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Milé kolegyne, milí kolegovia a priatelia knižnice, 

rok 2022 bol napriek svojej všestrannej náročnosti pre Okresnú 

knižnicu Dávida Gutgesela v Bardejove úspešný. V uplynulom 

roku sme si  pripomenuli 70. výročie založenia. Pri tejto príležitosti 

sme pre širokú čitateľskú verejnosť pripravovali rôzne aktivity         

a podujatia, ktoré prebiehali počas celého roka.  

Dňa 8. septembra sa uskutočnila slávnostná akadémia za 

prítomnosti a pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho 

kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD., v sprievode vedúcej 

odboru kultúry PSK Mgr. Emílie Antolíkovej. Medzi pozvanými 

hosťami nechýbali predstavitelia samospráv, riaditelia knižníc, organizácií a ďalší vzácni 

hostia. Okresná knižnica Dávida Gutgesela bola v roku 2022 ocenená za svoju činnosť                 

aj Ďakovným listom primátora mesta Bardejov. 

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

projektov ako Národný týždeň manželstva, Týždeň slovenských knižníc a vyvíjali kultúrne 

aktivity aj v spolupráci s mestom Bardejov. 

Za uplynulý rok sme vypracovali celkom 21 projektov a získali tak bezmála 40 443 eur 

mimorozpočtových prostriedkov. Zvládli sme náročnú prípravu a podali žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok v čiastke  59 947, 27 eur z fondu EÚ cez program IROP, ktorý bol následne 

schválený a jeho implementácia bude v roku 2023. Obnova fasády a spevnených plôch je 

ďalším z pripravovaných projektov, ktorý sme podali v hodnotenom roku na MK SR 

v programe Obnovme si svoj dom podprogram 1.2. Knižnica sa vlastnou iniciatívou zaslúžila 

aj o rozvojové aktivity s dlhodobým efektom. Pokračovali sme v modernizácii interiérov 

jednotlivých oddelení, z ktorých sa stali veľmi estetické a účelne zariadené oddelenia, a to  

najmä vďaka financiám z Fondu na podporu umenia a od nášho zriaďovateľa PSK. Zlepšili sme 

technické vybavenie pracovísk zabezpečením nového servera v rámci vnútornej siete OKDG, 

5 nových notebookov na podporu digitálnych zručností a služby pre návštevníkov knižnice. Pre 

našich čitateľov sme zakúpili takmer 3 000  nových kníh v čiastke 28 811 eur, a to vďaka 

financiám z Fondu na podporu umenia, od zriaďovateľa  a mesta  Bardejov. 

Cestu k čitateľstvu a prehlbovaniu vzťahu k čítaniu sme  našli aj prostredníctvom projektu Môj 

jazyk, moje korene, ktorý pripravujeme každoročne. Týmto chceme vzbudiť záujem o jazyk 

našich predkov, rusínsku kultúru, históriu a tradície. 
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Pre širokú odbornú, ale i laickú verejnosť ako aj pre mládež sme vydali dve publikácie z dejín 

regiónov, miest a obcí pod názvom Hovoria o nich pramene III. a dejinné súvislosti                         

o stredovekej zaniknutej osade Šoldov v obci Štrba.  

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb bol 39 643, z toho bolo 9 507 návštevníkov 

podujatí, 24 212  návštevníkov knižnice a 5 924 návštevníkov katalógu OPAC. Knižnica 

pripravila 13 výstav. Návštevnosť mali aj naše aktivity v online priestore. Kreatívne sme 

využívali sociálne siete YouTube, Instagram, ale aj web stránku knižnice. Rozšírili sme ponuku 

služieb o možnosť nielen prezenčnej, ale aj absenčnej výpožičky spoločenských hier z fondu 

knižnice. Naša knižnica má stabilizovanú kmeňovú základňu svojich používateľov. Vynikáme 

bohatým fondom kníh, priestorovým vybavením a aktivitami, ktoré umožňujú tráviť tu voľný 

čas všetkým vekovým kategóriám. Spokojnosť používateľov odzrkadľuje aj výborná 

spolupráca     s okolitými školami, s Centrami sociálnych služieb a s ostatnými organizáciami 

v okrese Bardejov. 

Digitálne technológie zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu v živote dnešného človeka a súčasnej 

spoločnosti. Vstupujú do našej práce, zábavy a komunikácie. Už niekoľko rokov vyrastajú deti, 

ktoré si život bez týchto technológií nedokážu predstaviť. Aj túto skutočnosť sme mali na zreteli 

a zapojili sme sa do výzvy o dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR pre oblasť veda 

a inovácie. V rámci tohto projektu sme pripravili sériu podujatí workshopov digitálnych 

zručností pre deti a mládež. 

V tomto roku začali aj pravidelné a záujmové stretnutia seniorov, ktorí si každú stredu v mesiaci 

nájdu čas na spoločné trávenie voľného času v knižnici, kde im raz do mesiaca pripravujeme 

prednášky na rôzne témy. Ďalšou atraktívnou novinkou je konzultačné stredisko VU3V – 

Virtuálnej univerzity tretieho veku. Garantom študijného programu je Provozně ekonomická 

fakulta Českej zemědělskej univerzity v Prahe. Pilotný kurz, ktorý sme otvorili v mesiaci 

október absolvovalo trinásť poslucháčov. 

Veľmi rada sa poďakujem za podporu nášmu zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu 

kraju, všetkým fyzickým a virtuálnym návštevníkom našej knižnice, všetkým našim 

spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na našich úspechoch v uplynulom roku, ale predovšetkým 

svojim zamestnancom a kolegom, pretože práve ich nasadenie a ich zmysel pre povinnosť sú 

skutočným ukazovateľom významu a opodstatnenosti našej knižnice. 

Mgr. Iveta Michalková 

riaditeľka OKDG 
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Pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja 
PaedDr. Milana Majerského, PhD. 

70. výročie založenia okresnej knižnice                       
v Bardejove 

 

V tomto roku si Okresná knižnica Dávida Gutgesela pripomína 70. výročie svojho založenia. 

Pri tejto príležitosti si pre deti, mládež i dospelých pripravila rôzne aktivity a podujatia, ktoré 

prebiehajú počas celého roka 2022. Bolo vytvorené aj tematické logo a rôzne propagačné 

materiály, ako sú odznaky, magnetky či záložky. 

Vyvrcholenie výročných osláv sa uskutočnilo v dňoch od 5. do 9. septembra 2022. V pondelok 

5. septembra sa o 17.00 hod. konal pravidelný Večer s turistikou. Témou večera bolo Grónsko, 

o ktorom porozprával MUDr. Juraj 

Chovanec. V utorok 6. septembra sa konala 

ďalšia beseda v rámci projektu FPU Hovoria 

o nich pramene III. Hosťom besedy bol PhDr. 

František Gutek, bývalý riaditeľ Šarišského 

múzea v Bardejove, ktorý priblížil život          

a dielo významnej osobnosti nášho mesta 

Gejzu Žebráckeho.  

Streda 7. septembra sa niesla v podaní písaného slova, umeleckej fotografie,  maľovaných 

obrazov a hudobných piesní. O túto jedinečnú atmosféru sa postarali tri umelkyne prezentujúce 

svoje diela, ktoré charakterizujú ich osobnosť. V podaní spisovateľky románov zo súčasnosti 

Andrey Rimovej sme sa započúvali do jej autorského čítania a porozprávala nám aj o tom, čo 

ju priviedlo k písaniu a kde hľadá inšpirácie. Špeciálnu výstavu jedinečných umeleckých 

fotografií predviedla Lucia Obžerová, ktorá, ako sama prezradila, svoje fotografie zdokonaľuje 

prostredníctvom photoshopu. Treťou múzou bola Jana Večernica Medňanská, ktorá vytvára 

abstraktné obrazy, do ktorých vkladá vlastné emócie zo svojich životných situácií. Podujatie 

dotvárala svojimi piesňami skupina Slnovrat. Všetky tri porozprávali aj o tom, ako vznikol ich 

projekt „Tri múzy“ aj vďaka FPU a že ich spoločná premiéra bola práve v priestoroch našej 

knižnice.  
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Vo štvrtok popoludní sa konala v priestoroch knižnice slávnostná akadémia. Ešte predtým boli 

súčasní aj bývalí pracovníci knižnice privítaní v obradnej sieni Mestského úradu. Na úvod 

všetkých privítal Ing. Ľuboš Antony, po ktorom sa za mesto Bardejov prihovoril slovami vďaky 

a blahoželania vedúci oddelenia kultúry Ing. Martin Choma. Na slávnosti sa prihovorila aj 

riaditeľka knižnice Mgr. Iveta Michalková, ktorá sa poďakovala primátorovi a vedeniu mesta 

Bardejov za prijatie, ale predovšetkým jej slová smerovali bývalým aj súčasným pracovníkom. 

Bývalým riaditeľom a kolegom poďakovala za ich obetavú prácu počas tých dlhých rokov 

a súčasným pracovníkom zaželala veľa síl, tvorivého a tímového ducha upriamujúc na fakt, že 

súčasný kolektív povedie túto inštitúciu do ďalších rokov. Slová dojatia neskrýval ani bývalý 

riaditeľ Peter Baránok. Po skončení obradu sa všetci pozvaní hostia zhromaždili v priestoroch 

knižnice, kde sa o 13.00 hod. uskutočnila 

už spomínaná slávnostná akadémia za 

prítomnosti a pod záštitou predsedu 

Prešovského samosprávneho kraja 

PaedDr. Milana Majerského, PhD.             

v sprievode vedúcej oddelenia kultúry 

PSK Mgr. Emílie Antolíkovej. Medzi 

pozvanými nechýbali predstavitelia 

samospráv, riaditelia knižníc, organizácií a ďalší vzácni hostia.  
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V úvode všetkých privítal Mgr. Peter Reviľák, ktorý celé podujatie konferoval. Počas programu 

riaditeľka predstavila významné míľniky 

knižnice za posledných sedemdesiat 

rokov. Za mesto sa prihovoril vedúci 

odboru školstva a kultúry Mgr. René 

Semanišin a spolu s viceprimátorom 

mesta RNDr. Vladimírom Savčinským 

odovzdali jubilujúcej knižnici ďakovný 

list. Hodinovú slávnosť piesňami 

sprevádzala skupina Slnovrat.    
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V piatok 9. septembra 2022 sme chceli poďakovať našim čitateľom i návštevníkom knižnice, 

pripomínajúc si slová pani riaditeľky “Nemožno zabudnúť na to, že v popredí nášho snaženia 

vždy stojí čitateľ a kniha. Kniha, ako prostriedok a čitateľ, ako cieľ i zmysel našej práce. Máme 

veľkú radosť z toho, že v knižnici máme i takých, ktorí vyrástli „na krídlach príbehov“.   

Predseda vlády SR Ing. Eduard Heger v rámci svojho pracovného výjazdu v Bardejove navštívil 

dňa 27. mája 2022 Okresnú knižnicu Dávida 

Gutgesela. Privítala ho pani riaditeľka a počas 

krátkej návštevy si pozreli zrekonštruované 

priestory knižnice, ktoré sa premiérovi veľmi páčili. 

Vo výstavnej sieni si prezrel aj prebiehajúcu 

výstavu autorky pani Heleny Tomečkovej pod 

názvom Výber z tvorby a stálu expozíciu Perida – 

Machové obrazy a machové dekorácie. Pani 

riaditeľka ho oboznámila s aktivitami a činnosťou 

knižnice. V neformálnej debate rozprávali o ďalších možnostiach ponúknuť širokej verejnosti 

priestor a možnosti na interaktívnu a kreatívnu formu trávenia voľného času.  

Pri príležitosti 70. výročia nám bol doručený list od podpredsedu NR SR Gábora Grendela. Pani 

riaditeľke, Mgr. Ivete Michalkovej, aj všetkým zamestnancom OKDG poprial pevné zdravie, 

mnoho kreatívnych nápadov, aby knižnica aj naďalej bola žriedlom múdrosti a poznania 

obyvateľov Bardejova aj širokého okolia. V liste tiež uvádza: „So záujmom som sa oboznámil 

s aktivitami, ktoré knižnica ponúka širokej verejnosti. Oceňujem pestrú ponuku pre žiakov 

materských a základných škôl, prostredníctvom ktorej prehlbujete ich záujem o literatúru, čím 

sa Vaša knižnica stáva nenahraditeľným prostriedkom k intelektuálnemu rozvoju budúcich 

generácií a tým aj celej spoločnosti. Mimoriadne dôležité je tiež vytváranie príležitostí pre 

osoby so zrakovým znevýhodnením, čím im pomáhate plne sa začleniť do spoločnosti.“ 

         

        Mgr. Michal Balaščák 
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Pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja 
PaedDr. Milana Majerského, PhD. 

Národný týždeň manželstva 2022 
 

„Na dobré manželstvo sú potrební traja: on, ona a Boh.“ Arcibiskup Fulton J. Sheen  

 

Aj takto by sme mohli interpretovať "manželský trojuholník", ktorý je témou Národného týždňa 

manželstva 2022. Tento rok poukazuje predovšetkým na oddanosť, blízkosť a vášeň. S týmto 

tzv. triangulárnym modelom lásky prišiel americký psychológ Robert Jeffrey Sternberg. Podľa 

neho existuje sedem typov lásky, ale iba v dokonalej láske sú prítomné všetky tri elementy. 

Preto môže byť ťažšie dokonalú lásku udržať, ako ju dosiahnuť. Je nevyhnutné, aby už 

spomínané zložky boli v neustálej činnosti. Keď urobíme záväzok, že s tým druhým zostaneme 

v dobrom i zlom, keď zažívame blízkosť a prepojenie a keď rozdúchavame vášeň a pestujeme 

atmosféru romantiky a túžby, takáto láska má potenciál vybudovať spokojné manželstvo. 

Do tohtoročného NTM sa už po štvrtýkrát zapojila aj Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

v Bardejove. V utorok 15. februára 2022 sa uskutočnila beseda, ktorej názov sa niesol v duchu 

témy. Pozvanými hosťami na tejto besede boli špeciálna pedagogička Mgr. Bernadeta Cifrová 

a Mgr. Peter Jano, kaplán Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove. Besedu uviedla 

a pozvaných hostí privítala riaditeľka knižnice Mgr. Iveta Michalková. Diskutovalo sa                  

o dokonalej láske, ako ju rozvíjať a tento model sa pretavil do troch tém – príprava na 

manželstvo, uzavretie sviatostného manželstva a život v manželstve.    

Bohatý program sme pripravili počas NTM aj pre deti a mládež, na ktorých čakala, v rámci 

februárovej knižničnej obývačky, výroba darčekovej krabičky. Návod na výrobu a inšpirácie 

na zdobenie ponúkla online tvorivá dielnička. Priestor stráviť spoločný čas v kruhu blízkych 

priniesla online rozprávka z kufríka o rodine a interaktívna prezentácia Tajomstvá ukryté 

v knižnici o zvieracích rodinách. So žiakmi Základnej školy Komenského a Cirkevnej 

základnej školy s MŠ sv. Faustíny sme stretli kamošov z vypáraného svetra, s ktorými sme sa 

zabavili a aj niečo nové naučili.   

Keď dávame, tak nadobúdame, a preto sme pripravili pre našich čitateľov Valentínsku súťaž 

o knihorožky. Odniesť si mohli aj prekvapenie vytvorené na 3D tlačiarni.  

         Mgr. Michal Balaščák 
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 Prešovský samosprávny kraj 

GeoLib 
 

V rámci projektu GeoLib, v dňoch 14. júna 2022 a 21. júna 2022, našu knižnicu navštívili žiaci 

Bilingválneho Gymnázia sv. Jána Bosca. So svojím učiteľom Mgr. Františkom Tkáčom si 

vyskúšali aj takúto frontálnu a kooperatívnu výučbu mimo triedy, kde preberali témy týkajúce 

sa fyzicko-geografickej a humánno-geografickej charakteristiky Prešovského kraja. Jednou        

z aktivít tohto projektu boli aj výlety na miesta (pohorie Čergov, geomorfologický podcelok 

Slanských vrchov − Makovica...), ktoré sa následne s popisom odprezentovali na prednáškach 

v priestoroch Okresnej knižnice Dávida Gutgesela. Žiaci mali možnosť zároveň pracovať              

s knižnými titulmi z fondu knižnice a dozvedieť sa viac o službách, ktoré môžu využiť nielen 

v budúcnosti (získavanie materiálov k následnému štúdiu na vysokých školách). Nakoľko ide 

o žiakov bilingválnej školy, prezentácie boli realizované aj v anglickom jazyku.  Konštruktívne 

a aktívne zapájanie sa žiakov počas prezentácie bolo prepájané s videami a fotografiami miest, 

ktoré aj reálne navštívili a takto spojili teóriu s praxou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Mgr. František Tkáč 
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 Prešovský samosprávny kraj 

Vzdelávanie knihovníkov OKDG 
 

Súčasná spoločnosť je charakterizovaná potrebou neustáleho učenia sa, ktorá sa môže 

realizovať formou formálneho i neformálneho vzdelávania. Je to požiadavka súčasnosti,               

a umožňuje jednotlivcom získať náskok pred ostatnými. Navyše Metodické usmernenie MK 

SR na určenie štandardov pre verejné knižnice sa venuje aj vzdelávaniu zamestnancov 

a v našom záujme je podpora celoživotného vzdelávania pracovníkov, ako jedna z priorít 

investície do zamestnanca.  

Vývoj prináša nové formy komunikácie a je potrebné na nich reflektovať. Výzvou je naučiť 

knihovníkov nové metódy komunikácie s dôrazom na spätnú väzbu. Narastá tiež potreba 

prezentovať široké spektrum knižničnej činnosti/služieb. Potrebujeme vytvoriť model, ktorý by 

vedel predstaviť nové a poskytované služby lepšie. Rozšíriť ich   o marketing si taktiež vyžaduje 

ďalšie znalosti i zručnosti z oblasti účinnej a cielenej komunikácie voči používateľom                    

a komunite.  
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Za pomoci odborníkov – agentúry Eventive, s.r.o. ktorá má skúsenosti so vzdelávaním 

pracovníkov knižníc, pod vedením lektorky Nikoly Sedláčkovej, sa v dňoch 5. a 6. mája 2022 

uskutočnilo pre pracovníkov, účastníkov tréningu, odborné vzdelávanie efektívnej 

komunikácie s návštevníkmi knižnice. Je pre nás dôležité, aby lektor vnímal naše potreby, 

pochopil, s akými situáciami sa knihovníci stretávajú a aké možnosti riešenia majú. Cieľom 

tréningu z oblasti efektívnej komunikácie bolo tiež asertívne zvládanie záťažových situácií         

v pracovnom živote. Toto špecifické vzdelávanie (tréning) slúži k zvýšeniu kvality 

komunikácie a vzťahov v oblastiach: Pracovník – klient (návštevník knižnice), pracovník – 

pracovník, ktorý bol zameraný aj na praktické osvojenie si zručností  z danej oblasti. Zámerom 

bolo kvalitatívne zlepšiť komunikáciu vo vzťahu k návštevníkom knižnice                                            

a k spolupracovníkom navzájom. Vedieť asertívne zvládať záťažové a konfliktné situácie 

znamená zvýšiť psychickú odolnosť pracovníkov vo vzťahu k používateľom. Pochopiť 

podstatu asertivity, ako optimálnej formy komunikácie, tiež naučiť účastníka využiť svoje 

právo seba presadenia bez obmedzenia práva iných na vlastný názor, vytvárať pokojnú a vecnú 

atmosféru je cieľom, ale aj prínosom nielen pre pracovníkov, ale aj komunitu, v ktorej 

pôsobíme. 

Dopad vzdelávania v dvoch oblastiach:  

1. Lepšie zvládnutie náročných situácií s čitateľmi, zachovanie si asertívnej komunikácie              

a nevnášanie emócií do komunikácie.  

2. Lepšia komunikácia medzi zamestnancami navzájom a tým zlepšenie vzťahov na pracovisku. 

Tréningu sa zúčastnili všetci pracovníci Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove, ktorí 

prichádzajú do kontaktu s verejnosťou a tiež pracovníci, ktorých práca vyžaduje spoločenskú 

obratnosť a bezprostrednú komunikáciu. Všetkých, ktorí sú vystavení psychickej záťaži v práci 

a musia byť schopní presadzovať svoje názory a pôsobiť na iných nekonfliktnou cestou. 

    

                Mgr. Iveta Michalková 
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 Prešovský samosprávny kraj 

Kniha roka PSK 2021 
 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK vyhlásili 5. ročník čitateľskej súťaže Kniha roka 

Prešovského samosprávneho kraja. Do súťaže mohli byť verejnosťou, mestami, obcami, ale aj 

redaktormi, kníhkupcami a vydavateľmi nominované knihy, ktoré vyšli v roku 2021 a sú 

tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti spojené s Prešovským krajom. 

Celkovo 77 nominovaných titulov v dvoch kategóriách hodnotila opäť odborná porota. Zložená 

bola zo zástupcov Inštitútu histórie, Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií, ako aj Katedry 

komunikačnej a literárnej výchovy Prešovskej univerzity v Prešove a  župných knižníc. Jej 

úlohou bolo posúdiť obsahovú, literárnu, výtvarnú a grafickú stránku kníh, ako i úroveň ich 

polygrafického spracovania. Nominované mohli byť len tlačené knihy, ktoré majú pridelené 

ISBN a sú spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie. Môžu obsahovať 

výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo ich kombináciu.  

Súťaží sa v dvoch kategóriách:  

1. krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež  

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

a populárno-náučnej literatúry). 

Predkladať nominované knihy mohla čitateľská 

verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, 

kníhkupci, distribútori kníh a knižnice do 28.2.2022.     

Od 15.3.2022 do 15.4.2022 prebiehalo hlasovanie 

verejnosti. 

 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove 

nominovala do súťaže tieto knihy: 

1. kategória: krásna literatúra 

JÁN NAGAJDA: ANJEL BEZ KRÍDEL 

STANISLAV BUJDA ML.: SVÄTÝ MIKULÁŠ DIVOTVORCA NA SLOVENSKU 
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2. kategória: odborná literatúra 

MÁRIA FEDORČÁKOVÁ: CIVITAS NOSTRA BARDFA VOCATA: SPRÁVA  

MESTA BARDEJOV V STREDOVEKU (1320 – 1526) 

ĽUDOVÍT BILLÝ: HOVORIA O NICH PRAMENE II. 

MARTIN KUTNÝ: MOJA CESTA: MONS. JÁN GAJDOŠ 

Víťazné tituly boli ocenené počas slávnostného vyhlásenia výsledkov 25.5.2022 v Centre 

regionálnych dokumentov Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.  

 

Víťazkou v kategórii ODBORNÁ LITERATÚRA sa stala Mária Fedorčáková za titul Civitas 

nostra Bartfa vocata s podtitulom Správa mesta Bardejov v stredoveku (1320 – 1526). Cenu 

prevzala Mgr. Iveta Michalková, riaditeľka Okresnej knižnice Dávida Gutgesela, v mene      

Mgr. Márie Fedorčákovej, PhD., autorky víťaznej publikácie. 

Putovná výstava Kniha roka PSK za rok 2021 bola v priestoroch knižnice sprístupnená                

od 3. októbra 2022 do 31. októbra 2022.  

 

 

 

Mgr. Michal Balaščák 
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Mesto Bardejov 

Nákup kníh 
 

Vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie v súlade so Zmluvou 

o poskytnutie dotácie. 

Schválená čiastka 1 000 € plus spolufinancovanie v čiastke 198,73 €, spolu 1 198,73  €, bola 

vyčerpaná podľa zámeru a cieľa dotácie. 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela obnovila a aktualizovala svoj knižničný fond  o nové tituly 

z krásnej a náučnej literatúry, ktoré podporili vzdelávacie a informačné potreby našich 

používateľov, ako aj širokej čitateľskej verejnosti. 

Výberom nových titulov pre vzdelanie ako i pre oddych z náučnej literatúry, krásnej literatúry 

pre dospelých a literatúry pre deti a mládež sme rozšírili a aktualizovali náš fond a tým 

skvalitnili služby našej knižnice. 

Štatistický prehľad získaných dokumentov: 

náučná literatúra:     28 zv. v hodnote 388,00 € 

krásna literatúra pre dospelých:   56 zv. v hodnote 602,10 € 

krásna literatúra pre deti a mládež:   20 zv. v hodnote 150,96 € 

náučná literatúra pre deti:      6 zv. v hodnote   57,67 € 

__________________________________________________________________ 

Spolu:               124 zv. v hodnote      1 198,73 € 

Doplnený knižničný fond sme označili nálepkami, na ktorých je vyhlásenie o finančnej 

podpore mesta Bardejov. 

Zakúpená literatúra sa už nachádza vo voľnom výbere a slúži širokej čitateľskej verejnosti. 

 

Bc. Dana Ristvejová  
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Mesto Bardejov 

Propagácia 
 

Vznik okresnej knižnice je významným medzníkom v rozvoji knihovníctva v Bardejove 

i v okrese. To, že má knižná kultúra v Bardejove bohaté tradície sa dozvedáme z historických 

písomností. Vzhľadom na význam a miesto Bardejova v kultúrnych dejinách, mnoho prác, aj 

celoslovenského charakteru, venuje primeranú pozornosť dejinám knižnej kultúry v Bardejove. 

Inštitúcia s názvom Okresná knižnica bola založená na základe Obežníka č. 246 Zb. ob. pre 

KNV o zriadení okresných a krajských ľudových knižníc, ktorý 30. marca 1951 vydalo 

Povereníctvo informácií a osvety. Následným uznesením pléna ONV začala Okresná knižnica 

v Bardejove v roku 1952 svoju činnosť. Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove je 

verejnou, regionálnou a komunitnou knižnicou. Plní tiež funkciu mestskej knižnice. Svojimi 

aktivitami reaguje na potreby komunity. Popri tradičnom poslaní poskytovať knižnično-

informačné služby sa zameriava aj na oblasť neformálneho vzdelávania. Okrem detí a mládeže 

sa cielene orientuje na ľudí v produktívnom a poproduktívnom veku. 

Pre Okresnú knižnicu Dávida Gutgesela je rok 2022 rokom, v ktorom sme si pripomenuli         

70. výročie jej založenia. Našim čitateľom, návštevníkom a širokej verejnosti sme chceli 

formou malých spomienkových 

predmetov poďakovať za ich priazeň 

a aktívnu spoluprácu pri zlepšení 

knihovníckych a informačných služieb 

našej knižnice. Vďaka Mestu Bardejov 

bola schválená čiastka 500,00 € plus 

spolufinancovanie v čiastke 433,11 €, 

spolu 933,11 € bola vyčerpaná podľa 

zámeru a cieľa dotácie. 

 

      Ing. Mária Jaržabeková  
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Mesto Bardejov 

Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 
v meste Bardejov 

 

Dňa 20. októbra 2022 sa v priestoroch výstavnej siene Okresnej knižnice Dávida Gutgesela       

v Bardejove konala prezentácia projektu pod identickým názvom, ktorá je súčasťou programu 

„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného                      

z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 (EHP) a štátneho 

rozpočtu SR. 

Prednáška bola venovaná aktuálnemu projektu realizovanému v Bardejove. Ten sa týka jednak 

rekonštrukcie pavilónov (objektov) Základnej školy Bartolomeja Krpelca, ktorá zabezpečí 

aplikáciu energeticky úsporných riešení, ale aj výsadbu nových stromoradí a skupín stromov 

vo vybraných lokalitách mesta. 

Projekt takisto ráta s realizáciou a implementáciou opatrení smerujúcich k zvyšovaniu 

atraktivity cyklodopravy v meste, ako ekologicky najprijateľnejšiemu spôsobu dopravy                

a v neposlednom rade sa dotýka aj opatrení na zlepšenie odpadového hospodárstva mesta: 

zabezpečením zberu a následného zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu sa zníži 

množstvo zmesového komunálneho odpadu. Tým sa eliminuje jeho nákladné a enviromentálne 

náročné skladovanie. Realizáciou projektu sa kvalita života v Bardejove (najmä tá 

enviromentálna) dostane na podstatne vyššiu úroveň, než doteraz.  

Projekt je takisto realizovaný aj v oblasti publicity a informačných aktivít, zvyšovania 

povedomia a stimulácie k šetrnému správaniu sa k životnému prostrediu. V súvislosti s tým je 

plánovaná spolupráca so vzdelávacími inštitúciami v meste Bardejov – MŠ, ZŠ, a tiež aj 

s Okresnou knižnicou Dávida Gutgesela.  

 

       Mesto Bardejov 
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 Fond na podporu umenia 

Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom 
 

V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja, sa uskutočnil 2. ročník literárneho festivalu Zaži s Gutgeselom, že kniha 

je skvelým priateľom. Cieľom festivalu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 

umenia bolo sprostredkovať zážitok z čítania a ukázať, že v knihe môžeme vidieť aj čosi viac, 

napríklad priateľa a učiteľa zároveň.  

 

Spoločné strávené chvíle s knihou prostredníctvom žánrovo rôznorodých podujatí sme 

odštartovali v stredu 8.6.2022, v deň najlepších priateľov. Festivalu sa zúčastnilo 12 hostí, ktorí 

sa na spoločných stretnutiach stretli s viac ako 500 detskými a dospelými návštevníkmi 

z Bardejova a okolia. Slávnostným otvorením a jednotlivými podujatiami sprevádzal 

účastníkov moderátorskými vstupmi Peter Reviľák, moderátor a redaktor Bardejovskej 

televízie spolu s postavičkou hrošíka Maxa.  K prítomným hosťom sa počas otvorenia 

prihovorila a privítala ich aj riaditeľka Okresnej knižnice Dávida Gutgesela Mgr. Iveta 

Michalková.  

Trojdňový program otvorili herci divadla TUŠ Barbora Krajč Zamišková a Martin Kollár 

interaktívnou bábkovou inscenáciou na námet knihy Jána Uličianskeho s názvom Analfabeta 

Negramotná. Žiaci základných škôl boli priamo zapojení do deja s edukatívnym                                
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a dramatoterapeutickým  zámerom. Počas festivalu vystúpili z kníh aj iné svetoznáme knižné 

postavy, medzi ktorými nechýbala legendárna Pippi Dlhá Pančucha v predstavení Dievčatko 

s obrovskou fantáziou. Deti sa nestretli len s knižnými postavami, ale aj so samotnými tvorcami 

kníh na zaujímavých besedách a to s Valentínom Šefčíkom, Gabrielou Futovou, Lenkou  

Šingovskou a Braňom Jobusom.  
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O svoje skúsenosti sa na tvorivých dielňach s deťmi podelila aj ilustrátorka kníh Katarína 

Ilkovičová, ktorá si zároveň s malými tvorcami vyrábala pestrofarebné rybky.  V rámci 

festivalu sa uskutočnili aj tematické workshopy pre verejnosť. Bábkoherečka a pedagogička na 

Katedre bábkarskej tvorby VŠMU doc. Barbora Krajč Zamišková, ArtD. vysvetlila učiteľom 

a vychovávateľom ako inscenované čítanie založené na pútavom čítaní príbehu s použitím 

rekvizít a bábok, vtiahne deti do deja s cieľom podporiť u nich záujem o čítanie. Rodičia detí 

od najútlejšieho veku sa rozprávali na tému Míľniky malého čitateľa s Alžbetou Uríkovou z OZ 

Krajina čitateľov. Festivalový program uzatvorilo divadlo Babadlo, ktoré zabavilo rodiny            

s deťmi predstavením Ako psíček a mačička... 

 

Súčasťou festivalu bola aj vernisáž výstavy Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom, 

ktorá potrvá v knižnici do konca júna. Výstava predstavuje kresby žiakov Spojenej školy-

špeciálnej základnej školy, Pod papierňou, ktoré boli pretavené do grafického obsahu 

grafickým štúdiom BRUT.TO zakladateľkami, ktorého sú Tereza Sejková a Zuzana Kutašová 

a použité na vytvorenie dizajnu plagátu literárneho festivalu. Počas vernisáže si prítomní hostia 

vypočuli krátke ukážky z kníh autorov účinkujúcich na festivale, ktoré prečítala Mgr. Jana 

Pisarčíková, DiS.art. Program svojím hudobným vystúpením spestrili žiaci Cirkevnej ZUŠ       

sv. Jána Bosca v Bardejove.  

 

                                                                                             Mgr. Jana Lipková 
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 Fond na podporu umenia 

Deti, hurá do knižnice 

Súčasťou medzinárodného podujatia na podporu čítania, ktoré sa organizuje pri príležitosti 

výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena sa 1. apríla 2022 

v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela uskutočnila prvá časť projektu Detí hurá do knižnice, 

a to tvorivá dielňa Knihorožka s lektorkou Janou Mackovou. V mesiaci apríl sme pokračovali 

workshopom pre žiakov Špeciálnej základnej školy, Pod papierňou. Cieľom projektu, ktorý 

z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia je prostredníctvom série rôznorodých, 

inšpiratívnych a zážitkových workshopov rozvíjať radosť z kníh, čítania i knižnice, ako miesta, 

kde sa dá nielen požičiavať knihy a čítať, ale aj tvorivo fungovať. 

Kreatívne strávený čas prinieslo aj stretnutie, na ktorom 

žiaci vytvárali kresby a diela, ktoré boli pretavené do 

grafického obsahu a použité na tvorbu dizajnu plagátu 

k detskému literárnemu festivalu Zaži s Gutgeselom, že 

kniha je skvelým priateľom, ktorý sa u nás v knižnici 

uskutočnil od 8. do 10. júna 2022.  

Pretavenie pôvodných originálnych  kresieb do grafického 

obsahu a na produkty, ktoré majú reálne využitie, je možné 

vďaka grafickému štúdiu BRUT.TO, ktoré si za svoje 

aktivity vyslúžilo Špeciálne 

uznanie za spoločenský prínos    

v Národnej cene za dizajn 2020. 

Zakladateľky grafického štúdia 

Tereza Sejková, ktorá viedla 

workshop a Zuzana Kutašová 

zapájajú do tvorby dizajnu ľudí 

so zdravotným znevýhodnením  

a ukazujú, aký dôležitý je pocit užitočnosti. Prehliadku výstavy diel z workshopu ponúkla 

knižnica v mesiaci jún 2022 aj verejnosti.  
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V rámci uvedeného projektu sme pripravili pre našich čitateľov aj novinku v podobe 

týždenného montessori workshopu. V týždni od 18. do 25. júla 2022 sme uvítali                                

v knižnici mamky s deťmi od 1 do 4 rokov, s ktorými sme rozvíjali predčítateľskú gramotnosť 

zameraním sa na päť základných princípov spievanie, rozprávanie, čítanie, dramatizácia a hra 

s uplatňovaním Montessori metódy a pomôcok. Ponoriť sa do tajov montessori pedagogiky, 

užiť si zábavu a prežiť zaujímavé zážitky mohli účastníci workshopu vďaka lektorke Mgr. 

Radke Jančušovej, riaditeľky Súkromnej materskej školy s montessori pedagogikou 

Deťúrkovo.  

Témy týždenného workshopu: 

1. Svet kníh z hľadiska Montessori pedagogiky, 

2. Ako vybrať tú správnu knihu? Montessori princípy výberu kníh, 

3.Muzikoterapia ako súčasť príbehu, 

4.Hravá abeceda, práca s Montessori materiálom, 

5. Benefity čítania, odporúčania na zriadenie knižnice v domácom prostredí, 

6.Dramatizácia rozprávky „O repe“. Typy Montessori kníh pre rodičov 

Súčasťou prvého a tretieho literárno-výtvarného workshopu, ktoré sa uskutočnili v rámci 

projektu Deti, hurá do knižnice bola výtvarníčka Katarína Kostárová Gľuzová.  
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Záverečné podujatia projektu sa uskutočnili 27. septembra 2022 v rámci slávnostného 

pasovania ,,prváčikov“ za čitateľov knižnice, ktoré boli obohatené spoznávaním prírodných         

a kultúrno-historických osobitostí Slovenska s autorkou  Lenkou Šingovskou.  

 Mgr. Jana Lipková 
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 Fond na podporu umenia 

Literárna čitáreň 
 

V apríli roku 2022 sme v našej Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove začali tretiu 

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

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

umenia. Cieľom projektu je predstaviť širokej verejnosti súčasných slovenských autorov. 

Každá beseda s autormi spája čitateľov s knihou a prináša aj vnútorné obohatenie.  

 

Prvým hosťom novej série bol britský spisovateľ a učiteľ Jonathan Gresty, ktorý už viac než 

polovicu svojho života žije na 

Slovensku. Zavítal do nášho 

historického mesta Bardejov – 

mesta, ktoré mal možnosť 

navštíviť ešte v 90. rokoch. 

Beseda sa uskutočnila 28. apríla 

2022 v čitárni knižnice a bola 

spojená s prezentáciou jeho 

novej knihy Cudzincov kabát. 

Všetkým prítomným s pokojom 

Angličana porozprával o svojich prvých zážitkoch na Slovensku, ktoré ho značne inšpirovali 

k napísaniu knihy.    

V dňoch 25. a 26. mája 2022 sme 

v našej knižnici privítali 

významnú slovenskú historičku 

a etnologičku Katarínu Nádaskú. 

V prvý deň si pre širokú verejnosť 

pripravila takmer dvojhodinovú 

odbornú prednášku o zvykoch 

a rituáloch spojených so  životom 

človeka. Na druhý deň sa 

v doobedňajších hodinách konala prednáška pre študentov na tému Obrady stavania mája.  
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Tretím hosťom, ktorého sme privítali v našej knižnici, bol slovenský moderátor, redaktor 

a scenárista Michal Slanička. Jeho meno a hlavne jeho tvár a hlas sa mnohým divákom spája 

s reláciami Test magazín, Dámsky klub či On air. Ale málokto vie, že za posledné roky  sa 

z neho stal aj spisovateľ. V dopoludňajších hodinách sa konala produktívna súťažná aktivita 

s deťmi prvého stupňa ZŠ a spolu s naším hosťom uleteli na krídlach Slečny Milerovej a Pána 

Velikána. Pre všetkých to bol pekný zážitok, pri ktorom detičky získali aj vecné ceny. 

V poobedňajších hodinách sa konala beseda aj pre širokú verejnosť, ktorú viedol moderátor 

a redaktor Bardejovskej televízie Mgr. Peter Reviľák. Michal Slanička na úvod všetkým 

prítomným priblížil svoje začiatky v televízií a rozhlase a čo ho viedlo k písaniu kníh. Pre 

všetkých prítomných bolo najväčším prekvapením, že pri písaní kníh nepoužíva pero a papier 

prípadne počítač, ale svoj mobil. Odôvodnil to tým, že práve mobil mu umožňuje písať 

pohodlne a kdekoľvek sa nachádza.  

8. septembra 2022 mala široká verejnosť možnosť, prostredníctvom umeleckého prednesu 

Michala Novodomského, 

prežiť príjemné popoludnie 

spojené s poéziou Milana 

Rúfusa. Vďaka nemu sme si 

znova pripomenuli, že 

„Báseň nie je v slovách, 

báseň je skrze slová.“ 

Posledným hosťom tretej 

série bol 22. septembra 

2022 nemenej známy autor 

knižných titulov o histórii, 

slovenských legendách 

a biblických príbehoch Milan Igor Chovan.  

 

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

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

 

 

Mgr. Michal Balaščák 
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 Fond na podporu umenia 

Tri múzy – Cesta umením 

 

„Tri múzy“ je názov originálneho podujatia, ktoré sa konalo 7. septembra 2022 v Okresnej 

knižnici Davida Gutgesela v Bardejove, kde  pri príležitosti 70. výročia vzniku knižnice sme 

spoločne vykročili na cestu umením. 

 O jedinečnú atmosféru sa postarali tri umelkyne prezentujúce svoje diela, ktoré charakterizujú 

ich osobnosť. V objatí farieb a slov sme zažili autorské čítanie spisovateľky temnej romantiky 

Andrey Rimovej, výstavu jedinečných umeleckých fotografií Lucie Obžerovej a energiou 

nabité abstraktné obrazy Jany Večernice Medňanskej, ktoré sú výsledkom kombinovanej 

techniky.  

Hlavnou témou projektu „Tri múzy“ je priblížiť inšpirácie – múzy, ktoré vedú umelkyne 

k vytvoreniu jedinečných diel, ktoré im dávajú pocit vnútornej slobody pre sebarealizáciu.  

„Aj keď každý z obrazov vznikol na základe ťažkej životnej situácie, v ľuďoch vyvolávajú 

pozitívne pocity. Teší ma, a bude mi cťou prezentovať svoje diela v takých krásnych 

priestoroch,“ netajila veľké vzrušenie z nastávajúcej akcie Bratislavčanka Jana Večernica 

Medňanská a uviedla „Nech vás pohľad na moju tvorbu  dobije pozitívnou energiou a dotkne 

sa vašej duše.“ 

 „Verím, že si odtiaľ návštevníci odniesli príjemné dojmy a motiváciu pre vlastnú 

sebarealizáciu v čomkoľvek, čo im je blízke,“ povedala autorka trinástich románov zo 

súčasnosti, rodáčka z Medzilaboriec Andrea Rimová. 

Fotografka pochádzajúca z Bratislavy Lucia Obžerová, má rada neviazanosť a spontánnosť. 

„Fotenie a photoshop  mi dávajú voľnosť v prejave, o svoje skúsenosti a múzy sa rada podelím 

i v Bardejove.“  

Cesta umením ukázala všetkým návštevníkom, že emócie ukryté hlboko v človeku sa vedia 

dostať na povrch rôznymi spôsobmi a dať životu nový zmysel a rozmer bez hraníc.  

Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia.  
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Ing. Terézia Švirková 
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 Fond na podporu umenia 

Projektová publikačná činnosť 
 

 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove prináša v roku 

2022 verejnosti dve knižné publikácie. 

Prvá kniha Hovoria o nich pramene III. s podtitulom Bardejovskí 

rytieri poodkrýva životy a osudy niekoľkých osobností spojených   

s dejinami nášho mesta Bardejov. 

Čitateľ sa v nej bude môcť dozvedieť niečo o bardejovskom 

rodákovi z 15. storočia Johannesovi de Bartpha či Izaiášovi 

Bonnerovi – priorovi augustiniánov v Bardejove (1399 – 1471). 

  

V druhej knihe pod názvom Čriepky poznania s podtitulom 

Svitanie nad temnom sa autor venuje osudu zaniknutej dedinky    

s kostolom a možno i benediktínskym kláštorom pod Tatrami – 

medzi Štrbou a Važcom blízko Šuňavy, teda o Šoldove, ktorý 

zanikol zrejme násilným spôsobom, možno v 15. storočí, v čase 

výprav Husitských, Jiskrových či bratríckych vojsk. Navyše, na 

ilustráciu dejín tejto dedinky, v knihe autor pripravil aj päť 

autorských povestí, v ktorých sa čitateľ dozvie mnoho reálnych 

skutočností, čím aj ľahšie pochopí dejinné udalosti dotknutej 

oblasti. 

 

Pred vydaním týchto kníh prebiehali počas roka v čitárni Okresnej knižnice Dávida Gutgesela 

besedy s pozvanými hosťami z oblasti histórie, ako aj samotnými autormi týchto knižných 

publikácií. 

Vydanie kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Ľudovít Billý, DiS. art. 
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 Fond na podporu umenia 

Byť múdrejší vďaka knihám 
 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove získala v roku 2022 dotáciu z Fondu 

na podporu umenia na akvizíciu knižničného fondu vo výške 17 910 €. Na policiach našich 

oddelení pribudli nové tituly kníh, ktoré obohatili knižničný fond o 572 zväzkov krásnej 

literatúry pre dospelých, 586 zväzkov literatúry pre deti a mládež od predškolského veku až po 

starší školský vek a o 363 nových titulov z náučnej literatúry a to z rôznych 

spoločenskovedných oblastí a odborov. Knihy nakúpené z verejných zdrojov FPU sú opatrené 

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

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

 

Teší nás, keď nám používatelia prejavia radosť z dobrých kníh, keď nám dajú vedieť, že sme 

splnili ich očakávania a sú spokojní s našou ponukou. 

 

Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie Fondu na podporu umenia. 

 

 

Bc. Dana Ristvejová  

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

Tiché zóny 
 

Zámerom projektu Tiché zóny bolo skvalitniť, zmodernizovať priestor, ktorý je doposiaľ 

nevyužitý z dôvodu limitujúcich faktorov, ktoré "ponúkajú" národné kultúrne pamiatky. 

Dobre využitý priestor zvyšuje efektivitu, a tak ovplyvňuje pohodu zamestnancov pri 

vykonávaní pracovnej činnosti a v neposlednom rade vplýva aj na pohodlie našich 

používateľov. Novinkou je využitie priestoru chodieb, čím sme získali príjemný a komfortný 

priestor na realizáciu knižnej burzy, 

o ktorú je vždy veľký záujem zo 

strany našich používateľov i širokej 

verejnosti  a zároveň sme im poskytli 

príležitosť na relax s dobrou knihou. 

Knižnice patria do inej, špecifickej či 

osobitej skupiny verejných 

priestorov: poskytujú možnosti 

nielen na relaxáciu, ale aj na osobný 

a profesionálny rozvoj. Spoločným 

motivačným menovateľom je cítiť sa 

dobre, či už ide o spoločenské 

aktivity alebo o prostredie pre pokojné stretávanie sa i štúdium.  

V čase elektronických služieb sa stáva stále populárnejšia gamifikácia, ktorá do komunikácie 

človeka s knižnicou prináša prvky hry. T. z. vytvorili sme podmienky pre tichú zónu. Hra nie 

je iba pre deti a je známe, že najviac informácií si vieme zapamätať práve vtedy, keď máme      

z edukácie zážitok. Gamifikácia je použitie herných prvkov v nehernom prostredí a čoraz 

častejšie sa s ňou stretávame vo svojom okolí. Účastníci podujatí, ale i študenti získajú okamžitú 

spätnú väzbu pri riešení otázok, zvýšia svoju angažovanosť v témach, ktoré nemusia byť pre 

nich zaujímavé. Podporuje vzájomnú spoluprácu, zdieľanie vedomosti a skúseností v skupine. 

           

       Ing. Mária Jaržabeková  
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KULT MINOR  

Môj jazyk, moje korene 
 

Projekt Okresnej knižnice Dávida Gutgesela venovaný rusínskej národnostnej menšine 

3. ročník literárno-spoločenského podujatia Môj jazyk, moje korene otvorila pani riaditeľka 

Mgr. Iveta Michalková slovami: „Okresná knižnica Dávida Gutgesela vníma podporu 

národnostných menšín za svoje prirodzené poslanie. Vytvárame možnosti a podmienky na 

zachovanie kultúrnych zvyklostí jazyka a tradícií. Po úspešných projektoch za ostatné roky  sme 

sa opäť rozhodli pripraviť podujatie, ktoré nám pripomenie  jazyk a kultúru  našich priateľov 

Rusínov.“ 

Projekt, s rovnomenným názvom, ktorý podporil Fond na podporu kultúry národnostných 

menšín KULT MINOR, pozostával z troch častí. Prvú časť tvorila súťaž v preklade 

slovenského umeleckého textu do rusínskeho jazyka a prebiehala od septembra 2022 do 

vyhodnotenia a zároveň druhej časti projektu, ktoré sa konalo 10. novembra 2022 práve na 

literárno-spoločenskom podujatí v čitárni knižnice s veľkou  účasťou rusínskej národnostnej 

menšiny.  
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Na podujatie prijali pozvanie tvoriví Rusíni, ktorí prezentujú rusínsku literatúru, hudbu, spev, 

divadlo, výtvarné či fotografické umenie, a to: nositeľka medzinárodnej ceny za rusínsku 

literatúru za rok 2015 Ľudmila Šandalová; fotografka, pedagogička, kurátorka                                    

a muzeoedukologička Daniela Kapráľová a rusínsky spievajúci básnik, nositeľ  medzinárodnej 

ceny za rusínsku literatúru za rok 2016 Vladislav Sivý. Besedu s hosťami viedol regionálny 

moderátor Peter Reviľák.  

 

Literárno-spoločenským podujatím nás pod vedením vyučujúcej Lenky Blaňárovej svojím 

spevom sprevádzali študenti z folklórneho krúžku z Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove 

a slovom knihovníčka OKDG Alžbeta Kutašovičová. Svoju tvorbu nám počas slávnostného 

večera predstavili aj samotní hostia. Vypočuli sme si piesne Vladislava Sivého, lyrické verše 

Daniely Kapráľovej a básne pre deti v podaní Ľudmily Šandalovej. Súčasťou projektu bola aj 

výstava Daniely Kapráľovej, ktorá niesla názov Srna v neraji. Širokej verejnosti bola 

sprístupnená do 30. novembra 2022 vo výstavnej sieni OKDG. Treťou časťou a 

zároveň výstupom projektu bude zborník so všetkými súťažnými prácami. Verejnosti bude 

prístupný v tlačenej podobe, ale i na webovej stránke OKDG. Na podujatie prijala pozvanie i 

vedúca Rusínskej obrody – regionálneho klubu v Bardejove, pani Viera Juričová.  

S potešením môžeme povedať, že rusínska kultúra, rusínsky jazyk stále žije a že sa ďalej 

rozvíja. Dokazujú nám to súťažné práce vytvorené v jedinečnej súťaži v preklade slovenského 
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umeleckého textu do jazyka rusínskeho. 

Obsiahle a povzbudivé vyhodnotenie 

predniesla vedúca odbornej poroty pani 

Anna Marhulíková.  

 

Účelom bolo vyzdvihnúť menšinový 

jazyk ako jazyk, s ktorým sa v regióne na 

východe Slovenska stretávame 

dennodenne a čím pomôžeme k jeho 

udržaniu a zviditeľneniu. Súťaž bola určená rôznym vekovým kategóriám     a zúčastnilo sa na 

nej 18 súťažiacich od 14 rokov až po 

seniorský vek. Nebolo porazených. 

Porota udelila pamätné listy a ceny 

poroty za výborný preklad literárneho 

textu, za výber a výborný preklad 

literárneho textu, za výbornú 

literárnu ukážku, za preklad, za 

originálne obohatenie súťaže 

a výborný preklad literárneho diela. 

Súťažiaci si prevzali cenu z rúk pani 

riaditeľky OKDG Ivety Michalkovej.  

Rusíni sú nositeľmi rusínskej kultúry na Slovensku a svoju svojbytnosť prejavujú v rôznych 

odvetviach. Jedným z nich je umenie a práve knižnica je miestom, ktoré im vytvára priestor 

naplno sa prejaviť.  

 

         Bc. Alžbeta Kutašovičová 
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Slovenská asociácia knižníc  

EKO KAMOŠI 
 

V porovnaní s minulosťou rezonuje téma ekológie v našom okolí čoraz častejšie. Keďže 

budovať vzťah k životnému prostrediu je dôležité už odmalička, knihovníčky z oddelenia 

literatúry pre deti a mládež pripravili pre svojich detských používateľov projekt s názvom 

EKOŠI KAMOŠI. 

V mesiacoch apríl a august 2022 sa vďaka múdremu kompótu z knihy Zberný dvor od 

Branislava Jobusa dozvedeli žiaci Cirkevnej základnej školy s MŠ sv. Faustíny a deti z tábora 

Inkluzáčik, ako funguje recyklácia. Príbeh recyklácie sa však neskončil v momente dočítania, 

ale naopak, práve vtedy začal. Na prvý pohľad zbytkové materiály sa počas tvorivej dielničky 

premenili na dekoratívne obrazy zdobené výšivkovými vzormi, na výrobu ktorých sme použili  

vyšívacie perá, kruhy a nite. Vyšívacie pomôcky pre deti zakúpila knižnica vďaka finančnej 

podpore Slovenskej asociácie knižníc v rámci projektu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily. 

Aby odkaz hlavného hrdinu príbehu, 

ktorý zanechal nielen svojim kamarátom 

zo zberného dvora, ale aj nám ostal živý, 

dostali deti na pamiatku malé 

prekvapenie v podobe zvitku starých 

novín, na titulke ktorých boli fotografie 

z podujatia. Zábery boli vyhotovené 

minitermotlačiarňou, ktorá umožňuje 

šetriť toner  a atrament a ktorú zakúpila 

knižnica rovnako s finančnou podporou Slovenskej asociácie knižníc.  

 

Veríme, že účasť na podujatí Ekoši kamoši, cieľom ktorého bol rozvoj environmentálneho 

povedomia, fantázie a estetického cítenia, ale aj zdokonalenie manuálnej zručnosti,  

sprostredkovala deťom tému recyklácie hravou a náučnou formou a obohatila ich                             

o nezabudnuteľné spoločné zážitky.  

                                      Mgr. Jana Lipková 
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Slovenská asociácia knižníc  

Týždeň slovenských knižníc 2022  
 

Knižnice na celom Slovensku oslavovali svoj každoročný sviatok Týždeň slovenských knižníc, 

ktorý bol v termíne od 28. februára do 6. marca 2022. Slávnostné otvorenie 23. ročníka TSK sa 

uskutočnilo dňa 28. februára 2022 o 13.00 hod. na webovej aj FB stránke Slovenskej asociácie 

knižníc. Otvorenie bolo spojené aj s tradičným odovzdaním výročnej ceny Slovenskej asociácie 

knižníc „SAKAČIK 2021“, niektorej             

z členských knižníc za jej aktívnu činnosť. 

Tento ročník sa sústredil na naliehavú 

potrebu ochrany životného prostredia. 

Témou TSK 2022 boli EKO knižnice so 

snahou ukázať, že činnosť a správanie,          

s ktorým sa v knižniciach stretávame, ide aj 

šetrnejšie k životnému prostrediu.   

V našej knižnici sme tento sviatok prežívali s našimi používateľmi a návštevníkmi osobne aj 

virtuálne a ponúkli sme pestrý a zaujímavý program pre deti aj dospelých. V prvý deň                

28. februára sme s našimi turistami navštívili hlavné mesto Švajčiarska – Bern. Sprievodcom 

na tomto večere s turistikou bol tentokrát MVDr. Vlado Eliáš, PhD., ktorý veľmi pútavým 

spôsobom priblížil krátku históriu, najväčšie zaujímavosti a pamiatky mesta, ktoré je zapísané 

aj v zozname svetového dedičstva UNESCO. Toto podujatie, ako aj TSK 2022, v našej knižnici 

otvorila riaditeľka Mgr. Iveta Michalková.  

Druhý deň TSK sme vo výstavnej sieni sprístupnili pre širokú 

verejnosť výstavu s názvom Machové obrazy a machové 

dekorácie. Týmto sme sa chceli priblížiť už k spomínanej téme 

ekológie a poukázať na čaro a krásu prírody. Súčasťou 

otvorenia výstavy bol aj kreatívny workshop s autorkou 

Danielou Zimmerovou. Všetci, ktorí mali záujem, si mohli 

zhotoviť vlastný machový obraz. Časť výstavy sa stala stálou 

expozíciou priestorov knižnice, pričom všetky vystavené 

obrazy a dekorácie je možné si zakúpiť.  
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Kto miluje historické romány, ktoré odkrývajú dejiny našich miest určite pozná Tinu van der 

Holland autorku série kníh Tajomstvo zlatého pokladu, Čierna pani z Kežmarku, Biela pani 

levočská, ktorú sme vo štvrtok 3. marca privítali na besede v rámci projektu Literárna čitáreň. 

Pri tejto príležitosti nám porozprávala o svojich spisovateľských začiatkoch aj o tom, čo ju 

zaujíma a inšpiruje a ako ju láska k histórií priviedla k písaniu historických románov. 

Na oddelení literatúry pre deti a mládež sme začali prechádzkou cez rozprávkový  most, ktorý 

spája rozprávkový svet s tým ľudským. Rozprávkové postavičky z recyklovaného papiera, 

ktoré ožili vďaka prázdninovej výzve prišli spolu so žiakmi 

1. ročníka Cirkevnej spojenej školy v Bardejove a ukázali 

sa nám v celej svojej kráse. Kniha patrí medzi 

neodmysliteľných spoločníkov všetkých vekových 

kategórií, o čom sa presvedčili žiaci zo ZŠ s MŠ Pod 

papierňou a Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka, 

s ktorými sme sa prostredníctvom Rozprávkového kufríka 

preniesli do krajiny divadla a knižnej literatúry súčasne. 

V knižničnej obývačke si mohli návštevníci vyskúšať svoju 

tvorivosť pri výrobe jarného kvietku. TSK priniesol pre 

detských používateľov aj darček v podobe série 

interaktívnych kníh Kúzelné čítanie, ktoré pomáha spoznávať svet hravou formou.  

Na konci pracovného týždňa sme sa po prvýkrát zapojili do iniciatívy „JE NÁS POČUŤ“ a bolo 

nás počuť nielen v Bardejove na Radničnom námestí 1, ale na celom Slovensku. Knižnice malé 

aj veľké, obecné, mestské, regionálne aj krajské spoločne upozornili na dôležitosť čítania             

a krásu literatúry v jeden deň v rovnakom čase. V priestoroch týchto knižníc, pred nimi, na 

uliciach, v parkoch, na námestiach, v obecných rozhlasoch zneli nahlas čítané úryvky                     

z ľubovoľných kníh.  

Pre našich používateľov sme pripravili registráciu nových čitateľov za symbolickú sumu       

0,10 centov, ktorú tento rok využilo 36 záujemcov. Odpúšťali sme aj poplatky za upomienky 

z omeškania, ktorých celková suma na konci bola vo výške 96,60 eur a ponúkli sme aj burzu 

kníh na jednotlivých oddeleniach. Počas TSK navštívilo našu knižnicu 456 používateľov. 

Podarilo sa nám uskutočniť 12 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 249 návštevníkov. 

 

         Mgr. Michal Balaščák 



Bardejovský knihovník 2022 

 

 
39 

 

Centrum vedecko technických informácií 

Kurz – Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe 
modul: Základy Open Access 

 

Doznievanie Covid pandémie prenieslo mnohé kurzy, prednášky, konferencie či besedy do 

online vzdelávacieho prostredia rôznych aplikácií. Dotklo sa to aj vzdelávania nás knihovníkov,  

a tak aj kurz realizovaný Centrom vedecko technických informácií (ďalej len CVTI SR) sa 

preniesol z prostredia face to face do online prostredia.  

 

Kurz prebiehal v termíne od 14. 2. – 18. 2. 2022. Realizácia akreditovaného vzdelávacieho 

programu Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe, modul Základy Open Access prebiehala 

dištančnou online formou. Celkový rozsah výučby bol 21 hodín a výučba prebiehala denne od 

9.00 do 13.00 hod. Kurz zahŕňal nasledovné odborné témy:  

• Proces vedeckej komunikácie;  

• Otvorený prístup, jeho históriu a vývoj;  

• Práva a licencie;  

• Presadzovanie otvoreného prístupu;  

• Dopady otvoreného prístupu na výskum.    

Lektorkami, ktoré zabezpečovali výučbu, boli odborné pracovníčky OPOVaV z CVTI SR. 

Online prednášky prebiehali v prostredí online nástroja Cisco Webex Meetings. Aplikácia 

poskytovala možnosť aj aktívnej participácie účastníkov na kurze a to formou kladenia otázok 

v reálnom čase, resp. aj možnosťou kontaktovania e-mailovou adresou na konkrétnych 

lektorov. Veľkým plusom každodennej online výučby bolo, že sa neniesla iba v teoretickej 

rovine počúvaním informácií, ale súčasťou každého dňa boli aj praktické cvičenia. Tie bolo 

potrebné každý deň samostatne vypracovať a odoslať, následne boli vyhodnotené. Veľmi 

zaujímavou skúsenosťou bola výučba zameraná iba na praktickú časť. Účastníci kurzu boli 
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rozdelení do menších skupín, kde spolu komunikovali online a spoločne pracovali na tom, ako 

naučiť účastníka identifikovať kľúčové zainteresované strany, ktorých sa otvorený prístup týka, 

zadefinovať ich potreby a pripraviť vhodný spôsob propagácie a relevantný plán presadzovania 

otvoreného prístupu. Aj táto úloha bola následne odprezentovaná všetkými skupinami.  

Prezentácie a materiály ku kurzu a všetky učebné materiály boli dostupné online na platforme 

Zenodo. Kurz sa realizoval bezplatne. Ukončenie kurzu prebiehalo online formou, záverečným 

testom, kde po jeho úspešnom absolvovaní dostal absolvent kurzu osvedčenie o absolvovaní 

akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s akreditáciou MŠVVaŠ SR.  

Celý priebeh kurzu určite hodnotíme pozitívne. Nevýhodou, ktorú však majú kurzy 

prebiehajúce len v online prostredí, je aktívne zapojenie samotných účastníkov v menšej miere, 

ako je to pri prezenčne realizovanom kurze a menší časový priestor na kladenie otázok. Možno 

sa núka otázka, pre pracovníkov akých knižníc je vhodný tento kurz? Na základe názvu 

i obsahovej skladby možno povedať, že tento koncept je určený predovšetkým pre univerzitné 

knižnice. Užší koncept sa spája s vedeckým prostredím, no naopak širší význam má svoje 

využitie v ktoromkoľvek type knižníc. Koncept Open Access (OA) znamená neobmedzený 

a bezplatný prístup k vedeckej a odbornej literatúre v akejkoľvek forme. Veľmi prínosnou 

témou bol tematický okruh: Práva a licencie, ktorý sa zameriaval na tému duševného vlastníctva 

a autorského práva, ktorej aspoň základná znalosť je veľmi dôležitá práve v posledných rokoch, 

kedy knižnice fungovali najmä v online režime. Veľmi prínosnou bola aj téma Verejných 

licencií (Creative Commons) v spojitosti s elektronickými informačnými zdrojmi (EIZ). 

Otvorený prístup čiastočne ponúka aj naša knižnica, napríklad voľne dostupný je náš 

Bardejovský knihovník či zborník Môj jazyk, moje korene, ktorých aktuálne aj archívne čísla 

sú zverejnené na oficiálnom webovom sídle našej knižnice.  

Každá knižnica si môže nájsť svoju vlastnú cestu a spôsob, ako aj svojím pričinením môže 

napomôcť zlepšovať povedomie o problematike Open Acess.  

 

Mgr. Marcela Čonková 
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Úrad vlády SR 

Programuj, svet technológii objavuj 
 

Knižnice sa v posledných rokoch pretransformovali z miest, kde sa primárne len požičiavali 

knihy, na moderné komunitné centrá, ktoré ponúkajú široké možnosti využitia priestorov 

knižníc. Od realizácie besied, workshopov, tvorivých dielní až k svetu digitálnych technológii, 

ktorých atraktívnosť čoraz viac narastá. S radosťou sme teda využili možnosť uchádzať sa 

o poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.  

Vyhlasovateľom projektu bol Úrad vlády Slovenskej republiky. Projektová výzva, do ktorej 

sme sa zapojili, patrila pod oblasť Podpory aktivít zameraných na popularizáciu vedy 

a inovatívnych prístupov. Projekt sme nazvali: Programuj, svet technológií objavuj.  

Ako napovedá samotný názov projektu, zamerali sme sa na to, ako digitálne technológie 

v netradičnej forme ponúknuť deťom a zaujať ich. Projekt sme zamerali na mikro:bity, ktoré sú 

v posledných rokoch veľmi pútavou formou práce s digitálnymi technológiami a dokáže očariť 

nielen deti, ale práve aj dospelú populáciu. Mikro:bit je mikropočítač, ktorý je možné 

programovať. Je možné programovať reálne veci, rozblikať a naprogramovať led diódy. 

Veľkou výhodou je, že nie je potrebná žiadna prechádzajúca znalosť s programovaním. Naopak 

je to vhodné pre úplných začiatočníkov s programovaním, ktorí sa chcú s mikro:bitmi ešte len 

oboznámiť,  ale aj pre pokročilých, ktorí si naopak už svoje nadobudnuté znalosti rozšíria 
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a doplnia. Ide v podstate o programovaniu veľmi hravou formou, ktorá si získa aj tých 

najmenších. Projekt sa nezameria len na mikro:bity, ale rozšírili sme ho aj o Skratch a Ozoboty.  

Skratch je programovacím jazykom, ktorý pracuje v blokom systéme na forme príkazov. Je to 

herné prostredie, ktoré pútavým a kreatívnym spôsobom umožňuje vytvárať jednoduché 

a atraktívne hry, umožňuje vytvárať animácie, či tvoriť vlastné príbehy. Skratch nie je len 

o obyčajnom vytváraní hry. Pri práci s touto aplikáciou sa jej účastníci naučia navrhovať 

projekty, strategicky myslieť či vyjadrovať vlastné myšlienky.  

Možno nám všetkým napadne otázka, ako súvisia digitálne technológie s knižnicami 

a knihami? Veľmi. Práve ich možnosť modernej spojitosti a prepojenia technológií so svetom 

kníh, môže u detí ešte viac vzbudiť záujem nielen zaujímať sa o moderné technológie, ale aj 

vrátiť sa viac k čítaniu a vzbudzovať u deti zvedavosť.  

Ozoboty tiež nevyžadujú žiadnu náročnú 

technológiu. Ozobot je spojením robotiky 

a programovania. Je to maličká forma robota, ktorá je 

zároveň aj hračkou s didaktickým využitím. Rozvíja 

u detí kreativitu a logické myslenie.  

Z pôvodne požadovanej sumy 10 000 €, nám bola      

v projekte schválená finančná čiastka 4 000€. 

V požadovanej finančnej sume sú zahrnuté honoráre 

pre lektorov, nákup PC techniky a konkrétneho 

príslušenstva ako napr. mikrobity či ozoboty 

potrebné pre realizáciu projektu. Primárne sa projekt 

zameriava na žiakov I. a II. stupňa základných škôl. 

Širšou cieľovou skupinou projektu sú: knihovníci, deti, študenti, učitelia a pracovníci s deťmi 

a mládežou.  

Odhadujeme, že projekt počas celej svojej realizácie zasiahne okruh cca 100 osôb. Po 

zrealizovaní celého projektu s odbornými lektormi, sa chystáme využiť  nadobudnuté znalosti 

aj my, pracovníci oddelenia literatúry pre deti a mládež, a postupne, v našej réžii, organizovať 

workshopy, ktoré budú zamerané práve na výučbu programovania mikro:bitov. Veríme, že 

znalosti, ktoré nadobudneme počas workshopov využijeme a odovzdáme ich ďalej.  

Mgr. Marcela Čonková  
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Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

Leto 2022 
 

Neodmysliteľnou súčasťou leta v knižnici je pestrý program aktivít pre deti a mládež. Inak 

tomu nebolo ani tento rok. Podujatia plné rôznočasových aktivít zaplnili nielen priestory 

oddelenia literatúry pre deti a mládež, ale aj letnej čitárne v záhrade knižnice. Proti 

prázdninovému útlmu sme vykročili pravidelnou výstavou kníh, čítaním a tvorivými aktivitami 

k ôsmym témam v rámci projektu Prečítané 

leto. Prázdninujúce deti tak mohli každú stredu 

o 9:30 hod. okúsiť dobrodružstvo pri zdobení 

drevených domčekov, vyškrabávaní tajných 

uličiek, maľovaní soľou, výrobe svietiacich 

lampášikov, zdobení lampiónov, maľovaní 

textilu, výrobe jedlých šálok či náramkov 

priateľstva.  Na trati troch veľkých 

tohtoročných tém O meste a mestečku, O tme 

a O pomoci sme mali aj sprievodcu. Súčasťou 

prvého a tretieho literárno-výtvarného 

workshopu, ktoré sa uskutočnili v rámci 

projektu Deti, hurá do knižnice, ktorý 

z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 

umenia bola výtvarníčka Katarína Kostárová Gľuzová.  

V rámci spomínaného projektu sme pripravili pre našich čitateľov aj novinku v podobe 

týždenného montessori workshopu. V týždni od 18. do 25. júla 2022 sme uvítali                                

v knižnici mamky s deťmi od 1 do 4 rokov, s ktorými sme rozvíjali predčítateľskú gramotnosť 

zameraním sa na päť základných princípov spievanie, rozprávanie, čítanie, dramatizácia a hra 

s uplatňovaním Montessori metódy a pomôcok. Ponoriť sa do tajov montessori pedagogiky, 

užiť si zábavu a prežiť zaujímavé zážitky mohli účastníci workshopu vďaka lektorke               

Mgr. Radke Jančušovej, riaditeľky Súkromnej materskej školy s montessori pedagogikou 

Deťúrkovo. 
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K prázdninám patria nielen výnimočné 

cesty, zážitky, ale aj kamaráti. Nové 

priateľstvá čakali aj na žiakov letnej školy 

usporiadanej Základnou školou 

s materskou školou Pod Vinbargom, pre 

ktorých sme 9. a 16. augusta 2022 pripravili 

podujatie Kamoši s vypáraného svetra 

a deti z tábora Inkluzáčik, ktoré sa              

10. augusta 2022 zúčastnili podujatia Ekoši 

kamoši. Podujatie Ekoši kamoši sme 

realizovali v rámci projektu Partnerstvo 

alebo Spojme svoje sily, ktorý podporila 

Slovenská asociácia knižníc. 

Utužiť svoje priateľstvo, ale aj rozvíjať tvorivosť, myslenie a súťaživosť si vyskúšali 

prázdninujúce deti a deti z táborov Inkluzáčik a šachového tábora, ktoré nás počas prázdnin 

navštevovali na oddelení literatúry pre deti a mládež aj prostredníctvom spoločenských hier       

u „Goodgesela“. Nechýbali ani výnimočné cesty do Leteckého múzea Kunovice a Zoo Lešná, 

ktoré vďaka našim čitateľom objavoval náš plyšový kamarát svišť.   

  

  Mgr. Jana Lipková 
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Okresná knižnica Dávida Gutgesela  

Noc s Andersenom  
 

„Pán Andersen, skončil sa deň, čakáme na vás, tak poďte k nám, ste múdry pán, čítajte nahlas, 

pán Andersen,...“ zaznelo v piatok 1.4.2022 v priestoroch študovne Okresnej knižnice Dávida 

Gutgesela, kde po dvojročnej prestávke pokračoval 17. ročník podujatia Noc s Andersenom.   

Medzinárodného podujatia sa zúčastnilo 30 detí. Tento rok sa realizovalo formou 

rozprávkového popoludnia. Na účastníkov čakal program plný spevu, tanca, tvorenia a zábavy. 

Keďže sa Noc s Andersenom organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho 

rozprávkara Hansa Christiana Andersena, program sme odštartovali spevom pesničky Pán 

Andersen, ktorú s účastníkmi podujatia hravým spôsobom nacvičila vedúca saleziánskeho 

speváckeho zboru Vinimini, Silvia Demská. Deti nezaháľali a k pesničke vymysleli aj vlastnú 

ukazovaciu choreografiu. Znalosť Andersenových rozprávok preukázali pri skladaní 

rozprávkového puzzle.  

Kúzlo čítania kníh umocnila výroba originálnej záložky Knihorožky pod vedením lektorky 

a zakladateľky značky Knihorožka Jany Mackovej. Tvorivá dielňa sa uskutočnila v rámci 

projektu Deti, hurá do knižnice, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

Nezabudnuteľnými hereckými výkonmi si publikum podmanili žiaci Súkromnej základnej 

umeleckej školy Pod Vinbargom 1, ktorí zahrali detskú divadelnú komediálnu hru Kronika 

mesta Kocúrkova v úprave Mgr. Jaroslavy Štefančinovej.  

O tom, že kamarátstvo s knihou sa dá vyjadriť aj modernou gymnastikou nás presvedčila 

svojím vystúpením na pesničku Radšej knihu Rea Filipa Hrabčáková. Chuť hýbať sa preniesla 

aj na deti, ktoré si vyskúšali rozprávkový strečing.  

Program ukončilo započúvanie sa do rozprávky od Hansa Christiana Andersena s názvom 

Svätá pravda, ktorú deťom prečítala pani knihovníčka Lucia Petrušová.  

Okrem spomienok na rozprávkové popoludnie sa účastníci Noci s Andersenom mohli tešiť aj  

z odznakov, magnetiek a pamätných listov, ktoré si odniesli na pamiatku.   

Mgr. Jana Lipková 
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Okresná knižnica Dávida Gutgesela  

Centrá sociálnych služieb 
 

V tomto roku sme obnovili aj činnosť v centrách sociálnych služieb na ulici Wolkerova 

a Toplianska. Tieto prednášky usporadúvame pre všetkých klientov, ktorí častokrát pre svoj 

vysoký vek či zdravotné problémy nemajú možnosť prísť k nám do knižnice. Raz mesačne im 

ponúkame okrem výmenných súborov kníh z nášho fondu aj prednášky na rôzne témy. Prvou 

témou bola história Baziliky svätého Egídia, po ktorej nasledovala prostredníctvom hovoreného 

slova a fotografií púť do Medžugoria. Záver roka bol venovaný životu veľkého kňaza, 

pustovníka a orodovníka svätého Charbela pre klientov centra sociálnych služieb na 

Wolkerovej ulici. Na toto stretnutie prijal pozvanie aj gréckokatolícky kňaz PaedDr. ThLic. 

Florián Potočňák, protojerej, ktorý všetkých prítomných pomazal olejom svätého Charbela         

a udelil požehnanie s jeho relikviou. Na záver stretnutia boli všetkým prítomným klientom 

odovzdané ručne maľované vianočné priania, ktoré pripravili kolektívy detí na oddelení 

literatúry pre deti a mládež počas celotýždňovej aktivity Najkrajší dar na svete – knižničná 

vianočná pošta. 

 

         Mgr. Michal Balaščák 
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Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

VU3V – Virtuálna univerzita tretieho veku 

 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove zriadila konzultačné stredisko (ďalej len KS) 

a ponúka seniorom možnosť štúdia na virtuálnej univerzite tretieho veku. 

V októbri 2022 sme otvorili pilotný kurz zimného semestra. Garantom študijného programu 

je Provozně ekonomická fakulta Českej zemědělskej univerzity v Prahe. 

 

V tomto semestri sme otvorili kurz Cestovanie – čo ste možno nevedeli. Kurz obsahoval                

6 skupinových prednášok raz za 14 dní. Výučba prebiehala v čitárni Okresnej knižnice Dávida 

Gutgesela prostredníctvom multimediálnej videoprednášky daného vzdelávacieho kurzu, ktorá 

bola vopred natočená vysokoškolským pedagógom, pod vedením nášho tútora.  

Tútor, pracovník OKDG, predstavuje kontaktnú osobu, ktorá administratívne spolupracuje 

s Centrom VU3V, organizačne vedie spoločné stretnutia študijnej skupinky v KS, technicky 

zabezpečuje priebeh prednášky. OKDG vo svojom KS zabezpečuje technické podmienky pre 

výučbu, a to vhodná miestnosť, počítač/notebook s pripojením na internet, dataprojektor, 

premietacie plátno a ozvučenie. 
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Počet poslucháčov v študijnej skupine nie je limitovaný. Je na rozhodnutí každého tútora, pre 

koľko poslucháčov sa bude výučba realizovať. Pilotného kurzu zimného semestra 2022 sa 

zúčastnilo 13 študentov. Na základe odporúčaní Centra VU3V pri zahájení výučby býva 

obvykle prítomných 5 – 10 poslucháčov. Prostredníctvom ústneho odporučenia daného štúdia 

sa počet študentov zvyšuje, čo predstavuje cca 17 poslucháčov (najmenšiu skupinu tvoria 3, vo 

väčších mestách až 50 poslucháčov). 

Učebné materiály boli poslucháčom kedykoľvek prístupné cez internet po zadaní prideleného 

osobného prihlasovacieho kódu. Po každej prednáške bol k dispozícii automaticky 

vyhodnocovaný online test, ktorý mohli poslucháči vypracovať v pohodlí domova aj 

opakovane. Záverečný test účastníci absolvovali po poslednej spoločnej prednáške do uzavretia 

semestra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. z. poslucháč kurz absolvuje účasťou na skupinových prednáškach, vypracovaním 

samostatného testu po každej prednáške a celkového záverečného testu.  

Po úspešnom ukončení každého semestra dostane „Pamätný list“ a po úspešnom ukončení           

6 kurzov získa pri slávnostnej promócii „Osvedčenie o absolutóriu Univerzity tretieho veku pri 

PEF ČZU v Prahe“. 

Pilotný kurz zimného semestra hodnotíme veľmi pozitívne. Pre poslucháčov to okrem 

získavania nových poznatkov na vysokoškolskej úrovni predstavuje aj plnohodnotne strávený 

čas. Našou víziou je pokračovať i v nasledujúcom roku 2023. V letnom semestri, ktorý začína 

vo februári 2023, otvárame kurz Arménie blízká i vzdálená. 

         Mgr. Mária Vlkovičová  

https://e-senior.sk/course/view.php?id=12&section=2
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Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

Posuň dobro ďalej 

 

Adventný, predvianočný čas má v sebe magickú silu. Tešíme sa, že sme ho mohli pretaviť do 

aktivít pre tých najmenších, a to prostredníctvom projektu „Posuň dobro ďalej“. Dlho sme 

uvažovali, čo poteší a rozžiari detskú tvár a zanechá v nej stopu dobra, ktoré by mohli posunúť 

ďalej. Nápad prišiel nečakane. Rozhodli sme sa pripraviť vianočné ozdoby v podobe 

medovníkov. Tieto ozdoby však neboli jedlé.  

Samotnej výrobe ozdôb predchádzal výber motívov. Každé zúčastnené dieťa vymaľovalo 

predpripravenú ozdobu ako najlepšie vedelo a dozdobilo ju farebnou stužkou. K nej potom 

priložilo venovanie alebo prianie pre babku a dedka. Tieto krásne výrobky sme starkým 

odovzdali v Domove sociálnych služieb ako potešenie v adventnom čase. Aby aj oni vedeli, že 

niekto na nich myslí. Takýmto hrejivým gestom sme chceli potešiť srdcia našich seniorov. 

 

Sprievodnou atrakciou podujatia bolo čítanie vianočného príbehu priamo od sv. Mikuláša, 

pričom každé dieťa dostalo malú odmenu v podobe záložky so zimným motívom. 

Veríme, že takýmto inšpiratívnym spôsobom sa dobro bude posúvať samo.  

               Bc. Lucia Petrušová 
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Okresná knižnica Dávida Gutgesela  

Adventný čas v knižnici 
 

Teší nás, že sme v tomto predvianočnom období, v posledný mesiac, pre nás jubilejnom roku 

mohli pripraviť bohatý program všetkým našim čitateľom, používateľom, návštevníkom 

a priaznivcom. Séria podujatí začala vernisážou výstavy Archív spomienok, ktorá sa 

uskutočnila 6. decembra 2022 vo výstavnej sieni našej knižnice. Ide o jubilejnú výstavu členov 

poľského fotoklubu RCKP Krosno, ktorou chcú osláviť dvadsať rokov svojej existencie. 

Výstavu tvorí niekoľko desiatok fotografií z oblasti Krosna, Bardejova, ale aj celého sveta. 

Prezentujú celú škálu tém a záujmov autorov: od krajiny, cez prírodu, koncertnú a sociálnu 

fotografiu, astrofotografiu či portrét. Všetci milovníci kvalitnej fotografie si budú môcť pozrieť 

túto výstavu do 27. januára 2023.  

V stredu 7. decembra 2022 sa konali 

podujatia pre malých aj veľkých. Pre 

deti bolo pripravené Adventné čítanie 

v rámci projektu Celé Slovensko číta 

deťom, kde ako hosť medzi všetkých 

zavítal sv. Mikuláš a čítal úryvok 

z knihy Kam chodia snehoví anjeli. Pre 

všetkých záujemcov, ktorí si chceli 

precvičiť svoju pamäť a mozgové závity 

si naša knižnica v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, OZ Korálky Vranov nad 

Topľou a Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou v ten istý deň pripravila 

konferenciu s medzinárodnou účasťou Aby pamäť nestarla...  

V pondelok 12. decembra 2022 sa v čitárni konalo pravidelné podujatie v rámci cyklu 

prednášok Večer s turistikou. Posledným prednášajúcim v tomto kalendárnom roku bol 

dlhoročný garant týchto stretnutí MUDr. Jozef Chovanec st., ktorý priblížil mesto Solún 

a Cyrilometodské pamiatky, tak vo svete ako aj u nás.  

V utorok 13. decembra 2022 sme pre širokú verejnosť pripravili v spolupráci 

s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Egídia v Bardejove príjemné podujatie s názvom Adventný 

čas, na ktorom mal kaplán farnosti Mgr. Peter Jano v zaplnenej čitárni veľmi pútavú prednášku 
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o symbolike Narodenia Ježiša Krista v Evanjeliách podľa Lukáša a Matúša. Podujatie svojimi 

piesňami príjemne dotvárala Silvia Demská  a skupina Slnovrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V stredu 14. decembra sa v doobedňajších hodinách konala posledná prednáška Virtuálnej 

univerzity tretieho veku v tomto zimnom semestri. Témou poslednej prednášky v rámci kurzu 

Cestování − co jste možná nevěděli bola Pojeďme do světa. Garantom tejto univerzity v našej 

knižnici je Provozně ekonomická fakulta Českej zemědělskej univerzity v Prahe. 

V poobedňajších hodinách sme si v rámci pravidelného stretnutia seniorov pripravili prednášku 

o zaujímavostiach velikánov svetovej literatúry, ako napríklad J. R. R. Tolkien, Umberto Eco, 

Molière, Charles Dickens či Victor Hugo. 

Vo štvrtok 15. decembra 2022 sa uskutočnila v Centre sociálnych služieb na Wolkerovej ulici 

prednáška o sv. Charbelovi, na ktorej sa odovzdali ručne maľované vianočné priania, ktoré 

pripravili kolektívy detí na oddelení literatúry pre deti a mládež počas celotýždňovej akcie 

Najkrajší dar na svete – knižničná vianočná pošta. Veľké poďakovanie patrí aj 

gréckokatolíckemu kňazovi protojerejovi PaedDr. ThLic. Floriánovi Potočňákovi, ktorý na 

konci prednášky všetkých prítomných pomazal olejom sv. Charbela a udelil požehnanie s jeho 

relikviou.  

Cítime veľkú vďačnosť za všetky prežité momenty v roku 2022 a vážime si každú vzájomnú 

spoluprácu. Požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok 2023 praje Mgr. Iveta Michalková 

a kolektív pracovníkov Okresnej knižnice Dávida Gutgesela.  

                  Mgr. Michal Balaščák 
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Okresná knižnica Dávida Gutgesela  

„Skryté oddelenie“ v knižnici s regionálnym 
významom 

 

V knižnici sa nachádzajú aj oddelenia, o ktorých ľudia vedia menej alebo možno ani nevedia 

aká činnosť sa na danom oddelení vykonáva. Jedným z nich je aj Oddelenie bibliografie                

a regionálnej literatúry. Na začiatok trochu teórie a histórie o význame pojmu  bibliografia. 

Termín „bibliografia“ je gréckeho pôvodu. Skladá sa z dvoch slov: biblos, pôvodne označovalo 

blanu na písanie, neskôr knihu, a grafein znamená písať. Pôvodne, v starom Grécku, sa takto 

označovali pisárske práce, najmä opisovanie kníh. Do vynájdenia kníhtlače Johannom  

Gutenbergom v 15. storočí sa knihy opisovali ručne a opisovačov kníh nazývali bibliografmi. 

Často takto označovali aj pisárov žalôb pri súde a tlačiarov. Až po vynájdení kníhtlače, ktoré 

prinieslo obrovský rozvoj tlačenej produkcie, sa termín bibliografia začal používať na 

označenie popisovania kníh, ktorého výsledkom je zoznam kníh alebo bibliografia. 

Zostavovanie zoznamov kníh – bibliografií, podmieňovalo neustále rastúce množstvo kníh, 

ktoré sa stávalo neprehľadným. Bibliografia vznikla ako pomôcka pri orientácii v knižnom 

bohatstve. Termín bibliografia vo význame zoznamu kníh prvý raz použil v 17. storočí 

zakladateľ francúzskeho knihovníctva Gabriel Naudé v spise Bibliographia politica a Luis 

Jacob de Saint-Charles v diele Bibliographia Gallica universalis. 

Bibliografia je slovo viacvýznamove. V súvislosti s prácou na oddelení bibliografie 

a regionálnej literatúry ide o označenie praktickej bibliografickej činnosti, pod čím rozumieme 

zostavovanie a využívanie zoznamov článkov, kníh, štúdií a podobne. 

Hlavnou náplňou práce na oddelení bibliografie a regionálnej literatúry je získavať, 

zhromažďovať, spracovávať, sprístupňovať a archivovať regionálne dokumenty rôznej 

typológie (knihy, monografie, jubilejné publikácie, zborníky, bulletiny, historické dokumenty, 

regionálne periodiká, školské časopisy, miestne regionálne tlače ako aj drobné regionaliká) 

vydávané na území regiónu Bardejov s cieľom poskytovať a sprístupňovať ich používateľom 

knižnice. 
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Obsah regionálnej bibliografie je vymedzený hľadiskom:  

• obsahovým, t. j. dokumenty, ktorých obsahom je čiastočne alebo úplne príslušný región 

(jav, udalosť, vec, osoba), 

• územným, t. j. všetky dokumenty vydané na území regiónu, ktoré nie sú predmetom 

národnej bibliografie, 

• personálnym, t. j. dokumenty a informácie o osobnostiach, ktoré v regióne žili                     

a pôsobili alebo  v súčasnosti pôsobia a určitým spôsobom ovplyvňujú príslušný región 

a tiež literárne diela, ktorých autorom je regionálna osobnosť. 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela tohto roku oslavuje 70. výročie jej založenia v r. 1952. 

Oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry sa zriadilo v roku 1964. 

V tomto období ide o spracovávanie bibliografických kartoték, ktoré doplňovali katalógy 

knižnice. Išlo o zbierku bibliografických záznamov na lístkoch rovnakej veľkosti roztriedených 

podľa rôznych hľadísk (systematicky, tematicky, podľa mien autorov, názvov a i.).  

V polovici 70. rokov v rámci spolupráce s ŠVK v Košiciach a Prešove a okresnými knižnicami 

východného Slovenska sa začala excerpovať regionálna tlač, vydávali sa bibliografie a od roku 

1976 sa začala spracovávať a vydávať bibliografická ročenka – Bardejovský okres v tlači. 

Zavedením prvého knižnično-informačného systému BIBLIS sa v r. 1992 začalo budovanie 

bibliografickej článkovej regionálnej databázy v elektronickej podobe. Tento systém sa 

používal do októbra 2004, vymenil ho knižnično-informačný systém VIRTUA a od septembra 

r. 2020 knižnično-informačný systém DAWINCI. 
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Regionálny fond archivuje: Kultúrny spravodaj, Spravodaj Bardejova, Podduklianské noviny, 

Bardejovské novosti, občasníky vydávané v obciach Zborovčan, Raslavické noviny, 

Lenartovčan a pod. Viac informácií na www.gutgesel.sk. 

Vo fonde regionálnej literatúry sa dnes nachádza 712 regionálnych dokumentov a v on-line 

katalógu knižnice je spracovaných 26 102 bibliografických záznamov týkajúcich sa okresu 

Bardejov. 

Na oddelení bibliografie a regionálnej literatúry sa vymenili viacerí pracovníci. Ja na tomto 

oddelení pracujem niečo vyše roka a touto cestou by som sa chcela poďakovať mojej 

predchodkyni Ľudmile Matuševskej, ktorá ma „zasvätila“ do tajov spracovávania bibliografie. 

Aj v súčasnosti mi veľmi rada pomôže, aj napriek tomu, že je už na dôchodku. Pracovala na 

oddelení 34 rokov a zanechala po sebe kvalitný regionálny fond a kvalitnú prácu, z ktorej dnes 

môžem čerpať pri poskytovaní informácií používateľom či záujemcom o históriu nášho okresu. 

Zároveň chcem poďakovať všetkým, ktorí má upozornia na knihu, prípadne iný dokument, 

ktorý sa týka nášho regiónu. Ďakujem tiež starostom obcí, ktorí sú ochotní darovať publikácie 

či obecné občasníky do knižnice, a tak sa podieľať na budovaní fondu regionálnej literatúry. 

Fond regionálnych dokumentov je významným zdrojom faktografických a bibliografických 

informácií o okrese Bardejov. Získavaním, spracovaním a uchovávaním fondu regionálnych 

dokumentov knižnica plní dôležitú archívnu funkciu. Zveľaďujme ho spolu.  

Ak v knižnici uvidíte knihovníka s ceruzkou v ruke čítať noviny a časopisy, tak nerobí 

„cenzúru“, ale vykonáva monitoring tlače, ktorý je jeho náplňou práce.  

                                                                       

          

        Bc. Zuzana Jančuvová 

 

  

http://www.gutgesel.sk/
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Okresná knižnica Dávida Gutgesela  

Výstavy 2022 
 

PUTOVANIE PO USA (1.2.2022 – 28.2.2022) 

Súkromná výstava pána Leonarda Baňasa, ktorý je dlhoročným členom fotoklubu BARDFA. 

Ako samotný názov prezrádza, išlo o fotografie z jeho ciest za veľkou mlákou.  

 

MACHOVÉ OBRAZY A MACHOVÉ DEKORÁCIE (1.3.2022 – 19.4.2022) 

Originálna výstava obrazov a umeleckých 

bytových dekorácií z machu od pani Daniely 

Zimmerovej. Tieto jedinečné kusy prírody 

v ráme vytvára profesionálne už niekoľko 

rokov pod značkou Perida. Súčasťou 

výstavy bola možnosť si prostredníctvom 

worshopu vytvoriť aj vlastný machový 

obraz. 

 

PRÍBEH BIBLIE: OD TABUĽKY KU KNIHE (20.4. – 29.4.2022) 

Výstava Príbeh Biblie: Od tabuľky ku knihe od súkromného zberateľa Mgr. Michala Lapčáka. 

Je vlastníkom zbierky rôznych Biblií (cez 250) od 400-ročného vydania až po tie moderné. 

Súčasťou jeho zbierky je niekoľko judajík, originálnych písomností, vzácnych faksimile              

a reprodukcií historických artefaktov staroveku. 13 rokov organizuje Expozície Biblie, pod 

názvom: „Príbeh Biblie: Od tabuľky ku 

knihe“, na ktorých verejnosti popularizuje 

tzv. Knihu kníh od jej počiatkov po 

súčasnosť, s dôrazom na vznik prvých 

písomností blízkeho východu, počiatkov 

písania, rôznosti materiálov, na dejiny 

Izraela, až po vznik kníhtlače. 
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VÝBER Z TVORBY (3.5. – 27.5.2022) 

Výstava bardejovskej umelkyne Heleny Tomečkovej, ktorá na nej prezentovala výber toho 

najlepšieho zo svojej tvorby. 

 

KNIHA ROKA PSK 2020 (2.5. – 31.5.2022) 

Výstava nominovaných kníh v rámci súťaže vyhlásenej Prešovským samosprávnym krajom, 

ktorej cieľom bola propagácia regionálnej knižnej tvorby vydanej v roku 2020. 

 

ZAŽI S GUTGESELOM, ŽE KNIHA JE SKVELÝM PRIATEĽOM (8.6. – 30.6.2022) 

Výstava prác žiakov Spojenej školy, Pod papierňou. Výstava bola súčasťou II. ročníka detského 

literárneho festivalu. 

 

BARDEJOV V OBRAZOCH (4.7. – 31.8.2022) 

Výstava unikátnych malieb od Bardejovčana pána Vladimíra Dušenku, ktoré ukázali krásu 

a určitý genius loci nášho kráľovského mesta Bardejov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 ROKOV OKDG VO FOTOGRAFII (1.9. – 30.9.2022) 

Zaujímavý prierez históriou knižnice ponúkla jedinečná výstava archívnych fotografií, ktoré 

ukazujú vývoj našej knižnice od jej založenia až do dnešných dní.  
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ČARO KNIŽNEJ VÄZBY (3.10. – 31.10.2022) 

Výstava kníhviazačských náčiní pána Erika Križovenského a zbierka jedinečných kníh z fondu 

Východoslovenského múzea v Košiciach, v ktorých sa snúbila historickosť, krása a umelecká 

invencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIHA ROKA PSK 2021 (3.10. – 31.10.2022) 

Výstava nominovaných kníh v rámci súťaže vyhlásenej Prešovským samosprávnym krajom, 

ktorej cieľom bola propagácia regionálnej knižnej tvorby vydanej v roku 2021. 

 

NA HRANICI V KNIŽNICI (3.11. – 2.12.2022) 

Putovná výstava fotografií z natáčania seriálu TV JOJ Hranica. 

 

SRNA V NERAJI (10.11. – 30.11.2022) 

Výstava originálnych fotografií pani Daniely Kapráľovej, v ktorých sa snúbila krehkosť a sila. 

 

ARCHÍV SPOMIENOK (6.12.2022 – 27.1.2023) 

Jubilejná výstava členov fotoklubu RCKP Krosno, ktorou oslávili dvadsať rokov svojej 

existencie. Výstavu tvorilo niekoľko desiatok fotografií, prezentujúcich celú škálu tém                  

a záujmov autorov: od krajiny, cez prírodu, koncertnú a sociálnu fotografiu, astrofotografiu        

a portrét. 

 

         

Mgr. Michal Balaščák 
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Okresná knižnica Dávida Gutgesela  

Výročia a jubileá literárnych osobností  
 

Rok 2022 venovaný – Ján Francisci-Rimavský 1. jún 1822 * 200. výročie narodenia                          

a významným slovenským  literárnym osobnostiam štúrovskej generácie. 

 

Január 

Pavol Koyš                   8.1 1932                                          90. výročie narodenia 

Bohuslav Tablic         21.1.1832                                       †190. výročie úmrtia  

Ján Kollár                   24.1.1852                                      †170. výročie úmrtia 

Zlatko Klátik              22.1.1922                                        100. výročie narodenia  

Elena Čepčeková        24.1.1922                                        100. výročie narodenia  

                                  † 6.1.1992                                        † 30. výročie úmrtia 

František Švantner     29.1.1912                                         110. výročie narodenia 

Ján Kollár                 †24.1.1852                                       †170. výročie úmrtia 

 

Február  

Samo Chalúpka       27.2.1812                                          210. výročie narodenia 

Jonáš Záborský .       3.2.1812                                          210. výročie narodenia 

Ján Hrušovský           4.2.1892                                          130. výročie narodenia 

Rudolf Fábry           11.2.1982                                          †40. výročie úmrtia 

Kornel Fӧldvári       13.2.1932                                            90. výročie narodenia 

Pavol Suržin            28.2.1992                                          †30. výročie úmrtia 

 

Marec 

Milo Urban              10.3.1982                                           †40. výročie úmrtia 

Ján Ondruš              11.3.1932                                              90. výročie narodenia  

Andrej Žarnov         16.3.1982                                            †40. výročie úmrtia 

Ľudo Ondrejov        18.3.1962                                            †60. výročie úmrtia      

Lýdia Vadkerti-Gavorníková   30.3.1932                             90. výročie narodenia 

 

Apríl 

Bohuslav  Klimo       9.4.1882                                              140. výročie narodenia 

                               †11.5.1952                                             †70. výročie úmrtia 

Andrej Sladkovič   †20.4.1872                                           †150. výročie úmrtia 

Janko  Kráľ              24.4.1822                                             200. výročie narodenia 

Ľudmila Podjavorinská  24.4.1872                                       150. výročie narodenia 

Ján Palárik               27.4.1822                                              200. výročie narodenia 

Klára Jarunková      28.4.1922                                              100. výročie narodenia 
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Máj  

Zlata Solivajsová           6. 5.1922                                          100. výročie narodenia 

Mikuláš Kováč              26.5.1992                                         †30. výročie úmrtia 

 

Jún 

Ján Francisci -Rimavský  1.6.1822                              200. výročie narodenia 

Mikuláš Dohnány                2.6.1852                                 †170. výročie úmrtia 

Ján Poničan                        15.6.1902                                   120. výročie narodenia 

 

Júl 

Ján Čajak ml.         †3.7.1982                                         †40. výročie úmrtia 

Andrej Plávka    †11.7.1982                                         †40. výročie úmrtia 

Albert Marenčin         26.7.1922                                         100. výročie narodenia 

 

August 

Ján Kalinčiak          10.8.1822                                         200. výročie narodenia 

Vladimír Mináč    10.8.1922                                         100. výročie narodenia  

 

September 

Ctibor Štítnický              9.9.1922                                          100. výročie narodenia 

                                †12.6.2002                                          †20. výročie úmrtia 

Mária Haštová        21.9.1922                                          100. výročie narodenia 

 

Október 

Anton Bernolák            3.10.1762                                          260. výročie narodenia 

Terézia Vansová       †10.10.1942                                          †80.výročie úmrtia 

Vladimír Ferko         †24.10.2002                                          †20. výročie úmrtia 

 

November 

Jozef Hollý                †3.11.1912                                      †110. výročie úmrtia 

Alexander  Dubček    †7.11.1992                                        †30. výročie úmrtie 

Osvald Záhradník      16.11.1932                                          90. výročie narodenia 

 

December 

Víťazoslav Hečko   †7.12.1972                                        † 50. výročie úmrtia 

Ján  Smrek               †8.12.1982                                        † 40. výročie úmrtia 

Zora Jesenská           †21.12.1972                                        † 50. výročie úmrtia 

Štefan Krčméry          26.12.1892                                         130. výročie narodenia 

 

 

         Ing. Terézia Švirková 
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