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Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia kultúrnej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja za rok 2022 

 

 
 

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 za rok 2022 

 
Všeobecné zhodnotenie 

 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove je príspevkovou inštitúciou 

Prešovského samosprávneho kraja a v zmysle svojej zriaďovacej listiny pôsobí ako 

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

zriaďovacou listinou, poskytuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov 

k informáciám a úzko spolupracuje s Knižničným inštitútom pri Slovenskej národnej 

knižnici v Martine a Odborom kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja 

a v neposlednom rade i ostatnými verejnými knižnicami v kraji.  

Pre OKDG je prioritou najmä poskytovanie knižnično-informačných služieb 

obyvateľom mesta Bardejov a návštevníkom regiónu v rámci svojej územnej pôsobnosti 

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

obmedzenia. Našou snahou je vytvárať vhodné podmienky pre tých, ktorí majú prístup 

k dokumentom a informáciám  obmedzený, t. j. pre sociálne a zdravotne znevýhodnené 

skupiny obyvateľov. V súlade s vývojom v slovenskom verejnom knihovníctve rastie 

dôležitosť knižnice ako komunitného centra. 
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OKDG sídli v budove, ktorej sme správcom a zabezpečujeme jej komplexný servis. 

Knižnično-informačné služby sú poskytované v štyroch oddeleniach a jednej pobočke, 

ktorá sa nachádza v Bardejovských Kúpeľoch.  

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

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

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

vytvárané zriaďovateľom knižnice, ale aj možnosťami a úspešnosťou získavania 

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

 

Najvýznamnejšie úspechy 

 

- Úspešné obnovenie kontaktu s verejnosťou a záujem o činnosť knižnice po 

pandemických obmedzeniach predošlých rokov. 

- V dňoch od 14.02.2022 do 20.02.2022 sa uskutočnil Národný týždeň manželstva 2022 

pod záštitou predsedu PSK. 

- Realizovali sme Týždeň slovenských knižníc v dňoch 28.02.2022 – 06.03.2022. 

- Vzdelávanie knihovníkov na zvýšenie komunikácie a kvality vzťahov. 

- Započatie  pravidelných záujmových a vzdelávacích stretnutí seniorov. 

- V spolupráci s Českou zemědelskou univerzitou v Prahe sme ponúkli možnosť štúdia 

na virtuálnej univerzite tretieho veku. 

- Uskutočnenie II. ročníka literárneho festivalu – Zaži s Gutgeselom, že kniha je 

skvelým priateľom. 

- Úspešná projektová činnosť na FPU, FNPNM, MKSR, Úrad vlády a Mesto Bardejov. 

- Zaistenie prístupu k odborným zdrojom prostredníctvom spolupráce s CVTI. 

- Vytvorenie priestoru na inovatívne metódy vyučovania, vďaka programu OKÚ PSK 

Európsky rok mládeže 2022. 

 

Problémové oblasti 

 

- Fasáda budovy – obnova opadanej omietky a sokla. 

- Záhrada OKDG – vybudovať príjemné prostredie pre používateľov i širokú verejnosť, 

vyhovujúce na realizáciu väčšieho množstva podujatí počas celého roka a zároveň 

vytvoriť priestor priateľský k životnému prostrediu. 
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3. Vyhodnotenie odbornej činnosti za rok 2022 

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

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

činnosť, spolková činnosť a i. 
Prílohy č. 1 – 5 

 

Ťažiskové  úlohy a plnenie hlavných úloh 

 

Rok 2022 bol napriek svojej všestrannej náročnosti pre OKDG úspešný. Bol aj rokom, 

v ktorom sme si spolu so širokou čitateľskou verejnosťou  pripomenuli 70. výročie jej 

založenia.  

Za uplynulý rok sme podali 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 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. 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela bola v roku 2022 ocenená Ďakovným listom 

primátora mesta Bardejov pri príležitosti  70. výročia jej založenia.  

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. 

Pozornosť sme venovali aj národnostným menšinám, pre ktorých sme pripravili úspešný 

projekt Môj jazyk, moje korene.  

Pre širokú odbornú, ale i laickú verejnosť, ako aj pre mládež sme vydali dve publikácie. 

Prvá kniha, od autora Ľudovíta Billého, pod názvom Hovoria o nich pramene III. – 

Bardejovskí rytieri, odkrýva životy a osudy niekoľkých osobností spojených s dejinami 

nášho mesta Bardejov. Druhá kniha, ktorej autorom je Michal Gima, Čriepky poznania 
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– Svitanie nad temnom, odzrkadľuje dejinné súvislosti stredovekej zaniknutej osady 

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, na ktorej prevádzkujeme YouTube kanál s pútavým aktualizovaným obsahom. 

Rozšírili sme ponuku služieb o možnosť nielen prezenčnej, ale aj absenčnej výpožičky 

spoločenských hier z fondu knižnice. 

Ťaží nás pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov so vzdelaním v oblasti 

knihovníctva, ako aj nepredvídateľný výrazný nárast cien za médiá a energie. 

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 meste. 

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 pripravili v rámci projektu Programuj, svet technológii 

objavuj sériu workshopov digitálnych zručností pre deti a mládež. 

Služba biblioboxu bola v roku 2022 používateľmi knižnice veľmi vyhľadávaná                  

a využívaná. Bibliobox využilo 1 319 používateľov a týmto spôsobom sa do knižnice 

vrátilo 10 605 kníh . 

Ako atraktívnu novinku sme pripravili konzultačné stredisko pre seniorov. V spolupráci 

s Českou zemědelskou univerzitou v Prahe sme ponúkli možnosť štúdia na virtuálnej 

univerzite tretieho veku. Jej pilotný kurz absolvovalo trinásť poslucháčov. 

Knižnica propagovala svoje aktivity a podujatia prostredníctvom všetkých dostupných 

informačných kanálov, aj s využitím najnovších technológií. Každá zverejnená 

informácia týkajúca sa aktuálnej činnosti, plánovaných podujatí, resp. ostatných 

oznamov OKDG sa objavila na webovej stránke, facebookovom a instagramovom 

profile knižnice. Pozvánky na podujatia v elektronickej podobe sme distribuovali 
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prostredníctvom emailov čitateľom knižnice. Ku každej aktivite boli vytvorené 

pozvánky, plagáty, ku kľúčovým podujatiam aj tlačové správy. Informácie k podujatiam 

boli uverejnené na webovej stránke a facebookovom profile knižnice, celoslovenskom 

knižničnom portáli Infolib.  

Plagáty v tlačenej forme sme umiestňovali na povolených priestranstvách v meste 

Bardejov. 

  

Knižnično-informačné služby 

 

Knižnično-informačné služby sme 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 roku 2022 si Okresná knižnica Dávida Gutgesela pripomenula 70. výročie svojho 

založenia. Pri tejto príležitosti si pre deti, mládež i dospelých pripravila rôzne aktivity  

a podujatia, ktoré prebiehali počas celého roka 2022. Bolo vytvorené aj tematické logo 

a rôzne propagačné materiály, ako sú odznaky, magnetky či záložky. 

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. 

Počas celého roka sme mali pre malých aj veľkých pripravenú Knižničnú obývačku. 

Používatelia  majú možnosť vypočuť si (gramofónové LP platne) a prečítať autorské 

rozprávky, nechýba ani spoločné tvorenie či hry. Tvorivá dielnička pre deti a mládež 

ponúkla rekvizity, nálepky a iné kreatívne pomôcky. Skvelé inšpirácie na tvorenie si 

nájdu aj v knihách z fondu OKDG. Každý mesiac bola pre našich používateľov 

pripravená iná téma. 

Od začiatku roka sa konali knižnično-informačné prípravy pre deti 1. ročník ZŠ. Pre 

prihlásené triedne kolektívy ZŠ pripravili pracovníčky oddelenia pre deti a mládež 

zážitkové čítanie. Knižnično-informačných príprav sa zúčastnili aj žiaci MŠ, SŠ či 

zdravotne znevýhodnení obyvatelia.  

Do tohtoročného NÁRODNÉHO TÝŽDŇA MANŽELSTVA 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 – Manželský trojuholník. 

Pozvanými hosťami na tejto besede boli špeciálna pedagogička Mgr. Bernadeta Cifrová 
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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. Pripravili sme pre našich čitateľov Valentínsku súťaž o knihorožky. Odniesť 

si mohli aj prekvapenie vytvorené na 3D tlačiarni.  

Marec – mesiac kníh –  začal už tradične TÝŽDŇOM SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC, 

ktorý bol v termíne od 28. februára do 6. marca 2022. 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 prostredníctvom prednášky Večer s turistikou navštívili 

hlavné mesto Švajčiarska – Bern. Sprievodcom na tomto stretnutí 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.  

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 
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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 histórii 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. 

10. marca 2022 prebiehala v našich priestoroch súťaž v prednese slovenských povestí 

Jozefa Cígera Hronského ŠALIANSKY MAŤKO. Súťaž každoročne organizuje 

Oblastné pracovisko Matice Slovenskej v Bardejove, Okresná knižnica Davida 

Gutgesela v Bardejove, Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove a Mesto Bardejov 

– Oddelenie školstva a športu.  

Na súťaži sa zišli žiaci základných škôl 2. až 7. ročníka, aby odbornej porote predviedli 

prednes pripravenej slovenskej povesti. Súťaž prebiehala v troch kategóriách, pričom 

porota udelila v každej kategórii prvé tri miesta a cenu poroty.  
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Veľký záujem prinieslo podujatie pripravené pre triedne kolektívy ZŠ Kamoši 

z vypáraného svetra.  Zážitkové čítanie spojené s tvorivou dielňou. Deti tak spoznali 

postavičky, ktoré vznikli zo zbytkových priadzí a presvedčili sa, kto a čo všetko nemusí 

skončiť na smetisku a dá sa opätovne použiť na ďalšie účely. Súčasťou bola tvorivá 

dielňa, v ktorej si vyrobili vlastné postavičky z bavlniek na mini krosienkach. Počas 

celého mesiaca apríl, bola pripravená aktivita pre deti predškolského veku 

Rozprávkový kufrík. Mini divadelné predstavenie využívajúce techniku 

rozprávania príbehov – KAMISHIBAI, previedlo deti  do krajiny divadla a knižnej 

literatúry súčasne. 

V piatok 1. apríla sa v priestoroch knižnice uskutočnil 17. ročník medzinárodného 

podujatia na podporu čítania Noc s Andersenom, ktoré sa organizuje pri príležitosti 

výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena (2.4.1805 – 

4.8.1875). Tento rok sme zažili rozprávkové Popoludnie s Andersenom, ktorého sa 

zúčastnilo 30 detí. Na účastníkov čakal program plný spevu, tanca, tvorenia a zábavy. 

Už tradične nechýbala tvorivá dielňa pre deti a mládež Knihorožka s lektorkou Janou 

Mackovou.  

Prostredníctvom online príspevku MEMÓRIA VELIKÁNOV LITERATÚRY sme si 

pre širokú verejnosť pripravili zaujímavosti svetových spisovateľov: J.R.R.Tolkien 

(130. výročie narodenia), Umberto Eco (90. výročie narodenia), Moliére (400. výročie 

narodenia), Virginia Woolfová (110. výročie narodenia), Lewis Carrol (190. výročie 

narodenia), James Joyce (140. výročie narodenia), Charles Dickens (210. výročie 

narodenia), Karl Friedrich May (180. výročie narodenia), Victor Marie Hugo (220. 

výročie narodenia), John Steinbeck (120. výročie narodenia), Jean-Jacques Rousseau 

(310. výročie narodenia), Alexandre Dumas (220. výročie narodenia), Percy Bysshe 

Shelley (230. výročie narodenia), Miguel de Cervantes Saavedra (475. výročie 

narodenia) a Jan Amos Komenský (430. výročie narodenia). Pracovníčky oddelenia 

beletrie a oddelenia pre deti pracovali na vytvorení SPOMIENKOVÝCH 

MEDAILÓNOV k výročiam slovenských literárnych osobností František Švantner, 

Krista Bendová, Samo Chalupka, Július Balco, Ľudo Ondrejov, Ján Nagajda, 

Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Palárik, Milo Urban, Terézia Vansová 

a Vladimír Mináč. Do povedomia sme sa snažili dať zaujímavé knihy z fondu OKDG 

aj prostredníctvom Ponuky knižných titulov na víkendovú pohodu. 
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Beseda v rámci projektu Hovoria o nich pramene III. podporenom FPU sa uskutočnila 

23. marca 2022. Hostkou bola sprievodkyňa baziliky sv. Egídia v Bardejove Jana 

Mattová. 

Na záver marca, mesiaca kníh, sa v priestoroch knižnice konala autorská prezentácia 

zborníka Hovoria o nich pramene II. o histórii mesta Bardejov, ktorého autorom je 

Ľudovít Billý, Dis. art. Zborník je výstupom rovnomenného projektu podporenom 

Prešovským samosprávnym krajom.  

V rámci projektu LITERÁRNA ČITÁREŇ podporenom FPU sme počas TSK 2022 

privítali už spomínanú Tinu van der Holland. V apríli nasledovala beseda s autorkou 

romantických a fantasy románov Emily D. Beňovou a britského spisovateľa, ktorý už 

polovicu života žije na Slovensku, Jonathana Grestyho. Predstavil nám svoj knižný 

debut Cudzincov kabát, ktorý je nominovaný aj v súťaži Kniha roka PSK 2021. Koncom 

mája 2022 bola naším hosťom známa etnologička Katarína Nádaská. Prvý večer 

previedla našich používateľov i širokú verejnosť kultúrno-historickou analýzou zvykov 

a rituálov spojených so životom človeka a nasledujúce doobedie pripravila pre 

študentov historickú analýzu zvykov slobodnej mládeže – Obrady stavania mája. Dve 

besedy mal pre triedne kolektívy a širokú verejnosť pripravené moderátor, redaktor, 

spisovateľ, autor kníh pre deti a dospelých Michal Slanička. Doobedie 3. júna 2022 

patrilo už tradične deťom. Zábavnou formou im predstavil Slečnu Milerovú a Pána 

Velikána, ktorí sú hlavnými postavami v jeho tvorbe pre deti. 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. Na úvod všetkým prítomným priblížil svoje začiatky v televízií 

a rozhlase a čo ho viedlo k písaniu kníh. 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.  

 

V spolupráci s Klubom slovenských turistov BŠK Bardejov sme v prvom polroku 

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

Svalbard – Špicbergy (MUDr. Jozef Chovanec, ml.), Bern – hlavné mesto 

Švajčiarska (MVDr. Vlado Eliáš, PhD.), Česká Lípa a okolie (Mgr. Stano Škerlík), 
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Rwanda II. (MUDr. Michal Chovanec, PhD.), Poľské Pobaltie (Mgr. Ivan Dzuriš), 

Mazurské jazerá (PhDr. Jozef Geffert), Island (Ondrej Kubačka), Zadunajsko (Mária 

Raabová), Grónsko (MUDr. Juraj Chovanec), Zanzibar (RNDr. Vladimír Savčinský), 

Južná Morava (Mgr. S.Škerlík a M. Uhrín), Nový Zéland (MVDr. Jana Ferčáková), 

Solún a Cyrilometodské pamiatky (MUDr. Jozef Chovanec st.) a Putovanie po USA 

(Leonard Baňas), ktorá bola doplnená aj rovnomennou výstavou fotografií sprístupnenej 

vo výstavnej sieni OKDG počas celého februára 2022. 

 

Veľkú pozornosť si zaslúži 2. ročník literárneho festivalu Zaži s Gutgeselom, že 

kniha je skvelým priateľom (8.6. – 10.6.2022). 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 Mgr. 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  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. 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 
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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 bola vo výstavnej sieni knižnice do konca júna. Výstava predstavovala 

kresby žiakov Spojenej školy – špeciálnej základnej školy, Pod papierňou, ktoré boli 

pretavené do grafického obsahu grafickým štúdiom BRUT.TO, ktorého zakladateľkami 

sú Tereza Sejková a Zuzana Kutašová a boli 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.  

 

V mesiaci júl sme započali Pravidelné záujmové a vzdelávacie stretnutia seniorov, 

ktoré sa konajú každú stredu v mesiaci. Cieľom stretnutí je oboznámiť návštevníkov so 

zaujímavosťami nášho fondu, odprezentovať témy podľa ich záujmu a v neposlednom 

rade stráviť príjemný čas v priestoroch knižnice.   

Počas mesiacov júl – august ponúkala časopisy a dennú tlač pre svojich používateľov 

Letná čitáreň. Atraktívna lokalita – Radničné námestie – plní oddychovú i poznávaciu 

funkciu. V prípade priaznivého počasia sa letná čitáreň osvedčila ako žiadané dejisko 

besied s osobnosťami kultúrneho života i miestom na tvorivé dielničky s deťmi.  

Vo výstavnej sieni OKDG sa 4. júla konala vernisáž výstavy Vladimíra Dušenku pod 

názvom Bardejov v obrazoch. Výstava bola verejnosti prístupná do 31. augusta 2022. 

Prečítané leto sa konalo v našej knižnici aj v tomto roku. Knižnica spestrila deťom 

prázdninový čas pravidelným cyklom podujatí. Deti sa mohli tešiť na zábavu pri tvorení 

a zaujímavé knižné tipy, ktoré boli zamerané na 8 inšpiratívnych tém. Pre jednotlivé 

prázdninové týždne boli v ponuke aj výstavy kníh a brožúrka Prečítaného leta 

obsahujúca tipy na knihy, hry a rôzne aktivity. 

Týždenný montessori workshop (18. – 25.7.2022) sa uskutočnil v rámci projektu 

DETI, HURÁ DO KNIŽNICE (FPU). Workshop bol zameraný na formovanie čitateľov 

a predčitateľskej gramotnosti prostredníctvom 5 základných princípov – spievanie, 

rozprávanie, čítanie, dramatizácia a hra s uplatňovaním Montessori metódy a pomôcok. 

Cieľovou skupinou boli deti od najútlejšieho veku a ich rodičov. Lektorkou workshopu 
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bola Radka Jančušová, riaditeľka súkromnej materskej škôlky s montessori 

pedagogikou Deťúrkovo. V rámci spomínaného projektu sa počas prázdnin konali 

literárno-výtvarné wokrshopy s výtvarníčkou Katarínou Gľuzovou a besedy so 

spisovateľkou Kristínou Baluchovou.  

 

Vyvrcholenie osláv 70. výročia založenia okresnej knižnice 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 piesni. 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.  

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 
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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. 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.    

V piatok 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“. 

Počas celého mesiaca bola verejnosti prístupná výstava 70 rokov OKDG vo fotografii, 

ktorá poskytla zaujímavý prierez históriou knižnice.   

 

Pre detského čitateľa a mládež boli počas roka pripravené pravidelné aktivity ako 

Spoločenské hry u „GOODGESELA“, tiež vždy prispôsobená aktuálnej téme 

Knižničná obývačka pre malých aj veľkých. Séria interaktívnych kníh od Albi 

KÚZELNÉ ČÍTANIE, ktorá pomáha spoznávať svet zábavnou formou urobí vďaka 

čarovnému elektronickému peru z čítania pútavý zážitok.  

Eko(ši) kamoši je tvorivá činnosť zo zbytkových materiálov, ktorej súčasťou je 

zážitkové čítanie ako námet na tvorenie. Podujatie bolo v rámci projektu SAK aktuálne 

od 1.4. – 30.11.2022 pre triedne kolektívy počas šk. roka a počas prázdnin pre tábory, 

avšak pre veľký záujem bolo podujatie v ponuke aj po ukončení projektu.  

September už tradične patril knižnično-informačným prípravám nielen pre prváčikov    

v rámci podujatia Ja som prvák, ty si prvák, ale aj pre deti do 15 a nad 15 rokov, na 

ktorých sa žiaci a študenti v priestoroch knižnice oboznámili s činnosťou knižnice, 

poskytovanými službami a ponúkaným knižničným fondom. Pre žiakov I. stupňa ZŠ 

sme pripravili výchovno-vzdelávacie podujatie o živote a tvorbe spisovateľky Svet 

Boženy Nemcovej.  
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Záver septembra patril besedám v rámci projektov FPU. 22.9.2022 sa uskutočnila 

Literárna čitáreň s Milanom Igorom Chovanom, ktorý je autorom historických 

románov, poézie, literatúry pre deti a mládež i dospelých. Hosť Michal Gima v rámci 

projektu Čriepky poznania priblížil 25.9.2022 širokej verejnosti dejiny  a dejinné 

súvislosti o stredovekej zaniknutej osade Šoldov v obci Štrba.  

Október už tradične patril úcte k starším. V tomto mesiaci bola Knižná obývačka 

s tvorivou dielňou špeciálne venovaná starým rodičom a ich vnúčatám. Pokračovali tiež 

Pravidelné a záujmové stretnutia seniorov v knižnici (každú stredu) a ako atraktívnu 

novinku sme pripravili konzultačné stredisko pre seniorov. V spolupráci s Českou 

zemědelskou univerzitou v Prahe sme ponúkli možnosť štúdia na virtuálnej 

univerzite tretieho veku. Jej pilotný kurz absolvovalo trinásť poslucháčov. 

Vo výstavnej sieni knižnice sa počas celého mesiaca prezentovala výstava Čaro knižnej 

väzby. Výstavu tvorila súkromná zbierka knihviazačských náčiní pána Erika 

Križovenského a zbierka jedinečných kníh z fondu Východoslovenského múzea 

v Košiciach, v ktorých sa snúbila historickosť, krása  a umelecká invencia. 

Zapojili sme sa aj do celoslovenskej súťaže o najlepšiu komiksovú prácu s názvom 

KOMIKSIÁDA a v dňoch od 10. – 14.10.2022 sme si v OKDG predstavili súťažné 

práce, ktoré postupujú do finále v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. 

Pri príležitosti Dňa milovníkov plyšákov, ktorý je 28.10.2022 sme pozvali plyšové 

hračky na návštevu do knižnice a do 7.11.2022 mali možnosť stráviť prázdniny 

v knižnici. 

Po úspešnom prvom a druhom ročníku literárnej súťaže v umeleckom preklade zo 

slovenského do rusínskeho jazyka a následnom literárno-spoločenskom podujatí so 

známymi osobnosťami sa dňa 10.11.2022 uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Môj jazyk, 

moje korene. Súčasťou podujatia bola vernisáž výstavy Daniely Kapráľovej pod 

názvom Srna v neraji. Výstava bola počas mesiaca november prístupná širokej 

verejnosti vo Výstavnej sieni OKDG.  

Na záver roka, v stredu 7.12.2022, 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. V tento deň sa tiež pre všetkých záujemcov, ktorí si chceli precvičiť svoju pamäť 

a mozgové závity pripravila v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, OZ 

Korálky Vranov nad Topľou a Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou 

celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Aby pamäť nestarla...  
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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 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. 

Počas celého mesiaca december bola vo Výstavnej sieni knižnice prístupná výstava 

fotografií. Jubilejná výstava členov fotoklubu RCKP Krosno, oslávili 20 rokov svojej 

existencie a niekoľko desiatok fotografií tak prezentovalo celú škálu tém a záujmov 

autorov. Výstava bola širokej verejnosti prístupná aj počas mesiaca január. 

 

Zamestnanci knižnice sa zúčastňovali vzdelávacích podujatí (vrátane online):  

• Metodické usmernenia k príprave štatistického zisťovania a k uvádzaniu 

štatistických údajov v KULT (MK SR) 10-01 nielen pre metodičky a metodikov 

SNK), 

• Možnosti programu Erasmus+ (SNK), 

• Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe, Modul – Základy Open Access 

(CVTI), 
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• Štatistika podujatí a návštevníkov – Metodické usmernenie (KKPOH); 

• Dobrý knižničný fond (SNK); 

• Metodické usmernenia pre účastníkov projektu Benchmarking knihoven (SNK); 

• Knihovnícka profesia (KKPOH); 

• Knižnica priateľská k seniorom (KKPOH); 

• Akadémia moderného knihovníka (KMK Košice); 

• Podujatia v knižnici na hrane zákona (SNK); 

• Knižnice 2022 (SAK BA); 

• Benchmarking verejných knižníc (SNK); 

• Online katalóg – Informácie medzi nami (SNK); 

• Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov (Mesto 

Bardejov); 

• Ako správne písať (KKPOH); 

• Ako správne prezentovať (KKPOH); 

• Zimné Bibliosféry (CVTI); 

• Fake News (SNK); 

• a iné. 

 

Edičná a publikačná činnosť: 

 

Bibliografia 

- Zoznam periodík dochádzajúcich do OKDG v Bardejove v roku 2022 

- Bardejovský okres v tlači (elektronická regionálna článková bibliografická 

databáza) 

- Príležitostné bibliografické letáky 

Projektová činnosť 

- Hovoria o nich pramene III. – Bardejovskí rytieri 

- Čriepky poznania – Svitanie nad temnom 

- Môj jazyk, moje korene 

Dokumentácia 

- Plán činnosti OKDG na rok 2023 

- Vyhodnotenie činnosti OKDG za rok 2022 

- Správa o činnosti a hospodárení OKDG za rok 2022 
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Metodika 

- Bardejovský knihovník – Knižničný spravodajca mapujúci činnosť OKDG 

 

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 2022. 

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

budujú tematické kartotéky.  

Excerpoval sa okresný týždenník Bardejovské novosti. Začiatkom roka sa 

doexcerpovali články z roku 2022 – 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.). 

Náplňou práce je každodenné spracovanie všetkých denníkov a časopisov, ktoré 

prichádzajú do knižnice. Knižnica odoberá 8 denníkov a cca 70 časopisov, súčasťou 

tohto oddelenia je aj poskytovanie a vyhľadávanie rôznych informácií, často 

regionálneho charakteru pre širokú verejnosť. Zhromažďujeme a uchovávame 

regionálny fond knižnice. V priestoroch študovne sú prístupné viazané okresné noviny 

regiónu – Bardejovské novosti. Oddelenie bibliografie tiež archivuje noviny a občasníky 

vydávané v našom okrese.  
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Počas roka 2022 bolo vypracovaných 17 rešerší na rôzne témy. Koncom roka bola 

vypracovaná aktualizácia údajov o periodikách pre celoštátny súborný katalóg periodík 

Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

Koncom februára sa uskutočnilo vyraďovanie: 

- denníky za rok 2021: 1794  

- časopisy za roky 2019, 2020, 2021: 768 

Spolu v počte: 2 562 

 

V rámci vzdelávania sa pracovníčka oddelenia bibliografie zúčastnila online školení: 

Metodika popisu článkov vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel RDA 

v termíne od 8. – 11. 3. 2022 v spolupráci s SNK Martin a dňa 20.7.2022 – Databázové 

tituly relevantné pre partnerské verejné knižnice: Manuál práce s databázou Emerald 

Insight  dňa 20.7.2022. 

 

Ďalšie vzdelávanie: 

Koordinačná porada bibliografov regionálnych knižníc PSK – 24.5.2022 (Prešov) 

Digitising in the field – 28.7.2022 (online The IFLA PAC Open Webinar 4/10) 

Stretnutie priateľov SVOP – 25.10.2022 (Žilina) 

Služobná cesta – 2.11.2022 (PK Svidník, HK Vranov nad Topľou) 

Stretnutie SSKK – 8.11.2022 (Zvolen) 

 

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s verejnými knižnicami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK vyhlásil 5. ročník čitateľskej súťaže Kniha roka PSK 2021. Do 

28.2.2022 sme nominovali regionálne knihy vydané v roku 2021, ktoré majú spojitosť 

s regiónmi Prešovského kraja. Nominované knihy museli mať pridelené  ISBN a byť 

spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie. Do súťaže sme 

nominovali 5 kníh: 

1. kategória:  krásna literatúra 

Ján Nagajda: Anjel bez krídel 

Stanislav Bujda, ml.: Svätý Mikuláš divotvorca na Slovensku 

 

2. kategória: odborná literatúra 

Ľudovít Billý: Hovoria o nich pramene II. 
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Mária Fedorčáková: Civitas nostra Bardfa vocata: Správa mesta Bardejov 

v stredoveku (1320 – 1526)       

Martin Kutný: Moja cesta Mons. Ján Gajdoš 

 

V r. 2022 si knižnica pripomínala 70. výročie založenia knižnice. Úlohou oddelenia 

bibliografie bolo pripraviť  prezentáciu, video a výstavu k výročiu. Počas celého roka 

sa spolupodieľalo pri  príprave publikácie Hovoria o nich pramene III., hlavne pri 

vyhľadávaní informácií (článkov, kníh). 

 

Štatistické údaje – Oddelenie bibliografie  

Počet novovytvorených záznamov v KIS Dawinci 800 

Počet opravených záznamov po konverzii z KIS Virtua do KIS Dawinci 

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

477 

Počet rešerší na bibliografickom oddelení 17 

BIS 2 766 

 

Akvizícia a katalogizácia 

 

Oddelenie akvizície a katalogizácie pokračovalo v prieskume literatúry 

prostredníctvom webových stránok vydavateľstiev so zameraním na požadovanú 

literatúru a novinky, prihliadajúc na čo najvýhodnejšie podmienky nákupu literatúry. 

Na oddelení akvizície bol vypracovaný projekt na podporu nákupu KF pre ukrajinskú 

národnostnú menšinu Krajina bez jazyka, je ako krajinou bez srdca. Uskutočnila sa 

tiež príprava a registrácia žiadosti o finančnú podporu z FPU v podprograme 5.1.4 

Akvizícia knižníc Byť múdrejší vďaka knihám. Projekt je podporený.  

Celkový počet zväzkov k 31.12.2022 bol 78 054 KJ – 2,60 KJ na jedného obyvateľa. 

Výber, nákup a spracovanie literatúry v počte 2 999 zv., v hodnote 28 810,53 €, z toho: 

B –   1 181 zv., v hodnote  12 033,94 € 

N –     816 zv., v hodnote    9 247,66 € 

M –    797 zv., v hodnote    5 939,08 € 

Mn  –  205 zv., v hodnote   1 589,85 € 

Spôsob nadobudnutia bol kúpou 1 538 zv. darom 333 zv. a náhradou 10 zv. Finančný 

príspevok od VÚC PSK bol v hodnote 10 000,- €, od FPU 16 000,- € a od Mesta 

Bardejov 1 000,- €. Úbytky tvorilo 2 250 zv., v hodnote 6 483, 27 €, z toho: 
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B –      81 zv., v hodnote     342,55 € 

N –    269 zv., v hodnote     987,33 € 

M – 1 558 zv., v hodnote 3 695,06 € 

Mn –  342 zv., v hodnote 1 458,33 € 

 

Metodická a poradenská činnosť 

 

Oddelenie metodiky poskytovalo metodické a poradenské služby 42 obecným 

knižniciam v okrese Bardejov. Obecné knižnice sumarizovali rok 2021 a sledovali 

výzvy grantových programov na akvizíciu knižničného fondu a zariadenia knižnice. 

Uskutočnil sa zber údajov štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry za rok 2021 

(KULT 10-01, KULT 4-01, NM 1-01). V prvom polroku 2022 sa uskutočnili metodické 

návštevy a aktívna komunikácia najmä s Obecnou knižnicou Zborov, Malcov, Tarnov, 

Smilno, Dubinné, Kurov, Kochanovce, Vyšná Voľa, Harhaj a Kobyly.  

Obecným knižniciam aj naďalej predstavujeme program KIS BIBLIB od spoločnosti 

SVOP. K polroku 2022 využívajú tento knižnično-informačný systém obecné knižnice: 

Hertník, Richvald, Tarnov a Zborov.  

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 za účelom 

doručených Vyhlásení so súhlasom s použitím dôverných štatistických údajov na iné 

než štatistické účely, teda aj na hodnotenie štandardov za rok 2021. Súhlas poskytlo 29 

obecných knižníc z 37 knižníc, ktoré vyplnili Ročný výkaz o knižnici za rok 2021. 

V rámci vnútornej metodickej činnosti sa metodička podieľala na príprave 

Vyhodnotenia činnosti OKDG za rok 2021, Bardejovského knihovníka 2021, 

programového rozpočtu a tiež pravidelnom poskytovaní a sledovaní štatistických 

údajov. S firmou SVOP, zabezpečujúcou KIS Dawinci sme pracovali na správnom 

nastavení štatistických zostáv. 22. februára sa metodička s vedúcou služieb zúčastnili 

v online priestore Školenia vybraných funkcií výpožičného modulu. Knižnica sa aj 

v tomto roku zapojila do porovnávania výsledkov s výkonmi ostatných knižníc v rámci 

Slovenskej a Českej republiky prostredníctvom projektu Benchmarking. 

Celoslovenský seminár Benchmarking knižníc sa bude konať 13. októbra 2022. 

Knižničný inštitút Slovenskej národnej knižnice v spolupráci s Poradnou skupinou pre 

metodiku vydal Metodický materiál Príručka pre starostov a zastupiteľov obcí pre 
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budovanie a fungovanie  knižníc. Príručka prináša základný súbor informácii 

a príkladov dobrej praxe, ktoré môžu pomôcť rozvíjať knižnicu v obci. Metodické 

oddelenie sa počas septembra zúčastnilo spolupráce s KKPOH o aktualizácii prieskumu 

používaných knižnično-informačných systémov knižníc v metodickej pôsobnosti 

knižnice, ktorý bude prezentovaný na celoslovenskej konferencii Knižnice 2022. 

 

 

3.2.Medzinárodná spolupráca, spolupráca s národnostnými menšinami a spolupráca s inými 

subjektmi (druh spolupráce, partner, výstup...) 

 

Medzinárodná spolupráca 

 

V piatok 1.4.2022 sa pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa 

Christiana Andersena (2. 4. 1805 – 4. 8. 1875) uskutočnilo v OKDG medzinárodné 

podujatie na podporu čítania detí Popoludnie s Andersenom. Na počesť jeho narodenia 

si zároveň pripomíname Medzinárodný deň detskej knihy. 

Medzinárodné podujatie Noc s Andersenom na Slovensku koordinuje Spolok 

slovenských knihovníkov a knižníc, generálnym partnerom je Vydavateľstvo Slovart 

a mediálnym partnerom podujatia je RTVS – Rádio Regina. 

Po dvojročnej prestávke pokračoval 17. ročník podujatia Noc s Andersenom aj 

v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela. Tento rok sme podujatie realizovali formou 

rozprávkového popoludnia, na ktorom sa zúčastnilo 30 detí. Na účastníkov čakal 

program plný spevu, tanca, tvorenia a zábavy. 

 

V mesiaci október sme otvorili konzultačné stredisko VU3V – Virtuálnej univerzity 

tretieho veku. Garantom študijného programu je Provozně ekonomická fakulta 

Českej zemědělskej univerzity v Prahe. Pilotný kurz absolvovalo trinásť poslucháčov. 

 

Spolupráca s národnostnými menšinami  

 

Na podporu spolupráce s národnostnými menšinami boli v rámci projektovej činnosti 

podané dva projekty na FPKNM pre rusínsku národnostnú menšinu. Krajina bez jazyka, 

je ako krajinou bez srdca je projekt na podporu knižníc nákupom knižničného fondu. 

Pre podporu literárnych aktivít rusínskej národnostnej menšiny je už pravidelne 

pripravený projekt Môj jazyk, moje korene, ktorej výstupom je súťaž v preklade textov 

zo slovenského spisovného jazyka do jazyka národnostnej menšiny – rusínskeho jazyka; 
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literárno-spoločenské podujatie so zaujímavými ľuďmi zastupujúcimi rusínsku 

národnostnú menšinu a v neposlednom rade výstava a zborník. 18. mája sa v spolupráci 

s Regionálnym klubom rusínskej obrody v Bardejove konala súťaž Duchnovičov 

Prešov – celoslovenská súťaž v recitácii rusínskej poézie, prózy, vlastnej tvorby, 

malých scénických foriem a ľudového rozprávania. 

 

Rómska národnostná menšina je pravidelne súčasťou aktivít pre deti a mládež. V okrese 

Bardejov ich zastrešuje najmä Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína. Záujem 

je najmä o knižnično-informačnú prípravu, súťaže a besedy, ktoré organizuje Okresná 

knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove.   

 

Spolupráca s inými subjektami 

 

Okresná knižnica Dávida Gutgesela je členom konzorcia Knižnice pre Slovensko 

(KPS) a partnerskou knižnicou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI). 

Spolupráca zabezpečuje vzdelávanie pracovníkov OKDG, vzdialený prístup 

k databázam a tiež budovanie kreatívnej dielne Fablab. 

 

Naša knižnica s dlhoročnou tradíciou spolupracuje s Klubom slovenských turistov 

v Bardejove. Pravidelne dvakrát v mesiaci, vždy v pondelok sa konajú stretnutia, na 

ktorých prednášajú členovia klubu. O prednášky je veľký záujem širokej verejnosti 

a priaznivcov turistiky.  

 

V roku 2022 Okresná knižnica Dávida Gutgesela vstúpila do podporného programu pre 

knižnice so spoločnosťou Albi. Spoluprácou sme pre našich používateľov získali do 

knižničného fondu 3 sady Kúzelného čítania (obsahujú knihu + elektronickú ceruzku)  

a 5 samostatných kníh Kúzelného čítania. Našim používateľom sme tak mali možnosť 

sprístupniť aj túto finančne náročnejšiu, no veľmi zaujímavú súpravu interaktívnych 

publikácii. Sady Kúzelné čítanie sú aj pravidelnou súčasťou KIP. 

 

Od roku 1997 OKDG zabezpečuje zrakovo znevýhodneným používateľom zvukové 

knihy zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Umožňuje 

pravidelnú výmenu zvukových kníh, na základe ktorej si zrakovo postihnutí 

používatelia majú možnosť vypožičať nové knižné zvukové súbory. Tiež spolupracuje 
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s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko Prešov, ktorá 

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

poradenské dni v priestoroch OKDG v Bardejove. Toto občianske združenie vytvára 

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

a sociálnu rehabilitáciu. 

 

Počas roka 2022 sme v rámci projektov knižnice spolupracovali  so žiakmi s mentálnym 

postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím zo 

Špeciálnej školy, Pod papierňou, Bardejov. 

 

Naša knižnica spolupracuje tiež s Centrami sociálnych služieb (Wolkerová ul., 

Toplianska ul.) a Seniorskými centrami (Dlhá Lúka a Zborov), kde sa okrem 

pravidelnej výmeny dlhodobej výpožičky z fondu OKDG uskutočňujú aj knižnično-

informačné prípravy, stretnutia a prednášky na rôzne témy. Podobné stretnutia sa konajú 

každú stredu v priestoroch knižnice pre členov Jednoty dôchodcov v Bardejove, ktorí 

12. mája pripravili súťaž v recitácii poézie a prózy. Únia žien tiež každoročne 

organizuje súťaž v umeleckom prednese žien a dievčat – Vansovej Lomnička.  

Súťaž v prednese slovenských povestí Jozefa Cígera Hronského ŠALIANSKY 

MAŤKO každoročne organizuje Oblastné pracovisko Matice Slovenskej                          

v Bardejove, Okresná knižnica Davida Gutgesela v Bardejove, Hornošarišské 

osvetové stredisko v Bardejove a Mesto Bardejov – Oddelenie školstva a športu.  

 

3.3.Online činnosť 

 

Vzhľadom na dodržiavanie nariadení a pokynov ústredných orgánov na ochranu 

zdravia, ktoré platili najmä prvé mesiace roka 2022, sa podujatia OKDG organizovali 

prevažne v online 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 online priestore. Kontakt s našimi používateľmi a širšej verejnosti sme sa snažili 

udržiavať prostredníctvom videí, živých vstupov a záznamov z podujatí 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.  
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Aj v roku 2022 ponúkame v spolupráci s Palmknihy možnosť výpožičky e-kníh, 

ktorých je v online katalógu OKDG viac ako 11 500 titulov rôznych tém a žánrov.  

 

Príloha č. 6 

 

4. Projektová činnosť a granty za rok 2022 
 

Názov 

projektu 

Výstup 

 

Finančný 

zdroj, 

program, 

podprogram 

Žiadaná 

suma 

 

Schválená 

suma 

 

Termín 

realizácie  

 

Poznámka 

Zaži s 

Gutgesel

om, že 

kniha je 

skvelým 

priateľo

m 

3-dňový 

literárny 

festival 

FPU 

1.5.7 

Literárne 

prehliadky, 

festivaly, 

súťaže 

3 336,00 3 000,00 05/2022 – 

12/2022  

8.6. –  

10.6.2022 

Literárna 

čitáreň 

realizáci

a 

kultúrny

ch 

podujatí

, besied, 

autorský

ch 

čítaní, 

ako aj 

odborný

ch 

prednáš

ok o 

literárne

j tvorbe 

FPU 

5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

1 779,00 1 600,00 01/2022 – 

12/2022 

 

Cesta 

umením 

"Tri 

múzy" 

Beseda 

Andrey

Rimovej

, 

prezentá

cia 

obrazov 

maliark

y Jany 

Medňan

skej a 

umeleck

ých 

FPU 

5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

1 672,00 1 500,00 03/2022 – 

12/2022 
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fotograf

ii Jany 

Obžerov

ej 

Vzdeláv

anie 

knihovní

kov – 

najlepšia 

investíci

a do 

zamestna

ncov 

vzdeláv

acie 

aktivity 

pre 

odborný

ch 

pracovn

íkov 

FPU 

5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

2 230,00 Nepodpor

ený  

  

Deti, 

hurá do 

knižnice 

série 

worksho

pov 

zameran

ých na 

predčita

teľskú 

gramotn

osť s 

uplatňo

vaním 

Montess

ori 

metódy 

FPU 

5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

1 781,00 1 600,00 03/2022 – 

12/2022 

 

Hovoria 

o nich 

pramene 

III. 

Besedy 

o históri

i mesta 

Bardejo

v a 

zborník 

FPU 

5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

1 981,00 1 500,00 02/2022 – 

12/2022 

 

Knižnica 

v čase 

Dokume

ntárny 

film 

o históri

i našej 

knižnice 

FPU 

5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

činnosť 

knižníc 

5 570,00 Nepodpor

ený  

  

Čriepky 

poznania 

Stretnuti

a o  

archeolo

gických 

zistenia

ch pri 

objavoc

FPU 

5.1.3 

Podujatia, 

vzdelávacie 

aktivity a 

odborná 

2 042,00 1 600,00 02/2022 – 

12/2022 
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h v 

zaniknut

ej 

stredove

kej 

dedinke 

Šoldov 

činnosť 

knižníc 

Tiché 

zóny 

prinesú 

viac 

priestoru 

pre pokoj 

a oddych 

pri čítaní 

skvalitn

enia 

interiéro

vého 

vybaven

ia pre 

používat

eľov 

knižníc 

FPU 

5.1.2 

Vybavenie 

knižníc a 

menšia 

knižničná 

infraštruktú

ra 

2 500,00 2 000,00 04/2022 – 

10/2022 

 

Byť 

múdrejší  

vďaka 

knihám 

akvizíci

a 

knižničn

ého 

fondu 

FPU 

5.1.4 

Akvizícia 

knižníc 

17 800,0

0 

16 000,00 07/2022 –

03/2023 

 

Krajina 

bez 

jazyka, 

je ako 

krajinou 

bez srdca 

nákup 

knižničn

ého 

fondu  

FNPKNM 

2.1.4 

podpora 

knižníc 

1 055,00 Nepodpor

ený 

  

Môj 

jazyk, 

moje 

korene 

súťaž v 

preklade 

textov, 

literárno

-

spoloče

nské 

podujati

e, 

výstava 

a 

zborník; 

FNPKNM 

1.2 

neprofesion

álne umenie 

2 420,00 2 200,00 04/2022 – 

12/2022 

rusínska 

národnost

ná 

menšina 

Nákup 

kníh 

akvizíci

a KF 

Mesto 

Bardejov 

1 100,00 1 000,00   

Propagác

ia 70. 

výročia 

knižnice  

Propaga

čné 

predmet

y 

Mesto 

Bardejov 

500,00 500,00   

EKO(ši) 

KAMOŠ

I 

Zážitko

vé 

čítanie 

spojené 

s 

SAK 132,24 100,00 04/2022 – 

11/2022 
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tvorivou 

dielnou 

so 

zbytkov

ými 

materiál

mi 

Dohoda Pracovn

á 

pozícia 

ÚPSVaR 4 608,72 3 842,80 03/2022 – 

07/2022 

 

Skvalitn

enie a 

moderni

zácia 

výpožičn

ých 

priestoro

v 

knižnice 

Zariade

nie 

priestor

ov pre 

používat

eľov 

knižnice 

Sprostredkov

ateľský 

orgán IROP - 

MKSR  

 

59 949,8

9 

56949,89 2023  

Školenia 

seniorov 

pri práci 

so 

smartfón

om a 

facebook

om 

vzdeláv

anie 

seniorov 

s odborn

ým 

lektoro

m 

MK SR 3 290,00 Nepodpor

ený  

  

Knižnica 

je 

priestor, 

kde 

kvitne 

nekoneč

ná 

kombiná

cia 

prírody 

cyklu 

kreatívn

ych 

worksho

pov 

Úrad vlády 

SR 

3 620,00 Nepodpor

ený 

  

Elektroni

cké 

informač

né 

panely 

ako 

nástroj 

elektron

ické 

informa

čné 

panely 

pre 

používat

eľov i 

zamestn

ancov 

knižnice 

Úrad vlády 

SR 

9 910,00 Nepodpor

ený  
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Program

uj, svet 

technoló

gií 

objavuj 

worksho

py o 

program

ovaní, 

práci s 

micro:bi

tmi a s 

program

ovacími 

jazykmi 

Úrad vlády 

SR 

9 997,00 4 000 1.12.2022

- 

31.3.2023 

 

 

 Celkový počet podaných projektov v roku 2022: 21 

Počet schválených projektov v roku 2022: 15 

Počet realizovaných projektov v roku 2022: 14 

Celková suma schválených projektov: 97 392,69 € 

 

 

5. Marketing a propagácia za rok 2022 
 

Dôležitou súčasťou prezentácie knižnice sú marketingové aktivity vrátane pravidelných 

tlačových správ zasielaných médiám, propagácia aktivít knižnice v regionálnej tlači 

a televízii.  

 

Názov média a typ propagácie:   

 

AHOJ.TV (online) 

 

30.1.2022  SKVALITNENIE INTERIÉROVÉHO VYBAVENIA ODDELENIA 

KRÁSNEJ LITERATÚRY PRE POUŽÍVATEĽOV KNIŽNICE 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7807/skvalitnenie-interieroveho-vybavenia-oddelenia-

krasnej-literatury-pre-pouzivatelov-kniznice/ 

4.2.2022  OKRESNÁ KNIŽNICA DÁVIDA GUTGESELA V BARDEJOVE OSLÁVI 

OKRÚHLE JUBILEUM 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7853/okresna-kniznica-davida-gutgesela-v-bardejove-

oslavi-okruhle-jubileum/ 

8.2.2022  BARDEJOVSKÁ KNIŽNICA PRICHÁDZA S NOVOU WEBOVOU 

STRÁNKOU. VYHOVIE AJ NÁROČNEJŠIEMU POUŽÍVATEĽOVI 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7876/bardejovska-kniznica-prichadza-s-novou-

webovou-strankou.-vyhovie-aj-narocnejsiemu-pouzivatelovi/ 

9.2.2022  NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA PODPORIA AJ V BARDEJOVE, 

KULTÚRNE ORGANIZÁCIE PSK PRICHÁDZAJÚ S BOHATÝM PROGRAMOM 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7890/narodny-tyzden-manzelstva-podporia-aj-v-

bardejove-kulturne-organizacie-psk-prichadzaju-s-bohatym-programom/ 

21.2.2022  BARDEJOVSKÚ KNIŽNICU MÔŽETE NAVŠTÍVIŤ UŽ AJ VIRTUÁLNE 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7968/bardejovsku-kniznicu-mozete-navstivit-uz-aj-

virtualne/ 

2.3.2022  KNIŽNICE V PREŠOVSKOM KRAJI NAVŠTÍVILO VLANI VYŠE 413-

TISÍC ČITATEĽOV 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7807/skvalitnenie-interieroveho-vybavenia-oddelenia-krasnej-literatury-pre-pouzivatelov-kniznice/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7807/skvalitnenie-interieroveho-vybavenia-oddelenia-krasnej-literatury-pre-pouzivatelov-kniznice/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7853/okresna-kniznica-davida-gutgesela-v-bardejove-oslavi-okruhle-jubileum/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7853/okresna-kniznica-davida-gutgesela-v-bardejove-oslavi-okruhle-jubileum/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7876/bardejovska-kniznica-prichadza-s-novou-webovou-strankou.-vyhovie-aj-narocnejsiemu-pouzivatelovi/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7876/bardejovska-kniznica-prichadza-s-novou-webovou-strankou.-vyhovie-aj-narocnejsiemu-pouzivatelovi/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7890/narodny-tyzden-manzelstva-podporia-aj-v-bardejove-kulturne-organizacie-psk-prichadzaju-s-bohatym-programom/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7890/narodny-tyzden-manzelstva-podporia-aj-v-bardejove-kulturne-organizacie-psk-prichadzaju-s-bohatym-programom/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7968/bardejovsku-kniznicu-mozete-navstivit-uz-aj-virtualne/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/7968/bardejovsku-kniznicu-mozete-navstivit-uz-aj-virtualne/
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https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8039/kniznice-v-presovskom-kraji-navstivilo-vlani-

vyse-413-tisic-citatelov/ 

26.3.2022  SVIATOK KNIŽNÍC V OKRESNEJ KNIŽNICI DÁVIDA GUTGESELA 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8146/sviatok-kniznic-v-okresnej-kniznici-davida-

gutgesela/ 

30.3.2022  HLASUJTE ZA KNIHU ROKA 2021 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8155/hlasujte-za-knihu-roka-2021/ 

7.4.2022  PREBIEHA SÚŤAŽ O KNIHU ROKA 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8187/prebieha-sutaz-o-knihu-roka/ 

14.4.2022  V KNIŽNICI D. GUTGESELA SA KONAL 17. ROČNÍK 

MEDZINÁRODNÉHO PODUJATIA NOC S ANDERSENOM 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8218/v-kniznici-d.-gutgesela-sa-konal-17.-rocnik-

medzinarodneho-podujatia-noc-s-andersenom/ 

3.5.2022  V BARDEJOVSKEJ KNIŽNICI SA USKUTOČNIL WORKSHOP PRE 

ŽIAKOV SPOJENEJ ŠKOLY 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8295/v-bardejovskej-kniznici-sa-uskutocnil-workshop-

pre-ziakov-spojenej-skoly/ 

5.6.2022  PREMIÉR EDUARD HEGER PRIŠIEL DO BARDEJOVSKEJ KNIŽNICE 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8411/premier-eduard-heger-prisiel-do-bardejovskej-

kniznice/ 

12.6.2022  VÝSTAVA OBRAZOV BARDEJOVČANA VLADIMÍRA DUŠENKU 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8610/vystava-obrazov-bardejovcana-vladimira-

dusenku/ 

16.6.2022  V BARDEJOVSKEJ KNIŽNICI SA USKUTOČNILA BESEDA S 

MICHALOM SLANIČKOM 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8471/v-bardejovskej-kniznici-sa-uskutocnila-beseda-s-

michalom-slanickom/ 

17.6.2022  V BARDEJOVSKEJ KNIŽNICI SA USKUTOČNIL LITERÁRNY 

FESTIVAL  

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8474/v-bardejovskej-kniznici-sa-uskutocnil-literarny-

festival/ 

9.9.2022  BARDEJOVSKÁ KNIŽNICA OSLAVUJE 70. VÝROČIE 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8889/bardejovska-kniznica-oslavuje-70.-vyrocie/  

21.10.2022  V BARDEJOVSKEJ KNIŽNICI SA POČAS ROKA PREDSTAVILI 

ZNÁMI AUTORI 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/9043/v-bardejovskej-kniznici-sa-pocas-roka-

predstavili-znami-autori/  

16.11.2022  MÔJ JAZYK, MOJE KORENE 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/9104/moj-jazyk-moje-korene/  

17.12.2022  KNIŽNÁ NÁDIELKA V OKRESNEJ KNIŽNICI DÁVIDA 

GUTGESELA V BARDEJOVE 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/9179/knizna-nadielka-v-okresnej-kniznici-davida-

gutgesela-v-bardejove/  

23.12.2022  BARDEJOVSKÁ KNIŽNICA OTVORILA VIRTUÁLNU 

UNIVERZITU TRETIEHO VEKU 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/9190/bardejovska-kniznica-otvorila-virtualnu-

univerzitu-tretieho-veku/  

01.12.2022 „SKRYTÉ ODDELENIE“ V KNIŽNICI S REGIONÁLNYM VÝZNAMOM 

https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8039/kniznice-v-presovskom-kraji-navstivilo-vlani-vyse-413-tisic-citatelov/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8039/kniznice-v-presovskom-kraji-navstivilo-vlani-vyse-413-tisic-citatelov/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8146/sviatok-kniznic-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8146/sviatok-kniznic-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8155/hlasujte-za-knihu-roka-2021/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8187/prebieha-sutaz-o-knihu-roka/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8218/v-kniznici-d.-gutgesela-sa-konal-17.-rocnik-medzinarodneho-podujatia-noc-s-andersenom/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8218/v-kniznici-d.-gutgesela-sa-konal-17.-rocnik-medzinarodneho-podujatia-noc-s-andersenom/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8295/v-bardejovskej-kniznici-sa-uskutocnil-workshop-pre-ziakov-spojenej-skoly/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8295/v-bardejovskej-kniznici-sa-uskutocnil-workshop-pre-ziakov-spojenej-skoly/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8411/premier-eduard-heger-prisiel-do-bardejovskej-kniznice/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8411/premier-eduard-heger-prisiel-do-bardejovskej-kniznice/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8610/vystava-obrazov-bardejovcana-vladimira-dusenku/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8610/vystava-obrazov-bardejovcana-vladimira-dusenku/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8471/v-bardejovskej-kniznici-sa-uskutocnila-beseda-s-michalom-slanickom/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8471/v-bardejovskej-kniznici-sa-uskutocnila-beseda-s-michalom-slanickom/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8474/v-bardejovskej-kniznici-sa-uskutocnil-literarny-festival/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8474/v-bardejovskej-kniznici-sa-uskutocnil-literarny-festival/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8889/bardejovska-kniznica-oslavuje-70.-vyrocie/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/9043/v-bardejovskej-kniznici-sa-pocas-roka-predstavili-znami-autori/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/9043/v-bardejovskej-kniznici-sa-pocas-roka-predstavili-znami-autori/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/9104/moj-jazyk-moje-korene/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/9179/knizna-nadielka-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela-v-bardejove/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/9179/knizna-nadielka-v-okresnej-kniznici-davida-gutgesela-v-bardejove/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/9190/bardejovska-kniznica-otvorila-virtualnu-univerzitu-tretieho-veku/
https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/9190/bardejovska-kniznica-otvorila-virtualnu-univerzitu-tretieho-veku/
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https://ahoj.tv/clanky/clanok/9140/-skryte-oddelenie-v-kniznici-s-regionalnym-

vyznamom/?fbclid=IwAR1frUKppthueMhNqFkKoerHNyL_J6WAjTDnZCpl7TtoN7Hm

8UTHSH8Um70 

 

BTV 

 

08.07.2022 Výstavné galérie patria bardejovským umelcom 

https://www.bardejovskatv.sk/spravy/vystavne-galerie-patria-bardejovskym-umelcom 

09.09.2022 Knižnica oslavuje významné jubileum 

https://www.bardejovskatv.sk/spravy/kniznica-oslavuje-vyznamne-jubileum  

07.11.2022 Prvé novembrové výstavy 

https://www.bardejovskatv.sk/spravy/prve-novembrove-vystavy  

08.12.2022 Archív spomienok 

https://www.bardejovskatv.sk/spravy/archiv-spomienok  

 

Rádio Regina Východ 

 

10.10.2022 Aktuálne tu a teraz: Prehľad podujatí v aktuálnom týždni 

16.12.2022 Aktuálne tu a teraz :Výstava Čriepky poznania  

 

Bardejovské novosti 

 

Machové obrazy a machové dekorácie / Okresná knižnica Dávida Gutgesela. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 7-8 (2022), s. 4 

Pripravované podujatia / -ts. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 7-8 (2022), s. 6 

Na dobré manželstvo sú potrební traja : Národný týždeň manželstva v Okresnej 

knižnici Dávida Gutgesela / Jana Lipková, Michal Balaščák. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 9-10 (2022), s. 3-4 

Kultúrne organizácie PSK majú nové virtuálne prehliadky : župa podporila ich vznik 

sumou 6700 eur / Lea Heilová. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 9-10 (2022), s. 3 

Sviatok knižníc v OKDG / Jana Lipková, Michal Balaščák. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 11-12 (2022), s. 6, 8 

Kniha roka PSK 2021 : hlasovanie prebieha do 15. apríla 2022 / Michal Balaščák. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 13-14 (2022), s. 5 

V OKDG Noc s Andersenom / Jana Lipková. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 15-16 (2022), s. 5, 6 

Príbeh Biblie: Od tabuľky ku knihe 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 15-16 (2022), s. 5 

Pribudli nové knihy : akvizíciu knižničného fondu podporil Fond na podporu umenia / 

Dana Ristvejová. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 19-20 (2022), s. 5 

Workshop pre žiakov ŠZŠ : v rámci projektu Deti, hurá do knižnice / Jana Lipková. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 21-22 (2022), s. 6 

Literárna čitáreň v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela / Michal Balaščák. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 23-24 (2022), s. 5 

Pozvánka 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 23-24 (2022), s. 5 

https://ahoj.tv/clanky/clanok/9140/-skryte-oddelenie-v-kniznici-s-regionalnym-vyznamom/?fbclid=IwAR1frUKppthueMhNqFkKoerHNyL_J6WAjTDnZCpl7TtoN7Hm8UTHSH8Um70
https://ahoj.tv/clanky/clanok/9140/-skryte-oddelenie-v-kniznici-s-regionalnym-vyznamom/?fbclid=IwAR1frUKppthueMhNqFkKoerHNyL_J6WAjTDnZCpl7TtoN7Hm8UTHSH8Um70
https://ahoj.tv/clanky/clanok/9140/-skryte-oddelenie-v-kniznici-s-regionalnym-vyznamom/?fbclid=IwAR1frUKppthueMhNqFkKoerHNyL_J6WAjTDnZCpl7TtoN7Hm8UTHSH8Um70
https://www.bardejovskatv.sk/spravy/vystavne-galerie-patria-bardejovskym-umelcom
https://www.bardejovskatv.sk/spravy/kniznica-oslavuje-vyznamne-jubileum
https://www.bardejovskatv.sk/spravy/prve-novembrove-vystavy
https://www.bardejovskatv.sk/spravy/archiv-spomienok
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Postúpila aj štvorročná Lilianka / -šn. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 23-24 (2022), s. 4 

Premiér navštívil OKDG / Michal Balaščák. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 23-24 (2022), s. 1 

Michal Slanička v OKDG : ďalšia zo série besied v Literárnej čitárni / Michal Balaščák. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 27-28 (2022), s. 4 

Žánrovo rôznorodé podujatie : literárny festival Zaži s Gutgeselom, že kniha je 

skvelým priateľom / Jana Lipková. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 29-30 (2022), s. 3, 4 

Knižnica je viac ako len priestor : k 70. výročiu Okresnej knižnice Dávida Gutgesela 

v Bardejove / Iveta Michalková. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 35-36 (2022), s. 4-5 

Vyrástli "na krídlach príbehov" : jubilujúca Okresná knižnica Dávida Gutgesela dostala 

od primátora ďakovný list / Mária Vlkovičová, Michal Balaščák ; Foto: Pavol Bicák. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 39-40 (2022), s. 1, 4 

Tretia séria Literárnej čitárne / Michal Balaščák. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 45-46 (2022), s. 5 

Môj jazyk, moje korene : projekt Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove 

venovaný rusínskej národnostnej menšine / Alžbeta Kutašovičová ; Foto: Mária 

Vlkovičová. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 47-48 (2022), s. 4 

Sériu podujatí začala Okresná knižnica Dávida Gutgesela výstavou "Archív 

spomienok" / Michal Balaščák ; Foto: Lucia Petrušová, Mária Vlkovičová, Rím.-kat. 

farnosť sv. Egídia v Bardejove. 

In: Bardejovské novosti. - ISSN 1338-1067. - Roč. 33, č. 51-52 (2022), s. 5, 10 

 

 

MY 

 

Organizácie majú virtuálne prehliadky : PSK podporil kultúrne stánky sumou 6700 eur 

/ Lea Heilová ; Foto: (PSK). VA 

In: MY - Nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Prešov, Bardejov, Sabinov, 

Michalovce, Poprad, Spišská Nová Ves, Trebišov. - ISSN 1339-9535. - Roč. 2, č. 28 

(24.2.2022), s. 7 

Knižnica v Bardejove oslavuje 70 rokov : aktuálne má približne 3-tisíc používateľov / 

Daša Jeleňová ; Foto: (archív PSK). VA 

In: MY - Nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región : Prešov, Bardejov, Sabinov, 

Michalovce, Poprad, Spišská Nová Ves, Trebišov. - ISSN 1339-9535. - Roč. 2, č. 148 

(22.9.2022), s. 7 

 

Bulletin Slovenskej asociácie knižníc 

 

"Eko kamoši" / Jana Lipková. VA 

In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - ISSN 1335-7905. - Roč. 30, č. 3 (2022), s. 24-

25 
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6. Organizačná štruktúra  

   
Prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2022: 15,5 

Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2022: 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: 1 

Ostatní: 0 

Pohyb zamestnancov v r. 2022 (odišli/noví): 1/0 

 

Organizačná štruktúra je k 31.12.2022 v štádiu riešenia.  

 

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 rekonštrukcii, 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 wineeu s.r.o. 

- Plocha (m²): 113,52 m2 

- Výška ročného nájomného: 10 205,40 € 

- Doba nájmu: doba neurčitá 

- Účel: štýlová vinotéka 

- Stručný popis stavu objektu: objekt vyhovujúci/spôsobilý 

-  



34 

 

8.2.Ostatné nájomné 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 –  2022 

 
  Plán Skutočnosť 

1. Počet používateľov 4 200 4 226 

2. Počet návštevníkov 32 200 39 643 

3. Počet knižničných prírastkov  2 100 2 999 

4. Počet podujatí 355 412 

 

 

Ostatné ukazovatele – 2022 

 
  Plán Skutočnosť 

1. Knižničný fond 77 000 78 054 

2. Výpožičky 110 000 129 737 

3.. Úbytky 2 000 2 250 

4.. % používateľov z počtu obyvateľov 13,15 13,92 

5. Online podujatia 100 78 

6. E-knihy 300 249 

7. E-čitatelia - 79 

 

 

Príloha č.2 

 

Súťaže – 2022 
 

Termín 

 

Názov  

súťaže 

Charakter  

súťaže * 

Zdroj financovania Poznámka 

28.2.202

2 

KNIHA 

ROKA PSK 

2021 

Nominácia kníh do 

súťaže KNIHA ROKA 

PSK 2021 

OKDG  
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10.3. 

2022 

Šaliansky 

Maťko 

Okresné kolo 

celoslovenskej súťaže 

pre deti v prednese 

slovenských povestí. 

OKDG s oblastným 

pracoviskom Matice 

slovenskej  

v Bardejove 

 

12.5. 

2022 

Prednes 

poézie 

Okresná súťaž 

v recitácii poézie  

a prózy 

OKDG  

Jednota dôchodcov  

 

18.5. 

2022 

Duchnovičov 

Prešov 

Okresná kolo 

celoslovenskej súťaže v 

recitácii rusínskej 

poézie, prózy, vlastnej 

tvorby, malých 

scénických foriem a 

ľudového rozprávania. 

OKDG s Rusínskou 

obrodou na Slovensku 

 

12.9. 

2022 

Komiksiáda Okresná kolo 

celoslovenskej súťaže 

o najlepšiu komiksovú 

prácu. 

OKDG  

24.10. 

2022 

Môj jazyk, 

moje korene 

Regionálna literárna 

súťaž v umeleckom 

preklade zo 

slovenského spisovného 

jazyka do jazyka 

národnostnej menšiny - 

rusínčiny 

FnPNM  

*súťaž celoslovenská, krajská, okresná... 

 

Príloha č.3 
 

Výstavy – 2022 
 

Termín 

 

Názov  

výstavy 

Miesto  

konania 

Poznámka 

Február PUTOVANIE PO USA Výstavná 

sieň OKDG 

Výstava fotografií Leonarda 

Baňasa 

Marec MACHOVÉ OBRAZY 

A MACHOVÉ 

DEKORÁCIE 

Výstavná 

sieň OKDG 

Daniela Zimmerová 

Apríl PRÍBEH BIBLIE: OD 

TABUĽKY KU KNIHE 

Výstavná 

sieň OKDG 

Výstava súkromnej zbierky biblií 

pána Michala Lapčáka 

Máj  VÝBER Z TVORBY Výstavná 

sieň OKDG 

Helena Tomečková 

KNIHA ROKA PSK 2020 Študovňa 

OKDG 

PSK 

Jún  ZAŽI S GUTGESELOM, 

ŽE KNIHA JE 

SKVELÝM PRIATEĽOM 

Výstavná 

sieň OKDG  

Výstava prác žiakov Spojenej 

školy, Pod papierňou (študenti, 

ktorí tvorili dizajn plagátu 

festivalu) 
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Júl - 

August 

BARDEJOV                    

V OBRAZOCH 

Výstavná 

sieň OKDG 

Vladimír Dušenka 

September 70 ROKOV OKDG VO 

FOTOGRAFII – 

zaujímavý prierez 

históriou knižnice 

Výstavná 

sieň OKDG 

OKDG 

Október ČARO KNIŽNEJ VÄZBY Výstavná 

sieň OKDG 

Výstava kníhviazačských náčiní 

pána Erika Križovenského a 

zbierka jedinečných kníh z fondu 

Východoslovenského múzea v 

Košiciach 

KNIHA ROKA PSK 2021 Študovňa 

OKDG 

PSK 

November NA HRANICI V 

KNIŽNICI 

Výstavná 

sieň OKDG 

Putovná výstava fotografií z 

natáčania seriálu TV JOJ Hranica. 

SRNA V NERAJI Výstavná 

sieň OKDG 

Daniela Kapráľová 

December ARCHÍV SPOMIENOK Výstavná 

sieň OKDG 

Jubilejná výstava členov 

fotoklubu RCKP Krosno 

 

Príloha č.4 

 

Podujatia pod záštitou predsedu PSK v roku 2022 
 

Termín 

 

Názov podujatia Počet 

návštevníkov 

Stručný popis/Poznámka 

12.2. – 

20.2. 

2022 

Národný týždeň 

manželstva 2022 

 

14. – 20. 2. 2022 

 

Téma: 

Manželský 

trojuholník? 

600 12.2.2022 – Sviatok sv. Valentína 

(online príspevok) 

15.2.2022 – Manželský trojuholník? 

Hostia: Mgr. Bernadeta Cifrová 

Mgr. Peter Jano 

16.2.2022 – NTM 2022 (online prezentácia 

o aspektoch lásky v manželstve) 

17.2.2022 – Rozprávkový kufrík: 

NOEMOVA ARCHA (online podujatie pre 

deti a mládež) 

18.2.2022 – Tvoríme spolu 

(online tvorivá dielňa pre deti a mládež) 

19.2.2022 – TAJOMSTVÁ UKRYTÉ 

V KNIŽNICI Téma: Rozprávkové 

zvieracie rodinky 

20.2.2022 – Ľúbostná korešpondencia 

(online príspevok – ľúbostná 

korešpondencia v literatúre) 



37 

 

8.9.2022 Slávnostná 

akadémia pri 

príležitosti        

70. výročia 

100 Podujatie pre pozvaných hostí pri 

príležitosti 70. výročia založenia okresnej 

knižnice. 

 

Príloha č.5 

 

Podujatia – 2022 

 
Termín 

 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia * 

Počet 

návštevníko

v 

Zdroj 

financovania 

3.1. –  

31. 1. 

2022 

Knižnično-informačná 

príprava pre deti 1. 

ročníka ZŠ 

KIP 52 

 

Rozpočet 

OKDG 

3.1. –  

31.1. 

2022 

Januárová knižničná 

obývačka  

KALENDÁR 

Tematický 

zameraná 

tvorivá dielňa 

24 Rozpočet 

OKDG 

31.1. 

2022 

Večer s turistikou: 

Svalbard – Špicbergy 

Prenáša: MUDr. Jozef 

Chovanec, ml. 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

36 Rozpočet 

OKDG 

 

KST BŠK 

Bardejov 

1.2. –  

28.2. 

2022 

Putovanie po USA 

Leonard Baňas 

Výstava 

fotografií 

89 Rozpočet 

OKDG 

1.2. –  

28.2. 

2022 

Knižnično-informačná 

príprava pre deti 1. 

ročníka ZŠ 

KIP 42 Rozpočet 

OKDG 

1.2. –  

28.2. 

2022 

 

Kamoši z vypáraného 

svetra   

 

EKO 

Zážitkové 

čítanie 

+ tvorivá dielňa 

na mini 

krosienkach.   

43 Z rozpočtu 

OKDG 

1.2. –  

28.2. 

2022 

 

Februárová knižničná 

obývačka  

DARČEKOVÁ 

KRABIČKA 

Tematický 

zameraná 

tvorivá dielňa 

 60 Rozpočet 

OKDG 

 

9.2. 

2022 

VYHLÁSENIE ANKETY KNIHA ROKA PSK 2021 

11.2. 

2022 

MÔJ JAZYK, MOJE 

KORENE – ZBORNÍK 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

37 FNPNM 

15.2. 

2022 

 

 

Manželský trojuholník? 

Hostia: Mgr. Bernadeta 

Cifrová 

Mgr. Peter Jano 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

46 Z rozpočtu 

OKDG 
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21.2. 

2022 

 

Večer s turistikou: 

Putovanie po USA 

 

Prednáša: Leonard Baňas 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

53 KST BŠK 

Bardejov 

 

21. – 25. 

2.2022 

Jarné dekorácie 

(JARNÉ PRÁZDNINY) 

Tvorivá dielňa 

pre deti. 

22 Z rozpočtu 

OKDG 

21. – 25. 

2.2022 

Prázdninová výzva 

(JARNÉ PRÁZDNINY) 

Tvorivá dielňa  s 

odmenou 

90 

 

Z rozpočtu 

OKDG 

21. – 25. 

2.2022 

Prázdninová knižničná 

obývačka 

(JARNÉ PRÁZDNINY) 

Tematický 

zameraná 

tvorivá dielňa 

26 Z rozpočtu 

OKDG 

28.2. 

2022 

Večer s turistikou: 

Bern - hlavné mesto 

Švajčiarska 

Prenáša: MVDr. Vlado 

Eliáš, PhD 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

41 KST BŠK 

Bardejov 

 

1.3. – 

31.3. 

2022 

Machové obrazy 

a machové dekorácie 

Autorka: Daniela 

Zimmerová 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

67 Z rozpočtu 

OKDG 

1.3. 

2022 

 

30.3. 

2022 

 

Príďte si vytvoriť svoj 

vlastný machový obraz! 

 

Autorka: Daniela 

Zimmerová 

Kreatívny 

workshop 

13 Z rozpočtu 

OKDG 

28.2. –  

6.3. 

2022 

 

ROZPRAVKOVÝ 

KUFRÍK 

Mini divadelné 

predstavenie 

využívajúce 

techniku 

rozprávania 

príbehov – 

KAMISHIBAI 

38 Z rozpočtu 

OKDG  

28.2. –  

6.3. 

2022 

 

VYHODNOTENIE 

PRÁZDNINOVEJ 

VÝZVY 

 

EKO 

Tvorivá dielňa 

z recyklovaného 

papiera 

26 Z rozpočtu 

OKDG 

1.3. –  

31.3. 

2022 

Marcová knižničná 

obývačka  

Tematický 

zameraná 

tvorivá dielňa 

9 Z rozpočtu 

OKDG 

3.3. 

2022 

ŠT 

Literárna čitáreň 

Tina Van der Holland 

 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

39 FPU 

4.3. 

2022 

JE NÁS POČUŤ Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

14 Z rozpočtu 

OKDG 

1.3. –  

31.3. 

2022 

Kamoši z vypáraného 

svetra   

 

Zážitkové 

čítanie 

139 Z rozpočtu 

OKDG 
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 EKO + tvorivá dielňa 

na mini 

krosienkach.   

1.3. –  

31.3. 

2022 

 

ROZPRAVKOVÝ 

KUFRÍK 

 

 

Mini divadelné 

predstavenie 

využívajúce 

techniku 

rozprávania 

príbehov – 

KAMISHIBAI 

158 Z rozpočtu 

OKDG 

8.3.-

9.3.2022 

Hromadná výpožička tr. 

kolektívov 

KIP  18 Z rozpočtu 

OKDG 

10.3. 

2022 

Šaliansky Maťko Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

49 

 

Oblastným 

pracoviskom 

Matice 

slovenskej  

v Bardejove. 

14.3. 

2022 

 

Večer s turistikou: 

Česká Lípa a okolie 

Prednáša:  

Mgr. Stano Škerlík 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

51 KST BŠK 

Bardejov 

 

21.3. 

2022 

Ja som prvák, ty si prvák KIP do 15r. 15 Z rozpočtu 

OKDG 

23.3. 

2022 

 

Hovoria o nich pramene 

III. 

Hosť: Jana Mattová 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

53 FPU 

24.3. 

2022 

Rozprávky z lega Zážitkovo 

tvorivé pásmo 

10 Z rozpočtu 

OKDG 

30.3. 

2022 

 

Prezentácia knihy 

Hovoria o nich pramene 

II. 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

49 PSK 

1.4. –  

30. 4. 

2022 

Knižnično-informačná 

príprava pre deti do 15 

rokov 

KIP 11 Z rozpočtu 

OKDG 

1.4. –  

30. 4. 

2022 

Knižnično-informačná 

príprava pre študentov 

nad 15 rokov 

KIP 22 Z rozpočtu 

OKDG 

1.4. 

2022 

Popoludnie 

s Andersenom 

 

Medzinárodné 

podujatie na 

podporu čítania 

30 Z rozpočtu 

OKDG 

1.4. 

2022 

 

 

Deti, hurá do knižnice: 

Knihorožka 

Lektorka: Jana Macková 

Tvorivá dielňa 

pre deti 

a mládež 

28 FPU 

1.4. –  

30.4. 

2022 

 

Kamoši z vypáraného 

svetra   

 

EKO 

Zážitkové 

čítanie 

+ tvorivá dielňa 

na mini 

krosienkach   

182 Z rozpočtu 

OKDG 
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1.4 – 

20.4. 

2022 

Hromadná výpožička tr. 

kolektívov 

KIP  33 Z rozpočtu 

OKDG 

1.4. –  

30.4. 

2022 

 

ROZPRAVKOVÝ 

KUFRÍK 

 

 

Mini divadelné 

predstavenie 

využívajúce 

techniku 

rozprávania 

príbehov – 

KAMISHIBAI 

38 Z rozpočtu 

OKDG 

1.4. –  

30.4. 

2022 

 

Eko(ši) kamoši 

 

 

Zážitkové 

čítanie + EKO 

tvorivá dielňa 

9 SAK 

1.4. –  

30.4. 

2022 

 

KÚZELNÉ ČÍTANIE 

 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

41 Albi 

1.4. –  

30.4. 

2022 

 

Aprílová knižničná 

obývačka  

 

Tematický 

zameraná 

tvorivá dielňa 

 30 Z rozpočtu 

OKDG 

4.4. 

2022 

 

Večer s turistikou: 

Rwanda II. 

Prednáša:  

MUDr. Michal Chovanec, 

PhD. 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

46 KSR BŠK 

Bardejov 

7.4. 

2022 

 

Literárna čitáreň 

Emily D. Beňová 

 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

39 FPU 

20.4. – 

29.4. 

2022 

PRÍBEH BIBLIE  

od tabuľky ku knihe 

 

Vernisáž 20.4.2022 

Mgr. Michal Lapčák 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

189 Z rozpočtu 

OKDG 

22.4. 

2022 

Návšteva knižnice 

klientov Denného 

stacionára  

KIP + tvorivá 

dielňa 

10 Z rozpočtu 

OKDG 

25.4. 

2022 

 

Večer s turistikou: 

Poľské Pobaltie 

Prednáša: Mgr. Ivan 

Dzuriš 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

43 KST BŠK 

Bardejov 

 

28.4. 

2022 

Deti hurá do knižnice Workshop 

s grafickým 

štúdiom Brut.to 

8 FPU 

28.4. 

2022 

 

Literárna čitáreň 

Jonathan GRESTY    

 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

56 FPU 
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3.5. – 

31.5. 

2022 

Výber z tvorby 

 

 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

72 Rozpočet 

OKDG 

2.5. –  

31. 5. 

2022 

Knižnično-informačná 

príprava pre deti do 15 

rokov 

KIP 50 Z rozpočtu 

OKDG 

2.5. –  

31. 5. 

2022 

Knižnično-informačná 

príprava pre študentov 

nad 15 rokov 

KIP 15 Z rozpočtu 

OKDG 

2.5. –  

31.5. 

2022 

 

Kamoši z vypáraného 

svetra   

 

EKO 

Zážitkové 

čítanie 

+ tvorivá dielňa 

na mini 

krosienkach 

91 Z rozpočtu 

OKDG 

2.5. –  

31.5. 

2022 

 

ROZPRAVKOVÝ 

KUFRÍK 

 

 

Mini divadelné 

predstavenie 

využívajúce 

techniku 

rozprávania 

príbehov – 

KAMISHIBAI 

58 Z rozpočtu 

OKDG 

2.5. –  

31.5. 

2022 

Eko(ši) kamoši Zážitkové 

čítanie + EKO 

tvorivá dielňa 

26 

 

SAK 

2.5. –  

31.5. 

2022 

KÚZELNÉ ČÍTANIE 

 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

24 Albi 

2.5. –  

31.5. 

2022 

Májová knižničná 

obývačka  

Téma: Deň matiek 

Tematický 

zameraná 

tvorivá dielňa 

 31 Z rozpočtu 

OKDG 

5.- 6. 5. 

2022 

 

Vzdelávanie knihovníkov 

– najlepšia investícia do 

zamestnancov 

Odborno-

vzdelávacie 

podujatie 

27 PSK 

9.5. 

2022 

 

Večer s turistikou: 

Mazurské jazerá 

Prednáša: 

PhDr. Jozef Geffert 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

42 Z rozpočtu 

OKDG 

12.5. 

2022 

 

Prednes poézie 

 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

31 Jednota 

dôchodcov 

Bardejov 

18.5. 

2022 

 

D U C H N O V I Č O V  

P R E Š O V 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

33 Rusínska 

obroda na 

Slovensku 

23.5. 

2022 

 

Večer s turistikou: 

Island 

Prednáša: Ondrej Kubačka 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

36 Z rozpočtu 

OKDG 

25.5. –  

26.5. 

2022 

Literárna čitáreň 

Katarína Nádaská 

 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

97 FPU 
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9.6. – 

30.6. 

2022 

Zaži s Gutgeselom, že 

kniha je skvelým 

priateľom 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

72 FPU 

1.6. –  

30. 6. 

2022 

Knižnično-informačná 

príprava pre deti do 15 

rokov 

KIP 35 Z rozpočtu 

OKDG 

1.6. –  

30. 6. 

2022 

Knižnično-informačná 

príprava pre študentov 

nad 15 rokov 

KIP 26 Rozpočet 

OKDG 

1.6. –  

30.5. 

2022 

 

Kamoši z vypáraného 

svetra   

 

EKO 

Zážitkové 

čítanie 

+ tvorivá dielňa 

na mini 

krosienkach.   

115 Z rozpočtu 

OKDG 

1.6. –  

30.6. 

2022 

 

ROZPRAVKOVÝ 

KUFRÍK 

 

 

Mini divadelné 

predstavenie 

využívajúce 

techniku 

rozprávania 

príbehov 

KAMISHIBAI 

13 Rozpočet 

OKDG 

1.6. –  

30.6. 

2022 

KÚZELNÉ ČÍTANIE 

 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

46 Albi 

1.6. –  

30.6. 

2022 

 

Júnová knižničná 

obývačka 

Tematický 

zameraná 

tvorivá dielňa 

28 Rozpočet 

OKDG 

3.6. 

2022 

 

Literárna čitáreň: 

Michal Slanička 

 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

67 FPU 

6.6. 

2022 

 

Večer s turistikou: 

Zadunajsko 

Prednáša: Mária Raabová 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

43 Rozpočet 

OKDG 

8. – 10. 6. 2022 

Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom – 2. ročník detského literárneho 

festivalu, ktorý sa uskutoční v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela 

8.6. 

2022 

 

Analfabeta Negramotná 

 

Divadlo TUŠ 

Bábková 

inscenácia 

58 FPU 

Dievčatko s obrovskou 

fantáziou 

doc. Barbora Krajč 

Zamišková, ArtD. 

Bábková 

inscenácia 

57 FPU 

Valentín Šefčík Beseda 43 FPU 

Valentín Šefčík Beseda 49 FPU 

Čarosvet 

s ilustrátorkou Katarínou 

Ilkovičovou 

Výtvarná dielňa 17 FPU 
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Hračka, predmet, bábka 

pomocníci pri čítaní 

doc. Barbora Krajč 

Zamišková, ArtD. 

Workshop pre 

učiteľov 

a vychovávateľo

v  

12 FPU 

Čarosvet 

s ilustrátorkou Katarínou 

Ilkovičovou 

Výtvarná dielňa 37 FPU 

 

9.6. 

2022 

 

Zážitkové spoznávanie 

Slovenska 

Storytelling, knižný stánok 

Lenky Šingovskej 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

45 FPU 

Zážitkové spoznávanie 

Slovenska 

Storytelling, knižný stánok 

Lenky Šingovskej 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

41 FPU 

Gabriela Futová Beseda 43 FPU 

Gabriela Futová Beseda 50 FPU 

Zaži s Gutgeselom, že 

kniha je skvelým 

priateľom  

Vernisáž 

výstavy prác 

žiakov 

19 FPU 

10.6. 

2022 

 

Braňo Jobus Beseda 81 FPU 

Braňo Jobus Beseda 76 FPU 

Ako vybrať dobrú 

detskú knihu  

Alžbeta Uríková 

Workshop  

určený pre 

rodičov 

mladších detí 

22 

 

FPU 

Ako psíček a mačička 

Divadlo Babadlo 

Divadelné 

predstavenie pre 

deti. 

54 FPU 

14.6. 

2022 

GEOLIB Vyučovacie 

hodiny 

v knižnici o 

fyzicko-

geografickej 

charakteristike 

Prešovského 

kraja. 

12 V rámci 

programu 

Európsky rok 

mládeže 2022 

(PSK) 

20.6. 

2022 

Večer s turistikou: 

Kanada 

Prednáša: 

Ing. Martin Oravský 

Prednáška pre 

širokú 

verejnosť. 

 

47 OKDG 

21.6. 

2022 

GEOLIB Vyučovacie 

hodiny 

v knižnici o 

fyzicko-

geografickej 

charakteristike 

Prešovského 

kraja. 

12 V rámci 

programu 

Európsky rok 

mládeže 2022 

(PSK) 
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6.7. 

13.7. 

20.7. 

27.7. 

3.8. 

10.8. 

17.8. 

24.8. 

2022 

PREČÍTANÉ LETO 

v knižnici 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie počas 

prázdnin na 8 

inšpiratívnych 

tém 

151 PREČÍTANÉ 

LETO 

18. – 

25.7. 

2022 

 

Týždenný montessori 

workshop – Podujatie 

projektu DETI, HURÁ 

DO KNIŽNICE 

Workshop s 

uplatňovaním 

Montessori 

metódy a 

pomôcok 

95 FPU 

6.7.  

20.7. 

2022 

 

Literárno-výtvarné 

workshopy 

s výtvarníčkou 

Katarínou Gľuzovou 

Tvorivý 

workshop 

43 FPU 

18.7. – 

15.8. 

2022 

EKOŠI KAMOŠI  

 

Zážitkové 

čítanie + EKO 

tvorivá dielňa 

pre tábor 

Inkluzáčik 

12 SAK 

 

1.7. – 

2.9. 2022 

KÚZELNÉ ČÍTANIE Aktivity 

zamerané na 

predčítateľskú 

gramotnosť 

49 ALBI 

Kúzelné 

čítanie 

1.7. – 

2.9.  

2022 

Letná knižničná 

obývačka  

 

Tvorivá dielňa 34 OKDG 

1.7. – 

2.9. 2022 
Spoločenské hry u 

„GOODGESELA“  

Šachový tábor  

pre 

prázdninujúce 

deti 

62 OKDG 

1.7. – 

31.8. 

2022 

Kamoši z vypáraného 

svetra 

Zážitkové 

čítanie spojené 

s tvorivou 

dielňou  pre 

žiakov letnej 

školy 

26 OKDG 

6.7. 

13.7. 

20.7. 

27.7.  

3.8. 

10.8. 

17.8. 

24.8. 

2022 

PRAVIDELNÉ  

ZÁUJMOVÉ A 

VZDELÁVACIE  

STRETNUTIA 

SENIOROV  

 

 

 

Cyklus stretnutí 

a prednášok 

v priestoroch 

knižnice 

s dôrazom na 

knižný fond  

64 OKDG 
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4.7.2022 Vladimír Dušenka 

 

Vernisáž 

výstavy 

42 OKDG 

TÝŽDEŇ OSLÁV – 70. výročie založenia Okresnej knižnice v Bardejove 

5. – 9. septembra 2022 

1.9. – 

30.9. 

2022 

70 rokov OKDG vo 

fotografii 

 

Zaujímavý 

prierez históriou 

knižnice 

 

126 OKDG 

5.9. 

2022 

 

Večer s turistikou: 

Grónsko 

Prednáša:  

MUDr. Juraj Chovanec 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

43 KST BŠK 

Bardejov 

 

6.9. 

2022 

 

Hovoria o nich pramene 

III. 

Hosť: 

PhDr. František Gutek 

historik 

Cyklus 

historických 

besied v rámci 

projektu 

37 FPU 

7.9. 

2022 

 

3MÚZY 

Cesta umením 

 

 

Autorská 

prezentácia 

knižnej tvorby, 

fotografií a 

obrazov 

82 FPU 

8.9. 

2022 

Slávnostná akadémia pri príležitosti 70. 

výročia OKDG 

100 OKDG 

9.9. 

2022 

 

Na krídlach príbehov 

Knižnica potrebuje 

čitateľa, ako si TY... 

Poďakovanie 

dlhoročným 

používateľom  

63 OKDG 

5.9. –  

30. 9. 

2022 

Knižnično-informačná 

príprava pre deti do 15 

rokov 

KIP pre ZŠ 67 OKDG 

5.9. –  

30. 9. 

2022 

Knižnično-informačná 

príprava pre študentov 

nad 15 rokov 

KIP pre SŠ 41 OKDG 

5.9. –  

30. 9. 

2022 

 

Deti, hurá do knižnice 

 

Po stopách kocúra Felixa 

s Lenkou Šingovskou 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

96 FPU 

5.9. –  

30. 9. 

2022 

JA SOM PRVÁK,  

TY SI PRVÁK 

 

Slávnostné 

pasovanie za 

čitateľa knižnice 

113 OKDG 

5.9. –  

30. 9. 

2022 

Svet Boženy Nemcovej Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

11 OKDG 

7.9. 

14.9. 

21.9. 

28.9. 

2022 

Pravidelné  

záujmové a 

vzdelávacie stretnutia 

seniorov 

Cyklus stretnutí 

a prednášok 

v priestoroch 

knižnice 

s dôrazom na 

knižný fond 

31 OKDG 
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22.9. 

2022 

Literárna čitáreň 

Milan Igor Chovan 

Cyklus besied 

v rámci projektu 

25 FPU 

22.9. 

2022 

„Čriepky poznania“ – 

pohľady na 

archeologické zistenia 

pri objavoch v 

zaniknutej stredovekej 

dedinke Šoldov 

Autorská beseda 

v rámci projektu 

47 FPU 

1.10. – 

31.10. 

2022 

 

Čaro knižnej väzby 

Súkromná zbierka 

kníhviazačského  náčinia 

pána Erika Križovenského 

a zbierka jedinečných kníh 

z fondu 

Východoslovenského 

múzea v Košiciach. 

Vernisáž 

výstavy  

52 OKDG 

1.10. – 

31.10. 

2022 

Kniha roka PSK 2021 Výstava 

súťažných kníh 

za rok 2021 

63 Krajská 

knižnica P.O. 

Hviezdoslava 

10.10. 

2022 

Večer s turistikou: 

Zanzibar 

Prednáša:  

RNDr. Vladimír 

Savčinský 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

47 KST BŠK 

Bardejov 

 

 

3.10. –  

31. 10. 

2022 

 

JA SOM PRVÁK,  

TY SI PRVÁK 

KIP pre žiakov 

1. ročníka ZŠ 

94 OKDG 

3.10. –  

31. 10. 

2022 

Knižnično-informačná 

príprava pre deti a 

mládež do 15 rokov 

KIP pre ZŠ 44 OKDG 

3.10. –  

31. 10. 

2022 

Knižnično-informačná 

príprava pre študentov 

nad 15 rokov 

KIP pre SŠ  126 OKDG 

3.10. –  

31. 10. 

2022 

Knižničná obývačka  

 

Október, mesiac úcty  

k starším 

Tvorivá dielňa 13 OKDG 

3.10. – 

31.10. 

2022 

Komunitná škola IVES Vyučovacia 

hodina 

v priestoroch 

knižnice 

31 OKDG 

3.10. – 

31.10. 

2022 

DOMŠKOLÁČIK na 

oddelení pre deti 

Vyučovacia 

hodina 

v priestoroch 

knižnice 

44 OKDG 

14.10.; 

21.10.; 

26.10 

ROZPRAVKOVÝ 

KUFRÍK 

Mini divadelné 

predstavenie 

využívajúce 

techniku 

rozprávania 

33 OKDG 
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príbehov 

KAMISHIBAI 

10.10. – 

14.10. 

2022 

Komiksiáda 

 

predstavenie 

súťažných prác  

18 OKDG 

28.10. – 

7.11. 

2022 

Prázdniny plyšákov 

v knižnici 

 

Podujatie pri 

príležitosti Dňa 

milovníkov 

plyšákov 

23 OKDG 

5.10. 

12.10. 

19.10. 

26.10. 

2022 

Pravidelné a záujmové  

vzdelávacie stretnutia 

seniorov 

Cyklus stretnutí 

a prednášok 

v priestoroch 

knižnice 

s dôrazom na 

knižný fond 

32 OKDG 

2.11. – 

30.11. 

2022 

Srna v neraji 

 

 

Vernisáž 

výstavy 

58 FPU 

3.11. – 

2.12. 

2022 

Na Hranici v knižnici Vernisáž 

výstavy 

28 TV JOJ 

2.11. 

16.11. 

30.11. 

2022 

VU3V 

Virtuálna univerzita 

tretieho veku 

 

 

Virtuálna 

univerzita 

tretieho veku 

 

39 Garantom 

študijného 

programu je 

Provozně 

ekonomická 

fakulta Českej 

zemědělskej 

univerzity v 

Prahe. 

10.11. 

2022 

MÔJ JAZYK, MOJE 

KORENE 

 

Kultúrno 

spoločenské 

podujatie na 

podporu 

rusínskej 

národnostnej 

menšiny 

62 

 

KULT 

MINOR 

 

14.11. 

2022 

 

Večer s turistikou: 

Južná Morava 

Prednášajú:  

Mgr. Stanislav Škerlík, 

Miroslav Uhrín 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

50 KST BŠK 

Bardejov 

 

2.11. – 

30.11. 

2022 

Angličtina hrou 

 

Vyučovacia 

hodina 

anglického 

jazyka pre ZŠ 

a SŠ  

25 Integrácia 

študentov o.z. 

2.11. –  

30. 11. 

Knižničná obývačka  Tvorivá dielňa 17 OKDG 
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2022 

 

Venovaná svetovému dňu 

dobrosrdečnosti. 

2.11. –  

30.11. 

2022 

 

ROZPRAVKOVÝ 

KUFRÍK 

Mini divadelné 

predstavenie 

využívajúce 

techniku 

rozprávania 

príbehov 

KAMISHIBAI 

26 OKDG 

2.11. – 

30.11. 

2022 

Komunitná škola IVES Vyučovacia 

hodina 

v priestoroch 

knižnice 

6 OKDG 

2.11. – 

30.11. 

2022 

DOMŠKOLÁČIK na 

oddelení pre deti 

Vyučovacia 

hodina 

v priestoroch 

knižnice 

15 OKDG 

3.11., 

9.11., 

11.11., 

15.11., 

2022 

EKO(ŠI) KAMOŠI Zážitkové 

čítanie + EKO 

tvorivá dielňa 

14 SAK 

 

2.11. –  

30.11. 

2022 

Cesta okolo sveta za 80 

záhadami 

Zážitkovo 

náučné 

podujatie pre 

žiakov 1. stupňa 

ZŠ 

112 OKDG 

28.11. 

2022 

 

Večer s turistikou: 

Nový Zéland 

Prednáša:  

MVDr. Jana Ferčáková  

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

43 KST BŠK 

Bardejov 

 

 

2.11. 

9.11. 

16.11. 

23.11. 

30.11. 

2022 

Pravidelné  

záujmové a 

vzdelávacie stretnutia 

seniorov 

Cyklus stretnutí 

a prednášok 

v priestoroch 

knižnice 

s dôrazom na 

knižný fond 

46 OKDG 

6.12. – 

27.1. 

2023 

Archív spomienok Vernisáž 

výstavy 

22 Fotoklub 

RCKP Krosno 

Fotoklub 

BARDFA 

Bardejov 

7.12. 

2022 

 

Aby pamäť nestarla... 

 

Celoslovenská 

konferencia 

s medzinárodno

u účasťou 

 

43 Hornozemplíns

ka knižnica vo 

Vranove nad 

Topľou 
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12.12. 

2022 

 

Večer s turistikou: 

Solún a Cyrilometodské 

pamiatky  

Prednáša:  

MUDr. Jozef Chovanec st. 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

51 KST BŠK 

Bardejov 

 

 

13.12. 

2022 

Adventný čas Prednáška pre 

širokú verejnosť 

57 Rímskokatolíc

ka farnosť 

v Bardejove 

14.12. 

2022 

VU3V 

Virtuálna univerzita 

tretieho veku 

 

Slávnostné 

ukončenie 

zimného 

semestra 2022 

v predvianočno

m období 

 

14 Garantom 

študijného 

programu je 

Provozně 

ekonomická 

fakulta Českej 

zemědělskej 

univerzity v 

Prahe.  

15.12. 

2022 

 

 

 

Pravidelné prednášky 

v DSS  Wolkerova,  

Prednáška o sv. 

Šarbelovi 

spojená so 

zaujímavosťami 

o pozadí 

ADVENTU.  

19 OKDG 

7.12. 

14.12. 

16.11. 

21.12. 

29.12. 

2022 

Pravidelné záujmové a 

vzdelávacie stretnutia 

seniorov 

Cyklus stretnutí 

a prednášok 

v priestoroch 

knižnice 

s dôrazom na 

knižný fond 

40 OKDG 

1.12. –  

31.12. 

2022 

 

Knižničná obývačka  

 

Vyzdob si vianočnú 

postavičku.  

Tvorivá dielňa 
11 OKDG 

5. – 6.12. 

2022 

 

Programuj, svet 

technológií objavuj 

 

Workshop na 

podporu 

digitálnych 

zručností 

24 Úrad vlády SR 

7.12. 

2022 

ADVENTNÉ ČÍTANIE 

S MIKULÁŠOM 

Výchovno-

vzdelávacie 

podujatie 

63 CELÉ 

SLOVENSKO 

ČÍTA DEŤOM 

 

12. – 

16.12. 

2022 

NAJKRAJŠÍ DAR NA 

SVETE - knižničná 

vianočná pošta 

Zážitkové 

čítanie 

s tvorivou 

dielňou 

76  OKDG 

19.12. – 

30.12. 

2022 

Kamoši z vypáraného 

svetra 

Tvorivá dielňa 
16 OKDG 
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* podujatie medzinárodného, celoslovenského, národnostného... charakteru, TOP podujatie knižnice, cyklické 

podujatia, výchovno-vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a iné 

 

Príloha č.6 

Online podujatia – 2022 

 
Dátum Názov  

podujatia 

Počet 

sledovaní 

Charakter podujatia 

3.1.2022 Memoria velikánov 

literatúry 

J.R.R. Tolkien 

34 130. výročie narodenia 

Online príspevok zaujímavosti 

o velikánoch svetovej literatúry. 

5.1.2022 

 

Memoria velikánov 

literatúry 

Umberto Eco 

41 90. výročie narodenia 

Online príspevok zaujímavosti 

o velikánoch svetovej literatúry. 

15.1.2022 

 

Memoria velikánov 

literatúry 

MOLIÈRE 

50 400. výročie narodenia 

Online príspevok zaujímavosti 

o velikánoch svetovej literatúry. 

25.1.2022 

 

Memoria velikánov 

literatúry 

Virginia WOOLFOVÁ 

42 110. výročie narodenia 

Online príspevok zaujímavosti 

o velikánoch svetovej literatúry. 

25.1.2022 

 

Spomienkový medailón 

František Švantner 

67 Spomienkový video medailón:  

110. výročie narodenia * 

29.1.1912 

27.1.2022 

 

Memoria velikánov 

literatúry 

Lewis CARROLL 

38 190. výročie narodenia 

Online príspevok zaujímavosti 

o velikánoch svetovej literatúry. 

27.1.2022 Ponuka knižných titulov 

na víkendovú pohodu 

Sedem sestier 

71 Tematická video-prezentácia 

 

27.1.2022 

 

AUTORI A 

ILUSTRÁTORI PRE 

DETI 

Krista BENDOVÁ 

89 * 27. január 1923, Kráľova Lehota 

– † 27. január 1988, Bratislava) 

 

31.1.2022 

 

TAJOMSTVÁ UKRYTÉ 

V KNIŽNICI 

Egypt vs. dažďové pralesy 

64 interaktívna tematická prezentácia 

obsahujúca hry, zaujímavosti, 

náučno-zážitkové videá 

2.2.2022  Memoria velikánov 

literatúry 

James Joyce 

39 140.výročie narodenia 

Online príspevok zaujímavosti 

o velikánoch svetovej literatúry. 

7.2.2022 Memoria velikánov 

literatúry 

Charles Dickens 

31 210. výročie narodenia 

Online príspevok zaujímavosti 

o velikánoch svetovej literatúry. 

9.2.2022 VALENTÍNSKA SÚŤAŽ  

 

napr. výtvarne, básnickou 

tvorbou, fotografiou... 

54 V spolupráci s Knihorožka súťažiť 

o VALENTÍNSKU 

KNIHOROŽKU (3 výhercovia) 

 

9.2.2022 VYHLÁSENIE ANKETY KNIHA ROKA PSK 2021 

10.2.2022 AUTORI 

A ILUSTRÁTORI PRE 

DETI 

69 Príspevok pre deti a mládež. 
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12.2.2022 Sviatok sv. Valentína 72 Príspevok o histórii sviatku sv. 

Valentína. 

16.2.2022 

 

NTM 2022 328 Prezentácia o aspektoch lásky 

v manželstve. 

17.2.2022 Rozprávkový kufrík: 

NOEMOVA ARCHA 

73 Online podujatie pre deti a mládež. 

V rámci NTM 2022. 

18.2.2022 

 

Tvoríme spolu 81 Tvorivá dielňa pre deti a mládež. 

19.2.2022 TAJOMSTVÁ UKRYTÉ 

V KNIŽNICI 

Téma: Rozprávkové 

zvieracie rodinky 

59 Aktivita pre deti a mládež, 

interaktívne tematické prezentácie 

obsahujúce hry, zaujímavosti, 

náučno-zážitkové videá. 

20.2.2022 

 

Ľúbostná korešpondencia 36 Online príspevok – ľúbostná 

korešpondencia ako príťažlivá 

forma dialógu. 

21.2.2022 Ako vyrobiť jarný kvietok 53 Online tvorivá dielnička 

23.2.2022 

 

Spomienkový medailón 

Samo Chalupka 

40 Spomienkový video medailón: 

210. výročie narodenia * 

27.2.1812 

24.2.2022 

 

Ponuka knižných titulov 

na víkendovú pohodu 

Katarína Gillerová 

58 Tematická video-prezentácia. 

 

25.2.2022 Memoria velikánov 

literatúry 

Karl Friedrich May 

41 180. výročie narodenia 

Online príspevok zaujímavosti 

o velikánoch svetovej literatúry. 

26.2.2022 Memoria velikánov 

literatúry 

VictorMarie Hugo 

39 220. výročie narodenia 

Online príspevok zaujímavosti 

o velikánoch svetovej literatúry. 

27.2.2022 Memoria velikánov 

literatúry 

John Steinbeck 

42 120. výročie narodenia 

Online príspevok zaujímavosti 

o velikánoch svetovej literatúry. 

28.2.2022 Vansovej Lomnička 58 Pásmo poézie o láske, manželstve, 

viere. 

28.2.2022 Autori a ilustrátori pre deti a 

mládež 

Július Balco 

61  28. 2. 1948 – 9. 12. 2021 

 

2.3.2022 TAJOMSTVÁ UKRYTÉ 

V KNIŽNICI 

EKOLÓGIA 

52 Aktivita pre deti a mládež, 

interaktívne tematické prezentácie 

obsahujúce hry, zaujímavosti, 

náučno-zážitkové videá. 

4.3.2022 AUTORI 

A ILUSTRÁTORI PRE 

DETI 

39 Príspevok pre deti a mládež. 

 

14.3.2022 

 

SPOZNAJ HISTÓRIU A 

LEPŠIE POCHOPÍŠ 

DNEŠNÝ SVET  

144 Príspevok o remeselných 

workshopoch  

 

18.3.2022 

 

Spomienkový medailón 

Ľudo Ondrejov 

41 Video-prezentácia (60. výročie 

úmrtia† 18. marec 1962) 

21.3.2022 SVETOVÝ DEŇ POÉZIE 

Ján Nagajda 

86 Tematická video-prezentácia. 
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22.3.2022 Machové obrazy a machové 

dekorácie 

65 Online príspevok z výstavy 

25.3.2022 Ponuka knižných titulov 

na víkendovú pohodu 

42 Tematická video-prezentácia 

 

25.3.2022 

 

Spomienkový medailón 

Milo Urban 

47 Video-prezentácia (40. výročie 

úmrtia† 10. marec 1982) 

28.3.2022 Memoria velikánov 

literatúry 

Jan Amos KOMENSKÝ 

39 430. výročie narodenia 

Online príspevok zaujímavosti 

o velikánoch svetovej literatúry. 

28.3.2022 Hovoria o nich pramene 

III. 

Hostka: Jana Mattová 

69 Beseda zo záznamu 

31.3.2022 

 

Prezentácia knihy 

Hovoria o nich pramene II. 

35 Záznam prezentácie knihy 

8.4.2022 

 

Literárna čitáreň 

Emily D. Beňová 

18 Beseda zo záznamu 

 

8.4.2022 

 

Ponuka knižných titulov 

na víkendovú pohodu 

Emily D. Beňová 

48 Tematická video-prezentácia 

 

8.4.2022 Dotazník spokojnosti 129 Dotazník pre používateľov OKDG 

i širokú verejnosť 

8.4.2022 Noc s Andersenom 

 

86 Záznam z podujatia Noc 

s Andersenom 

14.4.2022 Veľká noc a veľkonočná 

symbolika 

43 Príspevok o veľkonočných 

zvykoch a tradíciách na Slovensku 

i vo svete 

22.4.2022 

 

Spomienkový medailón 

Andrej Sládkovič 

42 Video-prezentácia (150. výročie 

úmrtia † 22. apríl 1872) 

22.4.2022 Machové obrazy  

a dekorácie 

154 Príspevok zo stálej expozície 

machových obrazov u nás 

v OKDG 

24.4.2022 

 

Spomienkový medailón 

Janko Kráľ 

41 Video-prezentácia (200. výročie 

narodenia * 24. apríl 1822) 

27.4.2022 Spomienkový medailón 

Ján Palárik 

46 Video-prezentácia (200. výročie 

narodenia* 27. apríla 1822) 

27.4.2022 

 

Literárna čitáreň 

Jonathan GRESTY    

22 Online pozvánka na besedu 

v rámci projektu FPU Literárna 

čitáreň 

29.4.2022 Ponuka knižných titulov 

na víkendovú pohodu 

Cudzincov kabát 

45 Tematická video-prezentácia 

 

27.5.2022 Ponuka knižných titulov 

na víkendovú pohodu 

Nové knižné tituly - beletria 

44 Tematická video-prezentácia 

 

16.6.2022 

 

 

Ponuka knižných titulov 

na víkendovú pohodu 

Michal Slanička 

62 Tematická video-prezentácia 

28.6.2022 Memoria velikánov 

literatúry 

26 310. výročie narodenia 
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Jean-Jacques Rousseau Online príspevok zaujímavosti 

o velikánoch svetovej literatúry. 

10.9.2022 Spomienkový medailón 

Vladimír Mináč 

 

53 Video-prezentácia  

(100. výročie úmrtia † 10. august 

1922) 

28.9.2022 Ponuka knižných titulov 

na víkendovú pohodu 

trilógia 365 dní – Blanka 

Lipiňská 

34 Tematická video-prezentácia 

7.10.2022 70. výročie založenia 

knižnice 

293 Video záznam zo slávnostnej 

akadémie  

10.10.2022 Spomienkový medailón 

Terézia Vansová 

 

56 Video-prezentácia  

(80. výročie úmrtia † 10. október 

1942) 

20.10.2022 Ponuka knižných titulov 

na víkendovú pohodu 

rôzne 

44 Tematická video-prezentácia 

 

15.11.2022 Môj jazyk, moje korene 22 Video záznam z literárno-

spoločenského podujatia 

23.11.2022 Ponuka knižných titulov 

na víkendovú pohodu 

Milan Igor Chovan 

36 Tematická video-prezentácia 

 

13.12.2022 Čriepky poznania 

s Michalom Gimom 

340 Video záznam z autorskej besedy 

k projektu 

16.12.2022 Adventné rozjímanie 41 Tematická video-prezentácia 

20.12.2022 Vianočné pohladenie 

s knihou pre duchovnú 

pohodu 

34 Tematická video-prezentácia 

 

30.12.2022 Adventný čas 22 Video záznam z prednášky 
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Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

Výkony podľa štandardov za rok 2022 

 

 

 

Počet obyvateľov 

sídla knižnice 

Štandardy 

regionálne 

knižnice 

Počet obyvateľov 

sídla knižnice 

2021 

 Počet 

obyvateľov 

sídla knižnice 

2022 

 
 

30 380 

 

(odporúčané 

hodnoty) 
30 579 

 

30 380 

 NÁZOV  Skutočnosť 2021 
Plán na rok 

2022 

Skutočnosť 

k 31.12.2022 

1. KNIŽNIČNÝ FOND (KF)     

 Knižničné jednotky (KJ) spolu  77 229 77 000 78 966 

 Knižničné jednotky na 1 obyvateľa 2 - 3 2,53 2,52 2,60 

 Ročný prírastok KJ spolu  3 240 2 100 2 999 

 Ročný prírastok KJ kúpou v € 10 - 12 6,28 - 10,37 

 Počet úbytkov KJ - 2 473 2 000 2 250 

 Periodika 100 - 150 70 - 89 

2. VVÝPOŽIČKY A SLUŽBY     

 Výpožičky spolu  111 433 110 000 131 216 

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

2 - 3 1,44 1,42 1,64 

 
Stupeň aktivácie KF v % 

(KJ aspoň raz v roku vypož. / KF x 100 = SAKF) 
90-100% 144 

 
 

 Medziknižničná výpožičná služba (MVS) spolu  - 337 - 210 

 Počet vypracovaných bibliografií - 2 - 3 

 Počet vypracovaných rešerší - 26 - 17 

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

 Počet prevádzkových hodín pre verejnosť/týždenne 45 - 50 44 46 46 

3. POUŽÍVATELIA     

 Registrovaný používatelia knižnice spolu  2 896 4 200 4 226 

 % používateľov z počtu obyvateľov 15 9,5 13,7 13.92 

 z toho aktívni používatelia služieb knižnice do 15 rokov  962 - 1 656 

 NÁVŠTEVNÍCI     

 Počet návštevníkov knižnice spolu  34 411 32 200 39 643 

 z toho počet návštevníkov knižnice do 15 rokov  8 662 - 12 907 

4. PODUJATIA     

 Počet podujatí spolu 500 402 355 412 

 z toho výchovno-vzdelávacie podujatia - 140 - 272 

 z toho kultúrno-spoločenské podujatia - 197 - 136 

 Počet podujatí pre deti do 15 rokov - 200 - 137 

5. EDIČNÁ ČINNOSŤ     

 Vydané tituly spolu - 6 - 8 

 z toho tituly v tlačenej forme - 3 - 5 

 z toho tituly v elektronickej forme - 3 - 3 

6. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE     

 Finančné náklady na nákup knižničného fondu   33 290 4 000 30 760 

 z toho: náklady na nákup kníh  30 218 2 500 27 555 

  finančné náklady na nákup periodík  3 072 1 500 3 205 

 Finančné náklady na 1 KJ  11,36  10,25 

 Finančné náklady na 1 obyvateľa 1 € 1,04  1,01 

7. OSOBY ZABEZPEČUJÚCE ČINNOSŤ KNIŽNICE     

 Zamestnanci knižnice  16 16 16 

 priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný  15,2 15,2 15,5 

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

 Administratíva vrátane vedenia  2 2 3 

 Ostatní obslužní zamestnanci  0 0 0 

 Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca  989 893 1 066 

 Priemerná hrubá mesačná mzda odborného zamestnanca  937 852 1 012 
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V Bardejove, dňa 30.1.2023                         Mgr. Iveta Michalková 

                 riaditeľka OKDG 
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