 Z rozpočtu 

OKDG 

Národný týždeň 

manželstva 

- Bezpečne 

v manželstve 

Videoprezentácia 

postrehov na tému 

NMT 2021  

 

98 Z rozpočtu 

OKDG 



37 

 

Národný týždeň 

manželstva 

- Čarovné mušky 

a lenivý pavúk 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

273 Z rozpočtu 

OKDG 

Rozprávkový strom Zážitkové čítanie 28 Z rozpočtu 

OKDG 

História sviatku       

sv. Valentína 

Prezentácia 

o histórii sviatku 

108 Z rozpočtu 

OKDG 

Osoby a osobnosti 

Bardejovského 

okresu 

- Tomáš Adalbert 

Belejčák 

Seriál 

o osobnostiach 

z Bardejovského 

okresu 

43 Z rozpočtu 

OKDG 

Marec Tajomstvá ukryté 

v knižnici 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

239 Z rozpočtu 

OKDG 

Prezentácia zborníka  

- Hovoria o nich 

pramene  

 

Výstup projektu 

Hovoria o nich 

pramene 

267 FPU 

Spomienkový 

medailón 

- Elena Lacková 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

56 Z rozpočtu 

OKDG 

Ponuka knižných 

titulov na víkendovú 

pohodu  

- Príbeh o tragickom 

konci dynastie 

Romanovovcov 

Tematická 

prezentácia 

knižných tipov 

z fondu OKDG 

140 Z rozpočtu 

OKDG 

Rozprávkový strom 

- Rozprávka 

o Králičkovi  

      II. časť 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

226 Z rozpočtu 

OKDG 

Výber titulov 

s viazanou umeleckou 

rečou 

Prezentácia 

tematickej 

literatúry 

84 Z rozpočtu 

OKDG 

Deň ľudovej 

rozprávky 

Pavol Dobšinský 

Interaktívna 

prezentácia 

59 Z rozpočtu 

OKDG 

Vedeli ste to? 

- Milan S. Ďurica – 

„Scripsi vobis“ 

Výber z celoživotného 

diela slovenského 

historika Milana S. 

Ďuricu 

Seriál zaujímavosti 

z fondu OKDG 

24 Z rozpočtu 

OKDG 

Ponuka knižných 

titulov na víkendovú 

pohodu  

- Holokaust 

Tematická 

prezentácia 

knižných tipov 

z fondu OKDG 

134 Z rozpočtu 

OKDG 
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VEĽKÁ NOC 

A VEĽKONOČNÁ 

SYMBOLIKA 

Prezentácia 

o histórii sviatku  

118 Z rozpočtu 

OKDG 

Apríl Veľkonočné 

dekorácie 

Tvorivá dielňa 125 Z rozpočtu 

OKDG 

Osoby a osobnosti 

Bardejovského 

okresu 

- Atlasz Mikuláš 

 

Seriál 

o osobnostiach 

z Bardejovského 

okresu 

 Z rozpočtu 

OKDG 

Spomienkový 

medailón:  

- Rudolf Dilong 

- Ladislav Ballek 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

163 Z rozpočtu 

OKDG 

Tajomstvá ukryté  

v knižnici 

Interaktívna 

prezentácia so 

súťažou 

119 Z rozpočtu 

OKDG 

Literárna čitáreň 

- Ivana Ondriová 

Beseda so 

spisovateľkou 

v rámci projektu 

TOP podujatie 

121 FPU 

Virtuálna prehliadka 

oddelenia literatúry 

pre deti a mládež 

spojená s knižnično-

informačnou 

prípravou 

Prezentácia 

priestorov s KIP 

301 Z rozpočtu 

OKDG 

Ponuka knižných 

titulov na víkendovú 

pohodu  

- Jørn Lier Horst 

Tematická 

prezentácia 

knižných tipov 

z fondu OKDG 

82 Z rozpočtu 

OKDG 

Deň zeme  

- Malá ekologická 

objaviteľská cesta 

Interaktívna 

prezentácia 

122 Z rozpočtu 

OKDG 

Máj Spomienkový 

medailón: 

- Dobroslav 

Chrobák 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

235 Z rozpočtu 

OKDG 

Vedeli ste to? : 

- Bardejov a okolie 

z neba 

- Gejza Žebrácky - 

Včelárstvo 

 

Seriál zaujímavosti 

z fondu OKDG 

209 Z rozpočtu 

OKDG 

Hovoria o nich 

pramene II.  

- Beseda 

s historikom  

Mgr. Antonom 

Medvecom 

Cyklus besied 

o histórii okresu 

Bardejov 

TOP podujatie 

355 PSK 
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Poteš svoju mamičku Tvorivá dielňa 132 Z rozpočtu 

OKDG 

Čarovný domček Tvorivá dielňa 136 Z rozpočtu 

OKDG 

15. máj  

Medzinárodný deň 

rodiny 

Interaktívna 

prezentácia 

o rodine spojená so 

súťažou 

175 Z rozpočtu 

OKDG 

Deň rodiny Knižné tipy 73 Z rozpočtu 

OKDG 

Števa Opremčáková Beseda so 

slovenskou 

spisovateľkou 

17 Z rozpočtu 

OKDG 

20. máj  

Svetový deň včiel 

Knižné tipy 116 Z rozpočtu 

OKDG 

Komično 

v umeleckých textoch 

s upriamením na 

Palárikovu tvorbu 

Odborný literárny 

seminár 

 

35 FPU 

Knižnično-

informačná príprava 

pre stredoškolákov 

KIP 42 Z rozpočtu 

OKDG 

Ponuka knižných 

titulov na víkendovú 

pohodu 

Tematická 

prezentácia 

knižných tipov 

z fondu OKDG 

65 Z rozpočtu 

OKDG 

Jún Tajomstvá ukryté 

v knižnici – detský 

špeciál k MDD  

Interaktívna 

prezentácia so 

súťažou 

198 Z rozpočtu 

OKDG 

5. jún 

 Deň životného 

prostredia 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

59 Z rozpočtu 

OKDG 

Ja som prvák, ty si 

prvák 

KIP 17 Z rozpočtu 

OKDG 

Spomienkový 

medailón 

- Ján Kalinčiak 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

54 Z rozpočtu 

OKDG 

Literárna čitáreň 

- Zdenka Wenzlová 

Švábeková  

Beseda so 

spisovateľkou 

v rámci projektu 

TOP podujatie 

58 FPU 

Literárna čitáreň 

- Jana Nagajová 

Beseda so 

spisovateľkou 

v rámci projektu 

TOP podujatie 

144 FPU 

Literárna čitáreň 

- Veronika Homolová 

Tóthová 

Beseda so 

spisovateľkou 

v rámci projektu 

TOP podujatie 

49 FPU 



40 

 

Vedeli ste to? 

 

Seriál zaujímavosti 

z fondu OKDG  

30 Z rozpočtu 

OKDG 

Hovoria o nich 

pramene II. 

- Beseda 

s archeológom 

Mgr. Petrom 

Šimčíkom 

Cyklus besied 

o histórii okresu 

Bardejov 

TOP podujatie 

89 FPU 

Zaži s Gutgeselom, že 

kniha je skvelým 

priateľom – I. 

literárny festival 

Literárny festival 

pre deti a mládež 

 

TOP podujatie 

542 FPU 

Literárny festival 

- Gabriela Futová 

Beseda  

so spisovateľkou 

TOP podujatie 

34 FPU 

Literárny festival 

- Sen jedného duba  

Bábkové divadlo 

Babadlo 

Divadelné 

predstavenie 

 

TOP podujatie 

39 FPU 

Literárny festival 

- Zážitkové 

spoznávanie 

Slovenska Lenky 

Šingovskej  

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

 

TOP podujatie 

34 FPU 

Literárny festival 

- Knihorožka – 

tvorivá dielňa 

Janky Mackovej 

Tvorivá dielňa 

 

TOP podujatie 

34 FPU 

Literárny festival 

- Odborný seminár 

s lektorom Tiborom 

Hujdičom 

Odborný seminár 

 

TOP podujatie 

12 FPU 

Literárny festival 

- Svet podľa Šaška 

Interaktívna 

výstava 

100 FPU 

Hromadná výpožička 

triednych kolektívov 

Knižnično-

informačná 

príprava 

37 Z rozpočtu 

OKDG 

Hovoria o nich 

pramene II. 

- Beseda 

s archeológom Mgr. 

Petrom Harčarom 

Bronzové poklady 

z okolia Bardejova 

Cyklus besied 

o histórii okresu 

Bardejov 

TOP podujatie 

320 Z rozpočtu 

OKDG 

Ponuka knižných 

titulov na víkendovú 

pohodu  

- Zdenka Wenzlova 

Švábeková 

Tematická 

prezentácia 

knižných tipov 

z fondu OKDG 

348 Z rozpočtu 

OKDG 
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Hádaj, ako ťa mám 

rád  

Zážitkové čítanie 

spojené s tvorivou 

dielňou 

31 Z rozpočtu 

OKDG 

Martin Kukučín 

očami súčasníka 

Slovenský prozaik, 

dramatik, publicista 

a lekár.  

Odborný literárny 

seminár 

42 FPU 

Júl Prázdniny s 

Knihomilkou 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

TOP podujatie 

43 SAK 

Prečítané leto 

- O dáždnikoch 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

29 Čítajme si 

spolu, o.z. 

Prečítané leto 

- O stopách 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

26 Čítajme si 

spolu, o.z. 

Prečítané leto 

- O zastávkach 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

31 Čítajme si 

spolu, o.z. 

Prečítané leto 

- O jazere 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

23 Čítajme si 

spolu, o.z. 

Tajomstvá ukryté 

v knižnici 

- Cestovanie 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

72 Z rozpočtu 

OKDG 

Rozprávkový 

workshop pre deti 

miniČITÁREŇ 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie + KIP 

36 Z rozpočtu 

OKDG 

Svet podľa Šaška Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

TOP podujatie 

7 Z rozpočtu 

OKDG 

Spomienkový 

medailón 

- Vincent Šikula 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

68 Z rozpočtu 

OKDG 

Hovoria o nich 

pramene II.  

- Mgr. Jana Ličková 

kunsthistorička 

Cyklus besied 

o histórii okresu 

Bardejov 

TOP podujatie 

12 PSK 

August Rozprávky z lega Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

26 Z rozpočtu 

OKDG 

Prečítané leto 

- O jaskyniach 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

24 Čítajme si 

spolu, o.z. 

Prečítané leto 

- O hradoch 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

27 Čítajme si 

spolu, o.z. 
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Prečítané leto 

- O piknikoch 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

30 Čítajme si 

spolu, o.z. 

Prečítané leto 

- O vytrvalosti 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

 Z rozpočtu 

OKDG 

Hovoria o nich 

pramene II.  

- P. Peter Zubko, 

PhD. 

historik a archivár 

Cyklus besied 

o histórii okresu 

Bardejov 

TOP podujatie 

21 PSK 

Prázdniny s 

Knihomilkou 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

TOP podujatie 

32 SAK 

Tajomstvá ukryté 

v knižnici 

- O knihe 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

79 Z rozpočtu 

OKDG 

Literárna čitáreň 

- Veronika Homolová 

Tóthová 

Beseda so 

spisovateľkou 

v rámci projektu 

TOP podujatie 

34 FPU 

September Ja som prvák, ty si 

prvák 

KIP 35 Z rozpočtu 

OKDG 

Spoznaj históriu 

a lepšie pochopíš 

dnešný svet 

Keramikársky 

workshop 

TOP podujatie 

40 PSK 

Literárna čitáreň 

- RNDr. Miroslav Eliáš 

Hrdinovia 

protitureckých bojov 

Beseda so 

spisovateľom 

v rámci projektu 

TOP podujatie 

45 FPU 

Montessori aktivity Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

31 Z rozpočtu 

OKDG 

Príroda okresu 

Bardejov 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

38 Z rozpočtu 

OKDG 

Saské Švajčiarsko Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

41 Z rozpočtu 

OKDG 

Tajomstvá ukryté 

v knižnici 

- 30.september  

Medzinárodný deň 

prekldateľov 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

69 Z rozpočtu 

OKDG 

Spomienkový 

medailón 

- Ivan Bukovčan 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

85 Z rozpočtu 

OKDG 

https://citajmesispolu.sk/
https://citajmesispolu.sk/
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Harry Potter Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

63 Z rozpočtu 

OKDG 

Október Ja som prvák, ty si 

prvák 

KIP spojená so 

zážitkovým čítaním 

69 Z rozpočtu 

OKDG 

Deduško, babička 

čítajme si 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

34 Z rozpočtu 

OKDG 

Spoznaj históriu 

a lepšie pochopíš 

dnešný svet 

Tkáčsky workshop 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

TOP podujatie 

12 PSK 

Svet Boženy 

Nemcovej 

Literárne pásmo 

prepojené 

s hlasným čítaním 

a doplnené video 

ukážkami 

rozprávok 

15 Z rozpočtu 

OKDG 

Tajomstvá ukryté 

v knižnici 

- Komix 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

59 Z rozpočtu 

OKDG 

Prázdniny plyšákov v 

knižnici 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

29 Z rozpočtu 

OKDG 

Spomienkový 

medailón 

- Ľudo Ondrejov 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

60 Z rozpočtu 

OKDG 

Môj jazyk, moje 

korene 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

TOP podujatie 

47 FPU 

November Prázdniny plyšákov v 

knižnici 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

40 Z rozpočtu 

OKDG 

Vyrob pohľadničku 

pre pani knihovníčku  

Tvorivá dielňa 17 Z rozpočtu 

OKDG 

Novembrová 

knižničná obývačka 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

36 OKDG 

sv. Martin Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

34 Z rozpočtu 

OKDG 

Emil Horváth 

Osobnosť slovenkého 

divadla 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

27 Z rozpočtu 

OKDG 

Hovoria o nich 

pramene II. 

Cyklus besied 

o histórii okresu 

Bardejov 

TOP podujatie 

46 PSK 
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Spomienkový 

medailón 

- Pavol Országh 

Hviezdoslav 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

69 Z rozpočtu 

OKDG 

sv. Ondrej Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

28 Z rozpočtu 

OKDG 

Tajomstvá ukryté 

v knižnici 

- Čarovný svet 

rozprávok a čítanie 

deťom 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

38 Z rozpočtu 

OKDG 

Spoznaj históriu 

a lepšie pochopíš 

dnešný svet 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

6 PSK 

December Knižnično-

informačná príprava 

pre deti 1. ročníka ZŠ 

KIP 32 Z rozpočtu 

OKDG 

Tajomstvá ukryté 

v knižnici 

- Vianoce 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

50 Z rozpočtu 

OKDG 

Spoznaj históriu 

a lepšie pochopíš 

dnešný svet 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

TOP podujatie 

6 PSK 

sv. Lucia Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

45 Z rozpočtu 

OKDG 

Spomienkový 

medailón 

- Božena Slančíková 

Timrava 

Cyklus prezentácii 

o literárnych 

osobnostiach 

101 Z rozpočtu 

OKDG 

Vianočná knižná 

obývačka 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

42 Z rozpočtu 

OKDG 

Vianočná tvorivá 

dielnička pre deti a 

mládež 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

18 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 2021 

 
Názov  podujatia Počet 

sledovaní 

Charakter podujatia 

 Rozprávka o Králičkovi I. 163 Rozprávka pre deti  

Rozprávka o Králičkovi II. 288 Rozprávka pre deti 

Inštalácia služby e-knihy 273 Inštruktážne video 

od Nás pre Vás 728 Súťaž pre sledovateľov FB OKDG 

/12.súťaží 

Osoby a osobnosti Bardejovského 

okresu 

 

144 Seriál o osobnostiach, ktoré sú 

späté s Bardejovských okresom /4. 

časti 

Nemo v knižnici 264 Tvorivá dielňa 

Bezpečne v manželstve NMT 242 Zážitkové čítanie pre deti 

s tvorivou dielňou a rozhovory pre 

dospelých 

Spomienkový medailón 

- Ľudovít Štúr 

†165. výročie úmrtia 

90 Video-prezentácia pri príležitostí 

výročí literárnych osobností 

Spomienkový medailón 

- Miroslav Válek 

†  30. výročiu  úmrtia 

115 Video-prezentácia pri príležitostí 

výročí literárnych osobností 

Spomienkový medailón 

- Elena Lacková 

100. výročie narodenia 

24 Video-prezentácia pri príležitostí 

výročí literárnych osobností 

Spomienkový medailón 

- Rudolf Dilong 

†  35. výročie  úmrtia 

111 Video-prezentácia pri príležitostí 

výročí literárnych osobností 

Spomienkový medailón 

- Ladislav Ballek 

80. výročie narodenia 

84 Video-prezentácia pri príležitostí 

výročí literárnych osobností 

Spomienkový medailón 

- Dobroslav Chrobák 

† 70. výročie úmrtia 

186 Video-prezentácia pri príležitostí 

výročí literárnych osobností 

Spomienkový medailón 

- Vincent Šikula 

† 20. výročie úmrtia 

70 Video-prezentácia pri príležitostí 

výročí literárnych osobností 

Spomienkový medailón 

- Božena Slančíková Timrava 

†70. výročie úmrtia 

55 Video-prezentácia pri príležitostí 

výročí literárnych osobností 
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Spomienkový medailón 

- Ľudo Ondrejov 

120. výročie narodenia 

60 Video-prezentácia pri príležitostí 

výročí literárnych osobností 

Spomienkový medailón 

- Pavol Országh Hviezdoslav 

† 100. výročie úmrtia 

69 Video-prezentácia pri príležitostí 

výročí literárnych osobností 

Spomienkový medailón 

- Ivan Bukovčan 

100. výročie narodenia 

62 Video-prezentácia pri príležitostí 

výročí literárnych osobností 

Spomienkový medailón 

- Ján Kalinčiak 

†150. výročie úmrtia 

61 Video-prezentácia pri príležitostí 

výročí literárnych osobností 

Vedeli ste to? 87 Seriál zaujímavosti z fondu OKDG 

/5.častí 

Rozprávkový strom 

 

293 

146 

Zážitkové čítanie spojené 

s tvorivou dielňou/ 3. častí 

História sviatku sv. Valentína 117 Spomienkový medailón  

Valentínska nádielka  Video-prezentácia spojená 

s výstavou kníh 

Tajomstvá ukryté v knižnici 687 Interaktívna prezentácia so 

súťažou/ 7. častí 

Čo nám odkryl 

FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR 

259 Prezentácia výstavy OKDG 

Gejza Žebrácky 65 Prezentácia výstavy OKDG 

Marec mesiac kníh 113 Vzdelávacia prezentácia 

Hovoria o nich pramene  267 Prezentácia zborníka v rámci 

projektu FPU 

Hovoria o nich pramene II. 806 Cyklus besied o histórii okresu 

Bardejov/ 4. častí 

Literárna čitáreň 

Zdenka Wenzlová Švabeková 

70 Záznam z literrárnej besedy    

Literárna čitáreň 

Jana Pronská 

33 Záznam z literrárnej besedy 

Literárna čitáreň 

Ivana Ondriová 

82 Záznam z literrárnej besedy 

Deň ľudovej rozprávky  

Pavol Dobšinský  

168 Náučno-zážitkové podujatie 

Ponuka knižných titulov na 

víkendovú pohodu 

687 Tematická prezentácia knižných 

tipov z fondu OKDG  

Holokaust 124 Ponuka knižných titulov na 

víkendovú pohodu 

Jana Pronská  65 Ponuka knižných titulov na 

víkendovú pohodu 
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Tina Van der Holland 70 Ponuka knižných titulov na 

víkendovú pohodu 

Beatrix Zaťková 74 Ponuka knižných titulov na 

víkendovú pohodu 

Zdenka Wenzlová Švabeková 448 Ponuka knižných titulov na 

víkendovú pohodu 

Veľká noc a veľkonočná symbolika 527 Prezentácia o histórii sviatku 

Veľkonočné dekorácie 118 Tvorivá dielňa 

Anasoft Litera 77 Video-prezentácia slovenskej 

literárnej ceny slovenských autorov 

Literárna čitáreň 546 Besedy v rámci projektu FPU 

Zaži s Gutgeselom, že kniha je 

skvelým priateľom 

398 Literárny festival 

Virtuálna prehliadka oddelenia 

literatúry pre deti a mládež 

s knižnično-informačnou 

prípravou 

301 

 

 

Knižnično-informačná príprava 

Objednávky  333 Inštruktážne video 

Poteš svoju mamičku 136 Tvorivá dielňa 

Prázdniny s Knihomilkou 226 Prezentácia podujatia OKDG 

3D tlač 110 Inštruktážne video 

Svetový deň kultúrneho dedičstva 28 Tematická interaktívna prezentácia 

Svetový deň životného prostredia 61 Tematická interaktívna prezentácia 

Svetový deň včiel 70 Tematická interaktívna prezentácia 

Svetový deň rodiny 74 Tematická interaktívna prezentácia 

Čarovný domček 136 Tvorivá dielňa 

Predregistrácia 117 Inštruktážne video 

On-line katalóg 153   

 

111 

Inštruktážne video 

On-line konto  85 Inštruktážne video 

E-knihy 132 Inštruktážne video 

Rezervácia 104 Inštruktážne video 

Harry Potter 140 Prezentácia ponuky knižných 

titulov 

Medzinárodný deň rodiny 175 Tematická interaktívna prezentácia 

Tajomstvá ukryté v knižnici – 

detský špeciál k MDD 

198 Interaktívna prezentácia spojená  

so súťažou 

Môj jazyk, moje korene 167 Prezentácia podujatia OKDG 

Knihobúdky v Bardejove 260 Inštruktážne video 

Keramikársky workshop 166 Záznam z podujatia OKDG 

Drôtené variácie 88 Prezentácia výstavy OKDG 

sv. Martin 46 Tematická prezentácia 
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Emil Horváth – osobnosť 

slovenského divadla 

62 Tematická video-prezentácia 

sv. Ondrej 51 Tematická video-prezentácia 

Rozprávka z kufríka: Vianočný 

príbeh 

70 On-line podujatie pre deti a mládež 

Predvianočné tvorenie zo šišiek 105 Tvorivá dielňa 

Ponuka knižných titulov na 

adventnú pohodu 

44 Tematická video-prezentácia 

Adventná symbolika 68 Tematická video-prezentácia 

Vianočné tvorenie 108 Tvorivá dielňa 

Ponuka knižných titulov na 

vianočnú pohodu 

49 Tematická video-prezentácia 

Rozprávka O JEŽKOVI 

ALFRÉDOVI 

92 Rozprávka pre deti 

Tajomstvá ukryté v knižnici - 

Vianoce 

81 On-line aktivita pre deti a mládež, 

interaktívne tematické prezentácie 

obsahujúce hry, zaujímavosti, 

náučno-zážitkové videá  

Mikulášska súťaž pre deti 

Najkrajší dar na svete 

74 On-line súťaž pre deti a mládež 

Tvorivá dielňa na deň sv. Lucie 101 Tvorivá dielňa 
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Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

Výkony podľa štandardov 2021 

  

 

 

 

Počet obyvateľov 

sídla knižnice 

Štandardy 

regionálne 

knižnice 

Počet obyvateľov 

sídla knižnice 

2020 

 Počet 

obyvateľov 

sídla knižnice 

2021 

 
 

31 899 

 

(odporúčané 

hodnoty) 
32 099 

 

31 899 

 NÁZOV  Skutočnosť 2020 
Plán na rok 

2021 

Skutočnosť  

2021 

1. KNIŽNIČNÝ FOND (KF)     

 Knižničné jednotky (KJ) spolu  76 462 77 000 77 229 

 Knižničné jednotky na 1 obyvateľa 2 - 3 2,38 2,39 2,42 

 Ročný prírastok KJ spolu  2 540 2 000 3 240 

 Ročný prírastok KJ kúpou v € 10-12 6,28 - 2 930 

 Počet úbytkov KJ - 2 418 2 000 2 473 

 Periodika 100 - 150 59 - 70 

2. VVÝPOŽIČKY A SLUŽBY     

 Výpožičky spolu  127 882 110 000 111 433 

 
Obrat knižničného fondu 
(počet výpožičiek / knižničný fond = obrat) 

2 - 3 1,67 1,43 1,44 

 
Stupeň aktivácie KF v % 

(KJ aspoň raz v roku vypož. / KF x 100 = SAKF) 
90-100%  

 
144 

 Medziknižničná výpožičná služba (MVS) spolu  - 270 - 337 

 Počet vypracovaných bibliografií - - - - 

 Počet vypracovaných rešerší - 23 - 26 

 Počet študijných a čitat. miest pre používateľov 70 75 70 75 

 Počet prevádzkových hodín pre verejnosť/týždenne 45 - 50 42,25 46 46 

3. POUŽÍVATELIA     

 Registrovaný používatelia knižnice spolu  4 260 4 500 2 896 

 % používateľov z počtu obyvateľov 15 13 14 9,08 

 z toho aktívni používatelia služieb knižnice do 15 rokov  1 467 - 962 

 NÁVŠTEVNÍCI     

 Počet návštevníkov knižnice spolu  41 355 32 000 34 411 

 z toho počet návštevníkov knižnice do 15 rokov  - - 8  662 

4. PODUJATIA     

 Počet podujatí spolu 500 196 350 402 

 z toho výchovno-vzdelávacie podujatia - 114 - 140 

 z toho kultúrno-spoločenské podujatia - 81 - 197 

 Počet podujatí pre deti do 15 rokov - 134 - 200 

5. EDIČNÁ ČINNOSŤ     

 Vydané tituly spolu - 6 - 6 

 z toho tituly v tlačenej forme - 3 - 3 

 z toho tituly v elektronickej forme - 3 - 3 

6. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE     

 Finančné náklady na nákup knižničného fondu   26 733  33 290 

 z toho: náklady na nákup kníh  23 879  30 218 

  finančné náklady na nákup periodík  2 854  3 072 

 Finančné náklady na 1 KJ    11,36 

 Finančné náklady na 1 obyvateľa 1 € 0,83  1,04 

7. OSOBY ZABEZPEČUJÚCE ČINNOSŤ KNIŽNICE     

 Zamestnanci knižnice  16  16 

 priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný  15,2  15,2 

 z toho: vykonávajúci knihovnícke činnosti  13,2  12,2 

 Administratíva vrátane vedenia  2  2 

 Ostatní obslužní zamestnanci    0 

 Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca  971  989 

 Priemerná hrubá mesačná mzda odborného zamestnanca  921  937 
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Fotodokumentácia: 
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V Bardejove, dňa 2.2.2022                         Mgr. Iveta Michalková 

                 riaditeľka OKDG 
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