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ÚVOD  
 
   
 Podduklianska kniţnica vo Svidníku (ďalej PK), pôsobí ako kultúrno-
výchovné, vzdelávacie, koordinačné, metodické, bibliografické a informačné centrum 
v rámci regiónu a plní zároveň aj úlohu mestskej kniţnice v meste pôsobenia. 
Poskytuje komplexné kniţničné, informačné a bibliografické sluţby, vrátane 
poskytovania miestnych a regionálnych informácií, zabezpečuje slobodný prístup k 
informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Ako regionálna kniţnica 
koordinuje a poradensky usmerňuje svojou činnosťou 11 obecných kniţníc a 2 
mestské kniţnice v regióne, poskytuje metodickú pomoc kniţniciam iných typov a ich 
zriaďovateľom, spracúva štatistiku o kniţniciach v okrese Svidník a Stropkov a 
prispieva ku kvalite ţivota v meste svojho pôsobenia, v okrese i svidníckom regióne 
(okres Svidník, okres Stropkov, ďalej región Svidník).  

  
 Svojou rôznorodou a bohatou činnosťou kniţnica umoţňuje sústavné 
a dostupné kultúrne vyţitie, celkove vedie k vyššej kvalite ţivota jednotlivca a hlavne 
pre obyvateľov mesta, okresu i regiónu zabezpečuje primárnu poţiadavku – 
všeobecnú dostupnosť k dokumentom a informáciám. Zabezpečuje kniţnično-
informačné sluţby aj pre obce v regióne Svidník formou mobilnej kniţnice - 
bibliobusu. 

  
 Kniţnica je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja. V roku 2018 PK jednotlivé úlohy realizovala 
nasledovne: 
 
 

1 PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH 

 

1.1 RIADENIE KNIŢNICE    
 

Riadenie kniţnice bolo zabezpečené podľa platného Organizačného poriadku. 
Kniţnica usporadúvala interné porady zamestnancov - oboznamovanie s činnosťou, 
prijímanie nových úloh a nových trendov v rozvoji knihovníctva, kontrola plnenia úloh, 
personálne otázky a ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou organizácie.  
 

1.2 ŤAŢISKOVÉ ÚLOHY 
 
 V roku 2018 PK svoju pozornosť sústredila na plnenie úloh vyplývajúcich 
z poţiadaviek zriaďovateľa, zo záverov odborných porád a interných potrieb.  
 V uvedenom období kniţnica získavala, spracovávala, uchovávala, 
ochraňovala univerzálny kniţničný fond bez ohľadu na nosič informácií a poskytovala 
komplexné kniţničné, informačné a bibliografické sluţby, vrátane miestnych 
a regionálnych informácií. Sprístupňovala súbeţnú regionálnu bibliografiu a plnila 
úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne. 

Poskytovala základné a špeciálne kniţnično-informačné sluţby, a to rešeršné, 
referenčné,  písomné bibliografické, regionálne informácie, medzikniţničnú výpoţičnú 
sluţbu, prístup k vonkajším informačným zdrojom prostredníctvom internetu.  
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Kniţnica poskytovala kniţnično-informačné sluţby vidieckemu obyvateľstvu  
prostredníctvom mobilnej kniţnice - bibliobusu v 57 obciach regiónu Svidník. 

V hodnotenom období kniţnica zaregistrovala 2 388 pouţívateľov 
a zaevidovala 85 811 výpoţičiek. Celkovo do kniţnice prišlo 32 886  návštevníkov. 

Prírastok kniţničného fondu za rok 2018 činil 2 288 kniţničných jednotiek. 
V roku 2018 prebiehal uţ 19. ročník celoslovenského podujatia Týţdeň 

slovenských kniţníc (TSK), do ktorého sa tradične zapojila aj Podduklianska 
kniţnica. Podujatie prebiehalo v dňoch 5.3. – 11.3. 2018 pod spoločným mottom 
Kniţnice pre všetkých, ktorého cieľom bolo pozitívne zviditeľňovať kniţnice ako 
kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a 
podujatí. Počas TSK mali čitatelia moţnosť vrátiť upomínané knihy bez sankčných 
poplatkov a vyuţiť bezplatnú registráciu. V tomto týţdni kniţnica uskutočnila mnoho 
poučných podujatí pre deti aj pre dospelých čitateľov.  

PK participovala na podujatiach pri príleţitosti Rusínskeho festivalu (21.5.-
27.5.2018), ktorý sa koná vo Svidníku od roku 2013. Počas týţdeň trvajúceho 
podujatia sa na pôde kniţnice uskutočnili zaujímavé besedy, prednášky a stretnutia 
Rusínov zo Slovenska.  

Kniţnica bola uţ dvanástym rokom spoluorganizátorom 64. Slávností 
kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku (15.-17. jún 2018), v rámci 
ktorých zorganizovala besedy s ukrajinskými spisovateľmi z Ukrajiny a zo Slovenska. 

Pre občanov mesta i regiónu kniţnica pripravila a zorganizovala kultúrno-
spoločenské a vzdelávacie podujatia, celkovo 211 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo  
6 810  účastníkov. Kniţnica uskutočnila 4. ročník kultúrneho podujatia LETO 
S KNIHOU a v rámci neho zaujímavé aktivity zamerané na podporu čítania, 
propagácie kníh a kniţnice. Ďalšie podujatia boli zamerané na priblíţenie 
významných osobností a kniţničných, regionálnych i celospoločenských udalostí.  

Podduklianska kniţnica sa zapojila do 1. ročníka krajskej súťaţe Kniha roka 
PSK 2017, ktorú vyhlásila Kniţnica P.O.Hviezdoslava v Prešove a Prešovský 
samosprávny kraj. Do súťaţe kniţnica nominovala 3 knihy regionálnych spisovateľov 
z regiónu Svidník, ktoré sa obsahovo a autorsky týkajú regiónu Svidník. 
Z nominovaných kníh ocenenie Kniha roka PSK 2017 získala kniha Škurla, Michal: 
Metropolita Lavr, na 2. mieste sa umiestnila kniha Varcholová, Nadeţda: Ľudová 
démonológia Ukrajincov Slovenska. Obidve víťazné knihy sú spojené s regiónom 
témou a osobou textovej časti. 

Rok 2018 bol vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva, preto 
kniţnica uskutočnila podujatia súvisiace s danou témou. 

Kniţnica spolupracovala s Denným stacionárom pre seniorov – Atrium Svidník 
a Denným stacionárom v Kruţlovej, ktorým poskytla cyklický súbor kníh s obmenou 
(286 dokumentov).            

Kniţnica metodicky usmerňovala a poskytovala poradensko-konzultačné 
sluţby obecným, mestským knihovníkom a starostom obcí. Osobným stretnutím v PK 
bola poskytnutá na poţiadanie pomoc obecným kniţniciam pri spracovaní e-
formulára Ročného výkazu o kniţnici KULT (MK SR)  10-01. Prostredníctvom 
elektronického systému štatistického zisťovania Ministerstva kultúry SR bol 
spracovaný štatistický výkaz o činnosti kniţnice za rok 2017 za Poddukliansku 
kniţnicu vo Svidníku. 
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Úsek metodiky štvrťročne vydával knihovnícky časopis Poddukliansky 
knihovník : časopis Podduklianskej kniţnice vo Svidníku (Roč. 9) v spolupráci 
s pracovníčkou z oddelenia doplňovania, spracovania a ochrany KF N. Mičákovou. 

V rámci kniţnično-informačných sluţieb kniţnica zabezpečovala donášku kníh 
do domu, a to znevýhodneným pouţívateľom kniţnice. Nevidiacim a zrakovo 
postihnutým občanom sprístupňovala zvukové dokumenty, ktoré získavala v rámci 
spolupráce so Slovenskou kniţnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 
 Kniţnica sprístupňovala kniţničné sluţby obyvateľom zariadenia Senior dom 
Svida vo Svidníku, kde má vytvorenú pobočku. 

Na nákup kniţného fondu z Fondu na podporu umenia vypracovaním projektu 
Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta kniţnica získala dotáciu 
v grantovom systéme v hodnote 14 200.- €. Kultúrne poukazy 2018 v hodnote  
168.- € boli získané z Ministerstva kultúry SR. Z Mestského úradu Svidník kniţnica 
získala finančný príspevok na nákup literatúry v hodnote 200.- €. V roku 2018 do 
fondu Podduklianskej kniţnice vo Svidníku pribudli kniţničné jednotky aj vďaka 
mimoriadnej dotácii 8 000.- €, ktorú poskytol Prešovský samosprávny kraj. 
 Nové knihy a regionálne články sa od 1.2.2018 spracovávajú s interpretáciou 
pravidiel RDA (Resource description and Access=Popis prameňov a prístup), vo 
formáte MARC 21, s verziou MDT 2011 z portálu Slovenské MDT online na adrese: 
http://www.udc-hub.com. 

PK koordinovala a kooperovala so všetkými vzdelávacími inštitúciami v meste 
Svidník a jeho regióne, s kniţnicami v rámci členstva v Spolku slovenských 
knihovníkov a kniţníc a Slovenskej asociácie kniţníc.  

Kniţnica propagovala svoju činnosť v regionálnych a celoslovenských 
periodikách, televízii a v Slovenskom rozhlase – národnostno-etnické vysielanie 
Košice. Venovala sa rôznym oblastiam knihovníctva, detskému čitateľovi, novým 
knihám, sluţbám Podduklianskej kniţnice, podujatiam, ale aj aktivitám ostatných 
kniţníc regiónu a zamerala sa aj na podujatia určené ţiakom základných škôl 
v obciach regiónu Svidník.  

Pozitívne výsledky v procese výchovnej práce v kniţnici prinieslo systematické 
uplatňovanie informačnej prípravy detí a mládeţe v kooperácii so školami.  

O aktuálnych podujatiach, o kniţných novinkách vo fonde a pod. kniţnica 
pravidelne informovala na webovej stránke www.podduklianskakniznica.sk, na 
sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/podduklianska.svidnik, na 
informačnom kanáli mesta Svidník a v regionálnych periodikách.  

V roku 2018 odborný personál jednotlivých oddelení realizoval pracovné úlohy 
nasledovne:  

 

 

2 HLAVNÉ UKAZOVATELE KNIŽNIČNÝCH ČINNOSTÍ  

 
2.1 KNIŢNIČNÉ FONDY 
 

 2.1.1 Doplňovanie a spracovanie kniţničných fondov 
 

 Prioritou kniţnice bolo doplňovanie kniţničných fondov (ďalej KF). Typológiu 
KF tvorili knihy a periodiká,  ktoré sa doplňovali na základe potrieb a poţiadaviek 
pouţívateľov. Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany KF pri doplňovaní KF  
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úzko spolupracovalo so všetkými úsekmi a oddeleniami kniţnice. Nákup kníh bol 
uskutočňovaný v kníhkupectvách, u distribútorov, ktorí poskytovali rabat, ale aj 
formou objednávok na základe ponúk od jednotlivých vydavateľstiev, firiem, 
prostredníctvom internetových www stránok a v internetových kníhkupectvách. 
Kniţničný fond bol nakupovaný v: I.M.I. Imrich Hajik Košice, Slovart Bratislava, Ing. I. 
Lazík Bratislava, Ikar Bratislava, Martinus Martin, Albatros Media Bratislava, Ţivot 
a zdravie Kokošovce, Marenčin Bratislava a iné. 

Spracovanie KF sa uskutočňuje prostredníctvom Integrovaného kniţnično-
informačného systému Virtua.  

 

PRÍRASTOK KNIŢNIČNÉHO FONDU 
SPOLU CK BUS 

2 288 kn.j. 1 574 kn.j.   714 kn.j. 

 

 
Prírastok získaný kúpou PK činil 2 158 kn.j., (grant-521, kúpa-1 637) t.j.   

94,31 % z celkového prírastku, z toho:  
v CK     1 123 kn.j. t.j. 71,34 % z prírastku CK 
v BUS-e       514 kn.j. t.j. 71,98 % z prírastku BUS  

 
PK spĺňa (0,21 – štandard 0,15) odporúčanú hodnotu parametra v počte 

prírastkov kniţničných jednotiek na obyvateľa nadobudnutých kúpou. 
 
Prírastok získaný darom 130 kn.j., t.j. 5,68 %  z celkového prírastku (CK-

114 kn.j., t.j. 7,24 %, Bus-16 kn.j., t.j. 2,24 %)  
 

    
Prírastok kniţničného fondu za rok 2018 podľa tematických skupín 

 
Graf 
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NL odborná literatúra pre dospelých         561 

Bel krásna literatúra pre dospelých 872 

Mn odborná literatúra pre detí         117 

M krásna literatúra pre detí 737 

Šp. dok. špeciálne dokumenty 1 

Spolu   2 288 



Percentuálne zloţenie ročného prírastku kniţničného fondu  
podľa tematických skupín v PK a BUS 

 

 

 

Tematické skupiny 
CK BUS SPOLU 

kn.j. % kn.j. % kn.j. % 
odborná lit. pre dospelých   502 32  59   8   561 25 
krásna lit. pre dospelých   572 36 300 42   872 38 
odborná lit. pre deti     74  5   43   6   117   5 
krásna lit. pre deti   425 27 312 44   737 32 
špeciálne dokumenty       1  0     0   0       1   0 
SPOLU 1 574 100 714 100 2 288 100 

 
 
Prírastok  KF za rok 2018 bol 2 288 kn.j., v porovnaní s minulým rokom (2 316 

kn.j.) bol menší o 28 kn.j.  
V jazyku národnostných menšín, a to v jazyku ukrajinskom a rusínskom bolo 

získaných 16 kn.j. Regionálny fond bol doplnený o drobnú miestnu tlač a o ostatné 
materiály regionálneho charakteru vďaka darcom. Prírastok do tohto oddelenia bol 
získaný darom a kúpou v počte 28 kn.j. Hudobný úsek bol rozšírený o 15 kn.j.  

 
Počet zväzkov na jedného obyvateľa: 
 

- v PK (10 651 obyv.) predstavoval  6,02 zv.  
 

Počet zväzkov na jedného pouţívateľa: 
 
- z 2 388 pouţívateľov predstavoval 39,95 zv. 
- v CK (1 853 pouţívateľov) predstavoval 34,61 zv. 
- v pobočke BUS (535 pouţívateľov) predstavoval 58,45 zv. 
 

 
Prírastky kniţničných jednotiek za roky 2014-2018 

 

 
Graf 
 

 

Roky Spolu Kúpa Dar 

2014 1566 1338 228 

2015 1518 1288 230 

2016 2382 2229 153 

2017 2316 2007 309 

2018 2288 2158 130 
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Počet odoberaných periodík činil 48 titulov, z toho v CK 38 titulov 
a v bibliobuse 19 titulov. Počet exemplárov predstavoval 62, z toho v CK 40 
exemplárov a v bibliobuse 22 exemplárov. K odporúčanej hodnote parametra (50-
100) v počte titulov periodík sa kniţnica pribliţuje. 

 
Tituly a exempláre dochádzajúcich periodík za roky 2014-2018 

 

 

Graf 
 

Roky Tituly Exempl. 

2014 53 74 

2015 51 73 

2016 46 63 

2017 45 58 

2018 48 62 
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Finančné prostriedky na nákup kniţničných fondov v € 
 

 
 SPOLU z toho kúpa z toho granty  

a dary 
KNIHY  19 336,78 €   14 170,43 € 4 798,35 € (grant) 

      200.- € (dar mesto) 
      168.- € (KP) 

ŠPECIÁLNE DOK.    0    0 0 

TLAČ     1 712,98 €      1 712,98 € 0 

   21 049,76 €    15 883,41 €  5 166,35 € 

 

Nákup kniţničného fondu v € na jedného obyvateľa (10 651 obyv.) činil 1,97 €.   
 
Nákup kniţničného fondu v € na jedného pouţívateľa (2 388 pouţív.) činil 8,81 €.  
 

Priemerná suma na 1 kniţničnú jednotku v EUR predstavuje v PK 6,56 €, 
regionálna kniţnica sa pribliţuje k odporúčanej hodnote štandardu (10.- €). 
 

 
Stav kniţničného fondu a jeho % zloţenie podľa tematických skupín 

 

 

Tematické skupiny CK % BUS % SPOLU % 

odborná lit. pre dospelých 24 967 38,92     6 878 21,99 31 845 33,37 

krásna lit. pre dospelých 20 532 32,00  10 049 32,13 30 581 32,04 

odborná lit. pre deti  3 294    5,13   2 984   9,54   6 278  6,57 

krásna lit. pre deti 15 356 23,93 11 360 36,32 26 716 27,99 

SPOLU 64 149  31 271  95 420  

z toho špeciálne dokumenty 
spolu 

   1 951    3,04     935 2,98    2 989  3,13 

 

 

 

Index obratu kníh 
(výp. kníh bez výp. periodík  64 295) 

 
 

 PK+BUS 

odborná lit. pre dospelých  0,39 

krásna lit. pre  dospelých 0,97 

odborná lit. pre deti   0,71 

krásna lit. pre deti   0,65 

Celkový index 0,67      
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Stav kniţničného fondu k 31.12.2018 podľa tematických skupín 
 
Graf 
 

NL odborná literatúra pre dospelých         31 845 

Bel krásna literatúra pre dospelých 30 581 

Mn odborná literatúra pre detí         6 278 

M krásna literatúra pre detí 26 716 

Spolu   95 420 

 

 

 

 
 
Obrat KF bol 0,67, PK nespĺňa tento štandard (odporúčaná základná hodnota 

parametra je 1,5). 
 

2.1.2  Ochrana kniţničných fondov 
 
Pokračovalo sa v obsahovej previerke kniţničného fondu a na jej základe bolo 

vyradených spolu 1 999 opotrebovaných kn.j. V CK bolo vyradených 1 374 kn.j. 
a v bibliobuse 625 kn.j. 

 

Zoznam rešerší za rok 2018 
 

1. Rozvoj komunikačných kompetencií detí predškolského veku  60 zázn. 
2. Ochorenia spôsobujúce obezitu ľudí      64 zázn.  
3. Starostlivosť o pacienta s akútnou pankreatitídou    43 zázn. 

4. Obsah pred primárneho vzdelávania vo formách denných činností 49 zázn. 

5. Divadlo na východnom Slovensku      10 zázn. 

6. Litmanová ako centrum zjavenia Panny Márie    80 zázn. 

7. Juraj Cimbora a jeho ľudové piesne      20 zázn. 

8. Ţiak s poruchami pozornosti a správania     74 zázn. 

9. Optácia obyvateľov východného Slovenska do ZSSR   38 zázn. 
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10. Cestovný ruch v okrese Svidník      78 zázn. 

11. Mikuláš Hvozda, predstaviteľ rusínskej ľudovej poézie   85 zázn. 

12. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku  92 zázn. 

13. Juraj Laţo, senátor z Vyšného Svidníka     16 zázn. 

14. Drevený chrám v Krajnom Čiernom a jeho história   58 zázn. 

15. Ţiak s poruchami učenia       72 zázn. 

16. Rodové stereotypy        38 zázn. 

17. Postoje sestier k problematike multikultúrneho ošetrovateľstva  44 zázn. 

18. Manaţérska komunikácia a riešenie konfliktov vo vybranej organizácii 

      verejnej správy         53 zázn. 

19. Dejiny a súčasnosť obce Hrabovčík      57 zázn. 

20. Ľudové kroje na Slovensku       80 zázn. 

21. Turizmus ako nástroj regionálneho rozvoja pod Duklou   18 zázn. 

22. Július Paňko, ukrajinský novelista na Slovensku    40 zázn. 

23. Nadeţda Varcholová, spisovateľka, etnografka a publicistka  58 zázn. 

24. Štefan Hostiňák, ukrajinský básnik a publicista    63 zázn. 

25. Tradičné folklórne podujatia a ľudové tradície v meste Svidník   

      (Rusínsky festival, Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Svidník, Deň  

      ľudových tradícií a Pirohy         66 zázn.  

26. Tradičné folklórne podujatia v okrese Svidník (Aby Údolie smrti oţilo,  

      Aby v Údolí smrti bolo veselo        33 zázn. 

27. Cestovný ruch v okrese Svidník z pohľadu turistických zaujímavostí  

      (Aquaruthenia Svidník, Lestný park Svidník, Park Ludvíka Svobodu  

      Svidník, Bazén pri ZŠ 8. mája Svidník, Klzisko       78 zázn. 

28. Vojenská história ako nástroj turistického ruchu v okrese Svidník  

      (Pamätník 1. čs. armádneho zboru na Dukle, Pamätník Sovietskej  

      armády Svidník, Socha arm. generála L. Svobodu, Rekonštrukcia  

      bojov 2. svetovej vojny v okrese Svidník, Vojenské múzeum Svidník  44 zázn.  

29. Športové atraktívne a tradičné podujatia v okrese Svidník (Dukelský  

      beh mieru, Airoshow - Letecký deň Svidník, Tuning zraz Svidník,  

      TJ Slávia Svidník – volejbal, Airshow Svidník, Chodníčkami  

      Alexandra Pavloviča)          73 zázn. 

30. Podujatia spojené s Vianocami v okrese Svidník (Betlehemský večer,  

      Benefičný koncert cirkevných speváckych zborov vo Svidníku,  

      Predvianočné predajné trhy, Vianočné umelecko-remeselné trhy)     53 zázn. 

31. Rozhľadne a útulne v okrese Svidník      17 zázn. 

32. Tmavá obloha – Roztoky – atraktívne miesto pre pozorovanie  

      hviezd a oblohy         48 zázn. 

33. Minerálne pramene v okrese Svidník     18 zázn. 

34. Rybolov v okrese Svidník       16 zázn. 

 

         Spolu:       1 376 zázn.
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Ostatná činnosť 

 

 propagácia kniţných noviniek v regionálnej tlači PODDUKLIANSKE NOVINKY 

 vyhotovovanie propagačných materiálov: 5 plagátov, 18 pozvánok, 2 diplomy, 
16 informácii o nových knihách do časopisu Poddukliansky knihovník, 
pozdravné listy, skladačky, oznamy a nápisy podľa poţiadaviek zamestnancov 
jednotlivých odd. 

 prehodnotenie a vypracovanie objednávky odberu tlače na r. 2018 

 vypracovanie projektov na rok 2018, 2019: Knihy sú otvorené dvere do 
čarovného sveta, Človek sa vzdeláva v kaţdom veku, Kultúrne poukazy, „Ľudu 
verný som bol...“ - 200. výročie narodenia Alexandra Pavloviča 

 vyúčtovanie poskytnutej dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške 6 000.- 
€ za projekt Kniţnica pokladnica plná kníh za rok 2017 

 vyúčtovanie finančného príspevku na nákup literatúry z Mesta Svidník  

 kniţný fond zakúpený z poskytnutého finančného príspevku Mesta Svidník bol 
spropagovaný na webovej stránke Podduklianskej kniţnice. Knihy zakúpené 
z tejto dotácie sú umiestnené v oddelení sluţieb čitateľom v stacionárnej kniţnici 
a v bibliobuse. Do fondu kniţnice bolo zakúpených a spracovaných 15 titulov kníh 

t.j. 28 exemplárov v hodnote 200.- € 

 vyraďovanie periodík v PK a bibliobuse 

 vypracovanie údajov pre Súborný katalóg periodík SR a adresár kniţníc SR 
a tieţ Dotazník k ročnej aktualizácii údajov o kniţnici za rok 2017 

 vypracovanie rešerší v počte 34 t.j. 1 376 záznamov 

 spolupráca pri podujatí Hodiny bibliografie (dvojhodinovka) pre študentov 3. 
ročníkov Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku zamerané na techniky 
citovania literatúry v odborných stredoškolských prácach v rámci hodiny 
slovenského jazyka a literatúry. Podujatie sa uskutočnilo formou elektronickej 
prezentácie (2x) 

 presun literatúry z voľného výberu do skladu prostredníctvom statusu knihy vo 
Virtui 

 spolupráca pri elektronickom spracovaní štatistických ročných výkazov za 
okres Svidník a okres Stropkov 

 spolupráca pri zostavovaní a zostavovanie časopisu Poddukliansky knihovník 
(príspevky v stálych rubrikách a estetická úprava časopisu) 

 aktualizácia zoznamu skladových periodík 

 účasť a spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných odd. sluţieb 

 metodická návšteva v Mestskej kniţnici Stropkov (revízia kniţničného fondu) 

 fotografovanie podujatí konaných v kniţnici a úprava fotografií z týchto 
podujatí pre web kniţnice 

 vymazávanie neaktívnych čitateľov z databázy Virtua 

 podiel na sluţbách v sobotu podľa rozpisu sluţieb 

 boli spracované kniţničné jednotky z mimoriadneho príspevku v hodnote 
8 000.- €, ktorý poskytol Prešovský samosprávny kraj 

 v redakčnej kartotéke bola spracovaná odporúčajúca bibliografia Laureáti 
Nobelovej ceny za literatúru 
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2.2 KNIŢNIČNÉ SLUŢBY 
 

2.2.1 Pouţívatelia 

 
Na  oddelení  sluţieb a  bibliobusu  je prístup  pouţívateľov  ku  kniţničným 

fondom umoţnený  voľným  výberom, okrem  príručných fondov a špeciálnych 
dokumentov,  ktoré sa poţičiavajú iba prezenčne. 
 

Počet registrovaných pouţívateľov za rok 2018 
 

Pouţívatelia 

celkom 

CK BUS SPOLU INDEX 

1 853 535 2 388 101,79 

z nich deti    803 334 1 137 100,70 

 
Z ročného plánu 2 500 pouţívateľov kniţnica a bibliobus v roku 2018 

evidovali 2 388 pouţívateľov, čo predstavuje plnenie plánu na 95,52%. Index 
101,79. Z celkového počtu uvedených pouţívateľov detských činilo 47,61%.  

Percento registrovaných pouţívateľov z počtu obyvateľov (10 651) činilo 
22,42 %. PK sa nachádza vysoko nad základnou úrovňou štandardu uvedeného 
parametra (štandard základnej úrovne je 18, vyššia úroveň  25 %).   

Registrovaní pouţívatelia vyuţili sluţby kniţnice a bibliobusu v priemere 
13,77-krát. V porovnaní s rokom 2017 bol zaznamenaný nárast o 42 pouţívateľov. 

 
Pouţívatelia za roky 2014-2018 

 
Graf 
 

Roky Spolu Dospelí Deti do 15r. 

2014 2546 1409 1137 

2015 2392 1300 1092 

2016 2426 1269 1157 

2017 2346 1217 1129 

2018 2388 1251 1137 
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Počet návštevníkov za rok 2018 
 

Návštevníci 

CK BUS SPOLU Index 
105,00 28 084 4 802 32 886 

 
 
V porovnaní s rokom 2017 bol zaznamenaný nárast o 1 568 návštevníkov. 
Úsek hudobný a umenovednej literatúry navštívilo 602 návštevníkov. 

Celosvetovú počítačovú sieť internet  vyuţilo 473 návštevníkov, z nich 115 detí. 
Pobočka pre zrakovo postihnutých občanov evidovala 13 nevidiacich 
a slabozrakých pouţívateľov, ktorí si vypoţičali  626 titulov zvukových kníh  (390 
AVK a 236 MP3).  Celkovo pobočku navštívilo 129 návštevníkov. Slovenská kniţnica 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči robí kaţdý štvrťrok rozvoz súborov 
zvukových kníh pre našu pobočku. 

V pobočke Senior dom Svida kniţnica evidovala 14 pouţívateľov, ktorí si 
vypoţičali 140 kníh. Celkovo pobočku navštívilo 53 návštevníkov. V roku 2018 bol 
2-krát vymenený súbor kníh v tejto pobočke. 

 
 

2.2.2 Výpoţičky   
 

Oddelenie sluţieb v  budove PK sprístupňuje kniţničné dokumenty 
a poskytuje kniţnično-informačné sluţby 
 

 n a   ú s e k u :  
krásnej a náučnej literatúry pre mládeţ a dospelých 
krásnej a náučnej literatúry pre deti 
hudobnom a umenovednej literatúry 

 v   b i b l i o b u s e -  pozri 2.3.2 Úsek bibliobusu   

 v oddelení  bibliografie a regionálnej literatúry - kniţničné dokumenty 
regionálneho charakteru 

 
Prehľad výpoţičiek za rok 2018 

 

 

Výpoţičky celkom 
CK BUS SPOLU 

67 446 18 365 85 811 

z nich pre deti 14 869   7 169  22 038  

Prezenčné výpoţičky   6 868      682   7 550 

 
Z ročného plánu 75 150 výpoţičiek za hodnotené obdobie kniţnica dosiahla 

85 811 výpoţičiek, čo predstavuje plnenie z ročného plánu na 114,18 %. Index  
98,99.  
 
Priemerný počet výpoţičiek: 

 na 1 obyvateľa  8,05 (10 651 obyvateľov)  

 na 1 registrovaného pouţívateľa 35,93 
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PK v počte výpoţičiek na 1 obyvateľa (8,05) dosiahla základnú úroveň 
štandardu prepočtu daného parametra (odporúčaná hodnota: základná úroveň je 8, 
vyššia úroveň 12). 

V  porovnaní s rokom 2017 kniţnica zaznamenala pokles o 875 výpoţičiek. 
 

Výpoţičky za roky 2014-2018 
Graf 
 

Roky Spolu Deti do 15r. Dospelí 

2014 81 161 19 386 61 775 

2015 73 756 15 686 58 070 

2016 82 519 14 537 67 982 

2017 86 686 16 949 69 737 

2018 85 811 22 038 63 773 

 

 
 

Dokumenty, ktoré sa nenachádzali vo fonde PK, boli  zabezpečované 
prostredníctvom MVS  v počte  108 zväzkov, iným kniţniciam bolo poţičaných 69 
kniţničných dokumentov. Poţiadavky na MVS boli vybavované elektronicky, 
prostredníctvom portálu www.kis3g.sk alebo elektronickou ţiadankou z internetových 
stránok jednotlivých kniţníc, ale aj klasickou ţiadankou. 

V  rámci  individuálnej  práce  s  pouţívateľom  boli  poskytnuté  informácie  v 
počte 1 087, z toho v CK 972. Kniţnicou boli zodpovedané dopyty v elektronických 
referenčných sluţbách v počte 64. Počas roka 2018 kniţnica vybavila 123 rezervácií. 
Na  poţiadanie  pouţívateľov  bola  poskytnutá donáška  kníh do domu  v  počte 
29.  

Sluţby kniţnice pouţívateľom boli sprístupnené v stanovenom výpoţičnom 
čase, ktorý činil 48 hodín týţdenne v PK  a v bibliobuse v priemere 28 hodín 
týţdenne. Štandardy v počte prevádzkových hodín pre verejnosť PK prevyšuje. 
Odporúčaná hodnota pre RK je 40-45. 

 

2.2.3 Kultúrno-spoločenské podujatia 
 

 Realizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre všetky vekové kategórie 
pouţívateľov  kniţnice i  obyvateľov mesta, okresu i regiónu patrilo popri základnej  
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kniţničnej činnosti k výrazným aktivitám kniţnice. Jednotlivé podujatia boli zamerané 
na priblíţenie významných osobností a kniţničných, regionálnych 
i celospoločenských udalostí. 

V hodnotenom období kniţnica uskutočnila celkovo 211 podujatí, na ktorých 
sa zúčastnilo 6 810 účastníkov. Bolo vyhotovených 34 násteniek (17 CK)  
a inštalovaných 16 výstav a výstaviek (8 CK). Jednou z najväčších 
a najzaujímavejších výstav bola výstava Biblia na cestách a T.G.Masaryk vo 
fotografii, ktoré navštívili ţiaci ZŠ, študenti SŠ a dospelí obyvatelia mesta a okolia. 

Moţnosť zahrať si na konzole Xbox, ktorý je súčasťou úseku pre deti, v roku 
2018 vyuţilo 158 detí. 

O jednotlivých podujatiach kniţnica pravidelne informovala na webovej stránke 
kniţnice www.podduklianskakniznica.sk, na sociálnej sieti Facebook 
https://www.facebook.com/podduklianska.svidnik, na informačnom kanáli mesta 
Svidník a v regionálnych periodikách.  
 

Zoznam podujatí organizovaných 
v TÝŢDNI  SLOVENSKÝCH KNIŢNÍC (5.3.2018 – 10.3.2018) 

 
 
GÚĽAJ SA VAJÍČKO, CEZ HORY, DOLINY, PRINES VEĽKONOČNÝ POZDRAV 
DO KAŢDEJ RODINY – tvorivá dielňa, zdobenie a maľovanie vajíčok - pre ţiakov ZŠ 
 
JA UŢ VIEM ČÍTAŤ – informačná výchova pre 1. ročník základných škôl, spojená so 
slávnostným zápisom do kniţnice 
 
MAJSTRI PERA: JÁN SMREK – literárne pásmo k 120. výročiu narodenia Jána 
Smreka  - pre študentov SOŠ - technickej 
 
KRÍŢ POKÁNIA – literárno-hudobné pásmo pre klientov Denného stacionára 
ATRIUM 
 
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA – beseda o knihe Kristy Bendovej – pre ţiakov ZŠ 
 
ČITATEĽSKÝ MARATÓN – súťaţ v čítaní, pre ţiakov základných škôl v meste 
 
JA UŢ VIEM ČÍTAŤ – informačná výchova pre 1. ročník základných škôl, spojená so 
slávnostným zápisom do kniţnice 
 
POVEDANÉ SA ZABUDNE, NAPÍSANÉ SA ZAPAMÄTÁ  – prezentácia bibliografie 
regionálnych spisovateľov okresu Svidník v rámci záţitkového vyučovania hodiny 
slovenského jazyka a literatúry, spojená s výkladom, výstavkou a mini súťaţou – pre 
základné a stredné školy mesta Svidník 
 

Počas celého týţdňa prebiehala burza vyradených kníh a časopisov. PK 
pripravila mnoho zaujímavých podujatí a výhodných ponúk pre čitateľov kniţnice. 
Šancu na vrátenie kníh bez úhrady poplatkov za upomienky počas TSK vyuţilo 64 
pouţívateľov, celkovo v hodnote 72,80 €. Do kniţnice sa zapísalo 106 nových 
čitateľov a obnovenie platnosti čitateľských preukazov vyuţilo 82 pouţívateľov.  
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BESEDY, SÚŤAŢE, ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIA A ODPOLUDNIA PRE DETI 
 
ZEMSKÝ KĽÚČ – beseda o knihe M. Ďuríčkovej, pre ţiakov ZŠ 
AKO PSÍČEK A MAČIČKA SPOLU GAZDOVALI – beseda o knihe J. Čapka, pre 
ţiakov ZŠ  
ROZPRÁVKY Z ÔSMÉHO SVETADIELU – čítanie rozprávok ţiakom ZŠ 
TROJRUŢA – beseda o knihe P. Dobšinského, pre ţiakov ZŠ 
POĎ, BUDEME SI ČÍTAŤ – beseda z prečítaných kníh, pre ţiakov ZŠ 
SLOVENSKO – KRAJINA PLNÁ TAJOMSTIEV – beseda o knihách s Lenkou 
Šingovskou, šéfredaktorkou vydavateľstva Class Košice 
ROZPRÁVKOVO – čítanie rozprávok deťom MŠ 
AKO SME SPOZNÁVALI ROZPRÁVKOVÝ DOM – beseda o knihách a kniţnici, pre 
deti MŠ Haţlín 
BESEDA O KNIHE A KNIŢNICI – pre deti DeD vo Svidníku 
KRÁSA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY – beseda pre ţiakov ZŠ 
JOŢKO PICHLIAČIK – čítanie rozprávok deťom MŠ 
DANKA A JANKA – beseda o knihe M. Ďuríčkovej, pre ţiakov ZŠ 
CESTUJEME DO KNIŢNICE – beseda o knihách a kniţnici, pre ţiakov ZŠ Kalnište 
a ZŠ Matiaška.  
O PRÍRODE VESELO I VÁŢNE – beseda o prírode s p.Bartušom -  
Lesoochranárske zokupenie VLK, pre ţiakov ZŠ 
KULTÚRNE DEDIČSTVO NÁŠHO REGIÓNU – podujatie pre ţiakov ZŠ 
v Informačnom centre Dukla Destination 
EXKURZIA DO KNIŢNICE – pre nadaných ţiakov ZŠ Ul. Karpatská 
ZA SLNIEČKA SKORO ZRÁNA – súťaţ v recitácii, pre deti MŠ 
PREČO? AKO? KDE? – učíme sa z encyklopédii, pre ţiakov Spojenej školy ZŠ 
ČAUKO, BENGOŠI! – beseda o knihe Jána Navrátila, pre ţiakov ZŠ 
TRI PRASIATKA – beseda o knihe, pre ţiakov ZŠ 
JA A MOJE TELO – beseda o ľudskom tele, pre ţiakov ZŠ 
KEĎ PÔJDEŠ HOROU – beseda o knihe Ľ. Ondrejova, pre ţiakov ZŠ 
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – čítanie rozprávok ţiakom ZŠ, (12x) 
LETO S KNIHOU – kultúrne podujatie na pešej zóne pre deti MŠ, ţiakov ZŠ, 
obyvateľov mesta Svidník a okolia 
ROZPRÁVKY OD VÝMYSLU SVETA – čítanie rozprávok 
KRÁĽOVSTVO HÁDANIEK – hádanky pre deti MŠ a ţiakov ZŠ 
TATÍČEK MASARYK – besiedka pre ţiakov 2. ročníka ZŠ Ul. Karpatská 
ČO SME NEVEDELI O MASARYKOVI – beseda pre ţiakov ZŠ Ul. 8. mája, (2x) 
BESEDA O KNIHE PINOCCHIO od Carla Collodiho, pre ţiakov ZŠ 
SLOVENSKO – krajina plná tajomstiev, výstava pre ţiakov ZŠ 
ZAHRAJME SA SPOLU – prázdninové stretnutie deti v kniţnici, (8x) 
INFORMAČNÁ VÝCHOVA PRE ŢIAKOV ZŠ, (14x) 
ZVIERATÁ OKOLO NÁS – beseda pre ţiakov 1. ročníka 
VYHOĎME SI Z KOPÝTKA! – beseda o knihe Š. Moravčíka, pre ţiakov ZŠ 
RÍŠA ZVIERAT – beseda pre 1. roč. ZŠ 
DANKA A JANKA – beseda o knihe M. Ďuríčkovej, pre ţiakov ZŠ, (2x) 
ZÁZRAČNÝ SVET ZVIERAT – beseda pre ţiakov ZŠ 
JESEŇ PANI BOHATÁ – tvorivá dielňa pre ţiakov ZŠ 
ZVIERATÁ OKOLO NÁS – beseda pre ţiakov ZŠ 
ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI A MAČIČKE – beseda o knihe J. Čapka 
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NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA – beseda pre ţiakov ZŠ 
KEĎ PÔJDEŠ HOROU – beseda pre ţiakov ZŠ 
AKO JOŢKO PLETKO POPLIETOL SI VŠETKO – kvíz z knihy K. Bendovej pre 
ţiakov ZŠ 
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – adventné čítanie ţiakom ZŠ, (4x) 
VIANOCE, VIANOCE PRICHÁDZAJÚ – predvianočné stretnutie deti Detského 
domova v kniţnici 
 

V roku 2018 bolo zorganizovaných spolu 103 podujatí pre deti do 15 rokov. 

 
PODUJATIA PRE MLÁDEŢ A DOSPELÝCH 

 
BIBLIA NA CESTÁCH – unikátna putovná výstava  
KRÁSA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY – prednáška o drevených kostolíkoch pre 
študentov SZŠ milosrdného Samaritána 
PRECHÁDZKA SVETOM ROZPRÁVOK – literárne pásmo pre obyvateľov 
zariadenia ATRIUM 
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK VO FOTOGRAFII – výstava pri príleţitosti 100. 
výročia vzniku ČSR 
DOJÍMAVÉ PRÍBEHY ZO ŢIVOTA ZVIERAT – čítanie príbehov pre obyvateľov 
zariadenia ATRIUM 
PRÍBEHY Z BIBLIE I. – čítanie príbehov z Biblie pre obyvateľov zariadenia ATRIUM  
PRÍBEHY Z BIBLIE II. – čítanie príbehov z Biblie pre obyvateľov zariadenia ATRIUM 
NOVÝ ZÁKON I. – čítanie príbehov z Nového zákona pre obyvateľov zariadenia 
ATRIUM 
NOVÝ ZÁKON II. – čítanie príbehov z Nového zákona pre obyvateľov zariadenia 
ATRIUM 
NOVÝ ZÁKON III. – čítanie príbehov z Nového zákona pre obyvateľov zariadenia 
ATRIUM 
VÝSTAVA INSITNÝCH MALIAROV – dolnozemských Slovákov - Pavla Povolného-
Juhása a Jána Ţolnaja 
TEMNÝ ŠTRNÁSTY ROK – prednáška lektora Vojenského múzea vo Svidníku pre 
študentov SZŠ milosrdného Samaritána 
Z TATRANSKÝCH KONČIAROV – čítanie príbehov z prostredia Tatier pre 
obyvateľov zariadenia ATRIUM 
ZAKLIATY HRAD V TATRÁCH – čítanie príbehov o tatranských plesách z knihy A. 
Marca pre obyvateľov zariadenia ATRIUM 
U NÁS TAKA OBYČAJ...- literárne pásmo o zvykoch a obyčajach na dedine od 
Kataríny aţ po nový rok pre obyvateľov zariadenia ATRIUM 
BÁSNIK A ŢENA – literárne pásmo k 120. výročiu narodenia Jána Smreka pre SZŠ 
milosrdného Samaritána 
INFORMAČNÁ VÝCHOVA – pre študentov SŠ, (2x) 
 

PODUJATIA HUDOBNÉHO ÚSEKU 
 
ŢIVOTNÉ PRÍBEHY – literárne pásmo pre klientov zariadenia ATRIUM 
TAJOMSTVO DÁVNYCH ZVITKOV – prednáška ThB. Jána Šolca 
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VÝNIMOČNOSŤ BIBLIE – KNIHY KNÍH – prednáška ThB. Jána Šolca 
BIBLIA NA CESTÁCH – beseda s Milanom Šurmanom 
VASIĽ HOPKO, PREOSVJAŠČENYJ RUSIN – premietanie filmu a beseda s otcom 
Františkom Dancákom 
ZOZNÁMTE SA S INTERNETOM – pre deti z Detského domova, (3x) 
KOŠÍK PLNÝ JARI – tvorivá dielňa pre ţiakov ZŠ Vyšný Orlík 
TO VAJÍČKO MAĽOVANÉ, KVIETOČKAMI CIFROVANÉ – veľkonočná tvorivá 
dielňa pre ţiakov ZŠ Ul. Karpatská 
STRUNY SRDCA IRINY NEVICKEJ – 28. prehliadka v umeleckom prednese ţien 
ZAHRAJTE NÁM VESELÚ NÔTU – literárno-hudobné pásmo k 2. výročiu zaloţenia 
sociálneho domu ANTIC v Bardejove 
MÁM KYTIČKU MÁM, MAMIČKE JU DÁM – literárno-hudobné pásmo pre klientov 
denného stacionára v Ladomirovej 
NAJDRAHŠEJ MAMIČKE – literárno-hudobné pásmo pre klientov denného 
stacionára ATRIUM 
DUCHNOVIČOV PREŠOV – okresné kolo 19. ročníka celoslovenskej súťaţe 
v recitácii rusínskej poézie a prózy 
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK VO FOTOGRAFII – panelová výstava  
FESTIVAL VIERY – SPOLOK SV. JÁNA KRSTITEĽA – rusínska liturgia, beseda 
OKRÚHLY STÔL – beseda s ukrajinskými spisovateľmi Slovenska a Ukrajiny pri 
príleţitosti 64. Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov na Slovensku vo Svidníku 
ŠIKOVNÉ RUČIČKY TO ZVLÁDNU – tvorivá dielňa v rámci podujatia Leto s knihou 
RUSÍNSKA RODINA, JEJ MINULOSŤ, VÝVOJ A SÚČASNOSŤ – beseda 
RUSÍNSKY JAZYK – beseda so štátnym tajomníkom MŠ SR P. Krajňakom 
RUSÍNI A RUSKO V KONTEXTE DOBY – prednáška prof. ThDr. Jánom Šafinom, 
PhD., dekanom PBF Prešovskej univerzity v Prešove  
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – literárno-hudobné pásmo pre denný stacionár 
v Ladomírovej 
MÁGIA BESKYDSKÉHO SLOVA – literárno-hudobný večer s J. Paňkom, N. 
Varcholovou, Š. Hostiňakom 
RUSÍNI A CIRKEV V KONTEXTE DOBY – prednáška jereja Mgr. Petra Savčáka, 
PhD. 
INFORMAČNÁ VÝCHOVA – pre ţiakov ZŠ, (1x) 
INFORMAČNÁ VÝCHOVA – pre študentov SŠ, (2x) 
 
 

 V roku 2018 úsek hudobný a umenovednej literatúry uskutočnil 28 
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 855 účastníkov. Bolo inštalovaných 7 násteniek 
a 1 výstavka. 
 

2.3 ÚSEK METODIKY A BIBLIOBUSU 
 

 2.3.1 Úsek metodiky 

 
V roku 2018 úsek metodiky v Podduklianskej kniţnici sledoval činnosť a stav 

verejných kniţníc v regióne e-mailovým, osobným alebo telefonickým kontaktom s 
knihovníkmi a zriaďovateľmi 1 regionálnej, 2 mestských a 11 obecných kniţníc.  
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 Obecným knihovníkom a starostom obcí bolo poskytnutých 32 poradensko-
konzultačných sluţieb, z toho 12 telefonických, 20 elektronickou poštou. 
Prostredníctvom elektronického systému štatistického zisťovania Ministerstva kultúry 
SR bol spracovaný štatistický výkaz o činnosti kniţnice za rok 2017 za 
Poddukliansku kniţnicu vo Svidníku. Kniţnice po doručení oznamu o štatistickom 
zisťovaní na jej e-mailovú adresu/adresy boli povinné v stanovenom termíne vyplniť 
Ročný výkaz o kniţnici Kult 10-01. Do elektronického systému kaţdá spravodajská 
jednotka vstúpila cez jedinečný prístupový link, ktorý s výzvou na vyplnenie formulára 
zasielalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Kontrolou a opravou údajov 
boli poverené zo Slovenskej národnej kniţnice PhDr. I. Kilárová a PhDr. E. Janšová. 
Podduklianska kniţnica v rámci svojej metodickej pôsobnosti poskytla pomoc pri 
spracovaní a vypĺňaní štatistických formulárov jednotlivým mestským a obecným 
kniţniciam. Štatistické údaje boli spracované aj v tabuľkovom editore Excel pre 
interné potreby.  

V rámci edičnej činnosti bol spracovaný Komplexný rozbor činnosti 
a hospodárenia za rok 2017, Plán činnosti kniţnice na rok 2018 a Vyhodnotenie 
činnosti Podduklianskej kniţnice vo Svidníku za 1. polrok 2018. Úsek metodiky  
štvrťročne vydával knihovnícky časopis Poddukliansky knihovník: časopis 
Podduklianskej kniţnice vo Svidníku v spolupráci s pracovníčkou z oddelenia 
doplňovania N. Mičákovou. Na poţiadanie bola poskytnutá metodická pomoc 
Mestskej kniţnici v Stropkove, a to pri vyraďovaní zastaranej a opotrebovanej 
literatúry a taktieţ pri revízii KF. 

Vypracované boli faktúry pre obecné úrady  za poskytované KIS bibliobusom 
(57 obcí).  

 

Ostatná činnosť 
 

 štvrťročná súťaţ pod názvom Bystrohlávka pre návštevníkov bibliobusu 

 v rámci Týţdňa slovenských kniţníc vyhlásená súťaţ Kde bolo, tam bolo...  
Rozprávkové kráľovstvo očami (rukami) detí, v trvaní do 31.5.2018 

 uskutočnená informačná výchova a exkurzia do bibliobusu pre deti MŠ Ľ. 
Štúra vo Svidníku, ktorá bola spojená s čítaním rozprávok pre všetky vekové 
skupiny materskej školy (121 účastníkov zo siedmych tried)  

 v rámci podujatia Leto s knihou bolo pripravené stanovište s vedomostnou 
súťaţou s názvom Vieš, alebo nevieš?, počet účastníkov 148 

 Celé Slovensko číta deťom – spoluúčasť pri čítaní rozprávok ţiakom ZŠ vo 
Svidníku 

 pripravený cyklický súbor kníh pre Mestskú kniţnicu Giraltovce 

 spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných oddelením sluţieb 

 xerokópie rôznych oznámení  a plagátov pre bibliobus 

 zápis výpoţičiek do systému Virtua za úsek bibliobusu počas PN knihovníčky 

 napísaný návrh na vyradenie opotrebovanej a duplicitnej literatúry zo skladu 
bibliobusu (625 kn.j) pre oddelenie doplňovania a spracovania KF 

 kompletizovanie periodík podľa čísel a rokov, príprava na archiváciu 

 podiel na sluţbách v sobotu podľa rozpisu 
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2.3.2 Úsek bibliobusu 

 
Kniţnično-informačné sluţby v obciach svidníckeho regiónu poskytoval jeden 

bibliobus, a to podľa platného harmonogramu trás v dvojtýţdňových intervaloch v 
okrese Svidník a okrese Stropkov. V okrese Svidník sa poskytovali sluţby v nepárny 
kalendárny týţdeň a v okrese Stropkov v párny  kalendárny týţdeň. Obciam 
spadajúcim k mestu Giraltovce sa poskytovali kniţnično-informačné sluţby kaţdú 
stredu.  

Kniţničné a informačné sluţby boli poskytované celkovo v 57 obciach, z toho 
v 33 obciach Svidníckeho okresu a v 24 obciach Stropkovského okresu. Bibliobus 
poskytoval sluţby taktieţ pri Spojenej škole ZŠ vo Svidníku. 
   
 

Úlohou úseku bolo: 
  

 poskytovať vidieckemu obyvateľstvu vo svidníckom regióne mobilné 
kniţnično-informačné sluţby bibliobusom (v dvojtýţdňových intervaloch 
v okrese Svidník a okrese Stropkov) 

 doplňovať kniţničný fond novými knihami 

 získavať finančné prostriedky na činnosť bibliobusu od obecných úradov 

 spolupracovať so základnými školami pri organizovaní kultúrno-výchovných 
podujatí a pripraviť pre čitateľov a návštevníkov bibliobusu rôzne aktivity - 
súťaţe, besedy, exkurzie, informačné výchovy a pod. 

 poskytovať informácie pri výbere dokumentov 

 uskutočniť cyklickú súťaţ nazvanú Bystrohlávka 

 zúčastniť sa na kultúrnom podujatí LETO S KNIHOU  

 propagovať kniţné novinky, uskutočňovať výstavky kníh  

 uskutočňovať donášku zvukových kníh pre zrakovo postihnutých pouţívateľov 

 zabezpečovať poţadované dokumenty zo skladu oddelenia i z fondu 
Podduklianskej kniţnice vo Svidníku, prípadne formou MVS 

 zabezpečovať plynulý chod bibliobusu v zmysle vypracovaného 
harmonogramu trás 

 
 

Používatelia 
 

Z ročného plánu 500 pouţívateľov, bibliobus v roku 2018 zaregistroval  535 
pouţívateľov, z toho 334 detských pouţívateľov. Plán pouţívateľov bol splnený 
na 107 %. Index činí 85,19. V porovnaní s rokom 2017 bibliobus zaznamenal 
pokles o 93 pouţívateľov. 

 

Výpožičky 
 

Z ročného plánu 20 000 výpoţičiek bibliobus zaevidoval 18 365 výpoţičiek.  
Plán výpoţičiek bol splnený na 91,82 %. Index činí 83,49. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom aj počet výpoţičiek klesol, a to o 3 630. Počet 
výpoţičiek na 1 registrovaného pouţívateľa  predstavuje 34,32 výpoţičiek. 
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Návštevníci 
 
Bibliobus v roku 2018 navštívilo celkovo 4 802 osôb (z toho 546 účastníkov na 

podujatiach), čo predstavuje pokles o 930 návštevníkov ako v roku 2017.  

 

Kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia 
                                         

        Popri základnej kniţničnej činnosti k významným aktivitám v bibliobuse patrilo                                     
organizovanie kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí pre deti a mládeţ: 
 
 
 BYSTROHLÁVKA – štvrťročná súťaţ pre návštevníkov bibliobusu (4x) 

HÁDAJKO – hádanky pre ţiakov ZŠ (10x) 
HÁDANKY – hádanky pre ţiakov ZŠ Rovné (2x) 
KDE BOLO, TAM BOLO... – regionálna súťaţ pre ZŠ v regióne (2x) 
VITAJTE VŠETCI, VÄČŠÍ AJ MALIČKÍ...  beseda pre deti MŠ 
Exkurzia do bibliobusu –  pre deti MŠ na Ul. Ľ. Štúra spojená s informačnou 
výchovou (121 účastníkov) 

 LETO S KNIHOU – v rámci tohto podujatia bola v bibliobuse uskutočnená 
 vedomostná  súťaţ pod názvom Vieš, alebo nevieš (148 účastníkov)   

nástenky v počte 17 
výstavky v počte 8 
exkurzie do bibliobusu (4x) 

                                
V bibliobuse sa počas celého roka uskutočnilo 37 podujatí s účasťou 546 

účastníkov.  

 

Ďalšie aktivity   
 

 prostredníctvom bibliobusu zabezpečená donáška kníh v počte 17 x 

 poskytnuté informácie v počte 115 

 roznášanie materiálov na obecné úrady v regióne 
 

 

Technický stav a prevádzkové problémy bibliobusu 
   
 V roku 2018 hlavnou príčinou absentovania bibliobusu na trasách (82x) boli 
tieto prevádzkové dôvody: 

 

 oprava vzduchovej sústavy 

 výmena brzdových valcov 

 výmena brzdových, vzduchových systémov (regulátor tlaku, ventilky 
perovania) 

 oprava potrubia chladiaceho systému 

 dovolenka, PN vodiča 
 

                 
                20 



3 BIBLIOGRAFICKÁ, INFORMAČNÁ A DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ 
 

V roku 2018 oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry zameralo svoju 
činnosť na zhromaţďovanie, spracovávanie a uchovávanie regionálnych dokumentov 
rôznej typológie, na budovanie regionálnej článkovej databázy, na poskytovanie 
regionálnych informácií, na referenčné digitálne sluţby, na konzultačné sluţby pri 
citovaní literatúry, na organizovanie kultúrno-výchovných podujatí s regionálnou 
tematikou a na tematické triedenie regionalík (drobné regionálne dokumenty). 
      V uvedenom období do oddelenia boli získaných 28 regionálnych 
dokumentov, kúpou 7 a darom 21 od pouţívateľov a spoločenských organizácií, z 
toho 1 diplomová práca (Analýza príčin úpadku cestovného ruchu v okrese Svidník 
po roku 1989 a možnosti jeho súčasného rozvoja) a 1 CD ROM. 
      V oddelení sa budovala súbeţná článková regionálna databáza regiónu 
Svidník (okres Svidník, okres Stropkov) v systéme Virtua, vo formáte MARC 21.  Od 
1.2.2018 sa regionálne články spracovávajú s interpretáciou pravidiel RDA 
(Resource description and Access=Popis prameňov a prístup k nim). 
     Za rok 2018 do systému Virtua – regionálne články bolo spracovaných a do 
produkčnej databázy súborného katalógu SNK Martin – portál Slovenská kniţnica 
bolo zaslaných 1375 záznamov. V súvislosti s tým sa  excerpovalo 10 periodík, 
z toho 7 regionálnych, 1 krajský denník (Korzár), 1 týţdenník My Prešovské noviny a 
1 celoslovenské periodikum (Mot’or, nová technika). Získali sme týţdenník 
Stropkovské Zvesti za rok 2017 a 1. polrok 2018. Excerpovali sa aj celoslovenské 
periodiká dochádzajúce do kniţnice v roku 2018,  z nich sa spracovávali články 
s regionálnou tematikou, ktoré sa nenachádzajú v celoslovenskej článkovej 
databáze. 

V systéme Virtua redigovala sa prekonvertovaná regionálna databáza okresu 
Svidník za roky 1993-2004. Za uvedené obdobie bolo opravených 29 záznamov.  
      K 31.12.2018 článková regionálna databáza regiónu Svidník obsahuje 
26837 záznamov. 
      

3.1 PRÁCA S POUŢÍVATEĽMI      
       

Poskytovali sa regionálne informácie pouţívateľom často krát na témy so 
širším chronologickým záberom, bibliografické a faktografické informácie, 
konzultačné sluţby pri citovaní literatúry a referenčné digitálne informácie. 
Z regionálnych informácií hodno spomenúť napr. Regionálny operačný program 
v okrese Svidník, divadlo na východnom Slovensku, ľudové piesne Juraja Kosťuka 
a Juraja Cimboru, L. Svoboda a mesto Svidník, folklórne súbory pri Gymnáziu DH vo 
Svidníku po roku 1948, Eva Bissová -  o nej, Kaštiel Szirmayovcov vo Svidníku 
a jeho história, história novín Dukla za 40 rokov, demografický vývoj v okrese Svidník 
po r. 1945, optácia obyvateľov Niţnej Pisanej do ZSSR, Karpatská drevená cesta 
a jej vplyv na rozvoj cestovného ruchu v okrese Svidník, regionálne osobnosti okresu 
Svidník, cestovný ruch v okrese Svidník po r. 1989, archimandrita Sáva (K.P.Struve) 
a jeho vplyv na duchovný ţivot v Ladomirovej, zápis piesní a anekdot Ivana 
Verchratského, ktoré sa viaţu k obci Becherov (vyuţili sme kontakt so Slovanskou 
knihovnou v Prahe), dejiny obce Hrabovčík, turizmus ako nástroj regionálneho 
rozvoja pod Duklou,  zaujímavosti a pamätihodnosti okresu Svidník, holokaust 
v okrese Svidník a ďalšie. 
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Celkom bolo v roku 2018 poskytnutých 230 regionálnych informácií, z toho 
bolo 60 referenčných digitálnych informácií (citácia kníh, literatúra na rozličné témy 
a pod.).      
      Sluţby oddelenia vyuţilo 462 čitateľov a návštevníkov, z toho 201 na 
podujatiach, ktorí si poţičali  436 kniţničných dokumentov. Sluţby oddelenia 
vyuţívali ţiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl, historici, 
pedagógovia, kultúrno-osvetoví pracovníci, folkloristi a ostatní záujemcovia. Za 
zmienku stojí, ţe často naše sluţby vyuţili zostavovatelia jubilejných monografií obcí 
pri príleţitosti ich prvej písomnej zmienky, vysokoškoláci pri písaní bakalárskych 
a diplomových prác, historici a etnografi. 

 
 
3.2 KULTÚRNO-VÝCHOVNÉ PODUJATIA 
 

Povedané sa zabudne, napísané sa zapamätá – elektronická prezentácia 
bibliografie regionálnych spisovateľov okresu Svidník a okresu Stropkov spojená 
s výkladom, súčasťou prezentácie bola výstava literárnej tvorby regionálnych 
spisovateľov regiónu Svidník – pre ţiakov 7.-8. roč.  ZŠ, Ul. 8. mája Svidník.  
Podujatie sa uskutočnilo 2x v rámci Týţdňa slovenských kniţníc (8.3.2018, účasť: 40 
ţiakov) a v rámci cyklu podujatí Čo nenájdeš v učebnici, nájdeš to v kniţnici. 

Exkurzia ţiakov ZŠ Kalnište a ZŠ Matiaška do oddelenia – téma: regionálne 
dokumenty v oddelení bibliografie a reg. literatúry; exkurzia bola spojená s krátkou 
súťaţou, ktorá sa týkala turistických zaujímavostí okresu Svidník. Podujatie sa 
uskutočnilo v rámci cyklu podujatí Čo nenájdeš v učebnici, nájdeš to v kniţnici 
(28.3.2018, účasť: 28 ţiakov) 

Peter Švorc: Od pluhu do senátorského kresla. Ţivot a doba Jurka Laţa 
1897-1929 – prezentácia knihy o Jurajovi Laţovi z Vyšného Svidníka, senátorovi NZ 
ČSR za Šarišskú ţupu a Podkarpatskú Rus, za účasti autora knihy (27.4.2018, 
účasť: 42). Podujatie sa uskutočnilo v rámci cyklu podujatí Veľkí ľudia malého 
mesta. 

V rámci 4. ročníka kultúrneho podujatia Leto s knihou, ktoré sa uskutočnilo 
na pešej zóne v meste Svidník, oddelenie bibliografie a reg. literatúry sa podieľalo 
zorganizovaním a uskutočnením vedomostnej súťaţe Ja a môj región, na ktorej sa 
zúčastnilo 45 súťaţiacich detí  zo základných škôl mesta Svidník (27.6.2018, účasť: 
45). 

Uţ tradične sa uskutočnilo podujatie (dvojhodinovky) Hodiny bibliografie : 
Ako pracovať s literatúrou pri spracovávaní stredoškolských odborných prác, 
určené  pre študentov 3. ročníkov Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku 
v rámci hodiny slovenského jazyka a literatúry. Jeho témou bol popis rôznych typov 
dokumentov s praktickými ukáţkami a techniky citovania literatúry. Podujatie sa 
uskutočnilo formou elektronickej prezentácie, ktorú pripravila Nadeţda Mičáková 
z odd. doplňovania a spracovania kniţničných fondov, text, teoreticko-praktický 
výklad a praktické ukáţky Emília Kudlová z odd. bibliografie a regionálnej literatúry. 
Podujatie sa uskutočnilo 2x (17.12.2018, počet študentov:  23 ; 19.12.2018, počet 
študentov: 23), spolu pre 46 študentov. 

Celkom oddelenie za rok 2018 uskutočnilo a spoluorganizovalo 7 podujatí, na 
ktorých sa zúčastnilo 201 účastníkov. 
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3.3 PUBLIKAČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ KNIŢNICE 
 

Za hodnotené obdobie bolo v regionálnych a celoslovenských periodikách 
uverejnených 124 článkov  a informácií  o činnosti kniţnice, z toho pracovníci 
publikovali 104 článkov. 

V masovokomunikačných prostriedkoch, t.j. v Slovenskom rozhlase – Rádio 
Regina, redakcia národnostne – etnického vysielania Košice, bolo odvysielaných 5 
informácií, v Slovenskom rozhlase, Rádio Regina, slovenské vysielanie, bola 
odvysielaná 1 informácia o aktivitách kniţnice,  v RTVS STV2 v rámci programu 
Rusínsky magazín a Ukrajinský magazín boli odvysielané 3 informácie týkajúce sa 
podujatí v rámci 6. ročníka Rusínskeho festivalu vo Svidníku a 64. Slávností kultúry 
Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku, ktoré sa uskutočnili v Podduklianskej kniţnici vo 
Svidníku. Celkom bolo o aktivitách kniţnice publikovaných a uverejnených 133  
informácií. 
 

Ostatná činnosť 
 

 do časopisu Poddukliansky knihovník (č. 1-4) za rok 2018 bolo spracovaných 
8 príspevkov do stálych rubrík: Regionálne osobnosti a Oddelenie ako ho 
(ne)poznáte 

 pre členky Klubu umeleckého slova, ktorý pracuje pri Podduklianskej kniţnici 
vo Svidníku, boli spracované profily regionálnych spisovateľov – Nadežda 
Varcholová, Július Paňko a Štefan Hostiňák – pre podujatie Mágia 
beskydského slova, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s Múzeom ukrajinskej 
kultúry vo Svidníku 

 na poţiadanie pouţívateľky kniţnice bol spracovaný ako digitálna referenčná 
informačná sluţba zoznam zaujímavých a tradičných podujatí a udalostí 
v meste a okrese Svidník v rôznych oblastiach spoločenského ţivota so 
stručnou charakteristikou a krátkymi bibliografickými odkazmi (spolu 32), pre 
diplomovú prácu čitateľky pod názvom Turizmus ako nástroj regionálneho 
rozvoja pod Duklou)  

 účasť na výpoţičných sluţbách (soboty, podľa rozpisu) 

 tematicky sa triedili regionálne dokumenty do fasciklov po rekonštrukcii 
úloţných priestorov regionalík (skrine na chodbe) 

 Podduklianska kniţnica sa zapojila do 1. ročníka krajskej súťaţe Kniha roka 
PSK 2017, ktorú vyhlásila Kniţnica P.O.Hviezdoslava v Prešove a Prešovský 
samosprávny kraj. Do súťaţe kniţnica nominovala 3 knihy regionálnych 
spisovateľov z regiónu Svidník, ktoré sa obsahovo a autorsky týkajú regiónu 
Svidník. Z nominovaných kníh ocenenie Kniha roka PSK 2017 získala kniha 
Škurla, Michal: Metropolita Lavr, na 2. mieste sa umiestnila kniha Varcholová, 
Nadežda: Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska. Obidve víťazné knihy 
sú spojené s regiónom témou a osobou textovej časti 

 pripravili a skompletizovali sa regionálne periodika na zviazanie (Dukla, 
Mesačník Dukla, Podduklianske novinky, Spravodajca mesta Giraltovce, 
Stropkovské Spektrum, Nove ţyttja, Info Rusyn NN a Mot’or za r. 2017 a rok 
2018). 

 oddelenie spolupracovalo pri propagovaní knihovníckych podujatí v okresných 
novinách. 
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4 EDIČNÁ ČINNOSŤ 

      
      Na edičnej činnosti sa podieľalo oddelenie doplňovania, spracovávania 
a ochrany kniţničného fondu a úsek metodiky a bibliobusov. 
 

a) bibliografické materiály: 
 
MIČÁKOVÁ, Nadeţda: Laureáti Nobelovej ceny za literatúru : odporúčajúca 
bibliografia/zostavila Nadeţda Mičáková.- Svidník, Podduklianska kniţnica, 2018. 
(redakčná kartotéka) 
 

b) iné neperiodické materiály:  
 

PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila: Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za rok 
2017/zostavila: Ľudmila Priputníková.-  Svidník : Podduklianska kniţnica, 2018.- 34 s. 
 
PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2018/zostavila: Ľudmila 
Priputníková.- Svidník : Podduklianska kniţnica, 2018.- 16 s. 
 
PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadeţda. Vyhodnotenie činnosti 
Podduklianskej knižnice vo Svidníku za I. polrok 2018/zostavila: Ľudmila 
Priputníková, Nadeţda Mičáková. - Svidník : Podduklianska kniţnica. 2018.-  13 s.  
 
PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadeţda. Poddukliansky knihovník : 
časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 1/2018/ zostavila: Ľudmila 
Priputníková, Nadeţda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska kniţnica, 2018.- 
26 s. 
 
PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadeţda. Poddukliansky knihovník : 
časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 2 /2018)/ zostavila: Ľudmila 
Priputníková, Nadeţda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska kniţnica, 2018.- 
23 s. 
 
MIČÁKOVÁ, Nadeţda. Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo 
Svidníku č. 3 /2018)/ zostavila: Nadeţda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : 
Podduklianska kniţnica, 2018.- 19 s. 
 
MIČÁKOVÁ, Nadeţda. Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo 
Svidníku č. 4 /2018)/ zostavila: Nadeţda Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : 
Podduklianska kniţnica, 2018.- 21 s. 

 

5 ĎALŠIE ÚLOHY 

 

5.1 VZDELÁVACIA ČINNOSŤ (porady, školenia, semináre) 
 

Šiesti zamestnanci PK  sa  zúčastnili  na 11 vzdelávacích podujatiach, 
poradách, školeniach, seminároch a stretnutiach organizovaných zriaďovateľom, 
SNK Martin, metodickými pracoviskami, SSKK a ďalšími kniţnicami. 
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1.Porada riaditeľov regionálnych kniţníc Prešovského samosprávneho kraja. 
Kniţnica P.O. Hviezdoslava  Prešov, 13.2.2018    
  účastníci: Mgr. Kamil Beňko 
 
2.Krajská koordinačná porada bibliografov regionálnych kniţníc Prešovského 
samosprávneho kraja  
Kniţnica P.O. Hviezdoslava  Prešov, 13.2.2018    
  účastníci: Emília Kudlová   
 
3.Porada metodikov regionálnych kniţníc Prešovského samosprávneho kraja 
Kniţnica P.O. Hviezdoslava  Prešov, 13.2.2018  
  účastníci: Bc. Ľ. Priputníková 
 
4.Porada riaditeľov regionálnych kniţníc Prešovského samosprávneho kraja. 
Bardejovské kúpele, 22.2.2018   
  účastníci: Mgr. Kamil Beňko 
 
5.Vyhodnotenie činnosti regionálnych kniţníc Prešovského kraja za rok 2017 
Kniţnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, 10.5.2018  
  účastníci: Bc. Ľ. Priputníková 
 
6.Prešovský bibliografický deň 
Kniţnica Prešovskej univerzity Prešov, SNK Martin, 6.9.2018 

účastníci: Emília Kudlová, Nadeţda Mičáková, Ľubomíra Oberstová 
 
7.Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných 
menšín SR do roku 2030 
Úrad PSK, Prešov, 9.10.2018 
  účastníci: Emília Kudlová, Nadeţda Mičáková 
 
8.Skúsenosti a problémy súvisiace s implementáciou RDA v roku 2018 -  
seminár 
Kniţnica Prešovskej univerzity Prešov, SNK Martin, 26.10.2018 

účastníci: Emília Kudlová, Nadeţda Mičáková, Ľubomíra Oberstová 
 

9.Bibliotéka 2018 
Incheba, Bratislava, 8.11.2018 
  účastníci: Mgr. Kamil Beňko, Mgr. Róbert Hajduk 
 
10.Porada predsedov ZO OZPK SR 
ŠVK Košice, 27.11.2018 
  účastníci: Nadeţda Mičáková 
 
11.Krajská konferencia SSKK 
Kniţnica P.O.Hviezdoslava Prešov, 4.12.2018  
  účastníci: Emília Kudlová, Nadeţda Mičáková    
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5.2 ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE  
 

 

V súčasnosti  technické vybavenie kniţnice tvorí 18 osobných staníc 
vzájomne prepojených v sieti. V roku 2010 kniţnica prešla na vyššiu rýchlosť 
pripojenia internetu, momentálne je pripojenie rýchlosťou 15 Mbit/s. Pouţívateľom 
kniţnice na úseku hudobnom a umenovednej literatúry slúţilo 5 pracovných staníc 
a na odd. sluţieb čitateľom 1 pracovná stanica, ktoré zároveň slúţili aj ako on-line 
katalóg. PK v počte počítačov s pripojením na internet pre verejnosť spĺňa 
štandardy a jeho odporúčanú hodnotu (4-7). Vyuţívanie sluţieb internetu pre 
pouţívateľa je v súčasnosti zdarma. 

V súčasnom období kniţnica prevádzkuje kniţnično-informačný systém 
VIRTUA, ktorý od roku 2004 aktívne vyuţíva oddelenie bibliografie a regionálnej 
literatúry pri budovaní článkovej regionálnej databázy regiónu Svidník, od 17.9.2007 
aj modul Výpoţičné sluţby a Katalogizácia a od roku 2010 aj bibliobus.  

Automatizované spracovanie nových kniţničných dokumentov sa realizuje v 
oddelení doplňovania a spracovania kniţničných fondov. Spracované a čiarovým 
kódom označené dokumenty sa odovzdávajú na jednotlivé oddelenia a do 
bibliobusu. Ostatné činnosti v automatizovanom procese zabezpečujú zamestnanci 
jednotlivých oddelení a úsekov po absolvovaní vstupných i následných inštruktáţi, 
školení i seminárov. 

Prostredníctvom on-line katalógu kniţnice si môţu neregistrovaní pouţívatelia 
vyhľadávať informácie o kniţničnom fonde. V roku 2018 kniţnica zaznamenala 1 252 
vstupov do elektronického katalógu. Webová stránka Podduklianskej kniţnice   
http://podduklianskakniznica.sk/new/ bola navštívená 6 137-krát.  

 

 
5.3 PRIESTOROVÉ PODMIENKY, VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA  
 

Podduklianska kniţnica má v správe samostatnú budovu o celkovej ploche 
863 m2. Pre pouţívateľov kniţnica má vytvorené 4 výpoţičné miesta, a to:  
 
na  p r í z e m í:  
2 miesta, ktoré slúţia na centrálnu evidenciu dospelých, mládeţ a detských 
pouţívateľov  
na  p o s c h o d í:  
1 miesto na úseku hudobnom a umenovednej literatúry,  
1 miesto v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry   

Pouţívateľom kniţnice ďalej slúţi čitáreň na prízemí s 12 čitárenskými 
miestami, čitáreň na úseku hudobnom a umenovednej literatúry s 17 čitárenskými 
miestami, z nich 5 miest na internet, ktoré zároveň slúţia ako on-line katalóg. Na 
odd. sluţieb čitateľom bola zriadená 1 pracovná stanica na internet, ktorá sa 
taktieţ vyuţíva ako on-line katalóg. Návštevníkom kniţnice slúţi ako čitáreň aj terasa 
pri kniţnici s 10 čitárenskými miestami, v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry 
sú k dispozícii 4 čitárenské miesta, na úseku pre deti a mládeţ 12 čitárenských 
miest, na oddelení sluţieb čitateľom 4 čitárenské miesta, celkovo 60 študijných 
miest. Podduklianska kniţnica prevyšuje odporúčanú hodnotu parametra v počte 
študijných miest (35-45).  
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Kniţnica eviduje 3 pobočky, z nich: pobočku v zariadení Senior dom Svida vo 
Svidníku, pobočku pre nevidiacich a slabozrakých občanov a pojazdnú kniţnicu – 
bibliobus, ktorým poskytuje kniţnično-informačné sluţby vidieckemu obyvateľstvu 
v regióne – v okresoch Svidník a Stropkov.  

Celkový stav kniţničného fondu k 31.12.2018  činí  95 420  kn. j., ktoré sú 
spracované automatizovane. Z celkového fondu kniţničných dokumentov kniţnica 
má vo voľnom výbere  67 658 kn.j.  

 

5.4 PERSONÁLNA OBLASŤ  

 

K 31.12.2018 činnosť PK zabezpečovalo 17 zamestnancov. Z celkového 
počtu zamestnancov majú šiesti pracovníci PK vysokoškolské vzdelanie, z nich 2 
vysokoškolské knihovnícke vzdelanie. Stredoškolské knihovnícke vzdelanie 
majú 5 zamestnanci kniţnice. Priemerný vek zamestnancov s knihovníckym 
vzdelaním v roku 2018 bol 55 rokov. Priemerná mzda za rok 2018 činila 831.- €. 
 

 

5.5 GRANTY, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, DARY    
 
 

Dotácia MK SR na projekty 
 

 Kniţnica získala dotáciu v grantovom systéme na nákup kniţného fondu 
z Fondu na podporu umenia vypracovaním projektu Knihy sú otvorené dvere do 
čarovného sveta. Podpora bola zameraná na nákup kniţného fondu v hodnote 
14200.- €, Kultúrne poukazy 2018 v hodnote  168.- € získané z Ministerstva kultúry 
SR. Vypracovaný bol aj projekt Človek sa vzdeláva v kaţdom veku - Fond na 
podporu umenia Podprogram 5.1.2. Zámerom a cieľom bolo naučiť seniorov 
pracovať s modernými informačnými technológiami, aby sa po získaní počítačovej 
gramotnosti sebarealizovali a plnohodnotne začlenili do modernej informačnej 
spoločnosti 21. storočia. Ţiadaná podpora 8 075.- € (projekt nepodporený).  
 

Dotácia z Prešovského samosprávneho kraja 
 
 V roku 2018 do fondu Podduklianskej kniţnice vo Svidníku pribudli kniţničné 
jednotky aj vďaka mimoriadnej dotácii v hodnote 8 000.- €, ktorú poskytol Prešovský 
samosprávny kraj.  
 

Dotácia z Mestského úradu Svidník 
 
 Finančný príspevok na nákup literatúry v hodnote 200.- € poskytol kniţnici 
Mestský úrad Svidník. 
 

Knižné dary od: 
 
Kniţničný fond darovaný rôznymi inštitúciami, spolkami, nadáciami, autormi 

kníh napr.:Zväz ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Zväz spisovateľov Ukrajiny, 
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denník SME, Centrum VTI SR, Kancelária NR SR, I.M.I. Imrich Hajik Košice,  RRA 
Svidník a čitateľmi stacionárnej kniţnice a bibliobusu: Valéria Venables, P. Krajňák, 
Fedor Šandor, Barvirčáková, Mária Malačinová, M. Sopoliga a iní.  

 

5.6 KNIŢNICA A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ          
 
Podduklianska kniţnica vo Svidníku má kolektívne členstvo: 
 

 v Spolku slovenských knihovníkov a kniţníc (SSKK) - občianske zdruţenie 
kniţničných, bibliografických a informačných pracovísk 

 v Slovenskej asociácii kniţníc (SAK) -  dobrovoľné záujmové zdruţenie 
kniţníc  

 individuálne členstvo v SSKK – 3 zamestnanci kniţnice (Ľ. Priputníková, N. 
Mičáková, E. Kudlová)  
 
 

5.7 MEDZINÁRODNÁ KNIŢNIČNÁ SPOLUPRÁCA         
 
V rámci medzinárodnej spolupráce PK ako jediná kniţnica na Slovensku od 

roku 1993 realizuje Projekt mobilnej kniţnice - BIBLIOBUSY v rámci spolupráce 
Holandského ministerstva ţivotného prostredia, zdravia a kultúry a Ministerstva 
kultúry SR, ktorého realizáciu zabezpečovala aj v roku 2018 prostredníctvom jedného 
bibliobusu v 57 obciach regiónu Svidník.  
 
 

ZÁVER 
 

 
Podduklianska kniţnica vo Svidníku v hodnotenom období pristupovala 

k plneniu úloh s plnou zodpovednosťou. Kniţnica zabezpečovala nielen 
slobodný prístup k dokumentom a informáciám, podporovala celoţivotné 
vzdelávanie, bola miestom stretávania sa na kultúrno-výchovných podujatiach,  
reagovala na nové trendy a vhodne spájala tradičné a moderné sluţby.  

Primárnou úlohou moderných technológií sú kvalitnejšie a dostupnejšie 
sluţby pre pouţívateľov. Nové inovatívne sluţby vyuţívala aj kniţnica a jej 
pouţívatelia, vyuţívali sa on-line sluţby, návštevy webovej stránky kniţnice a 
sociálnej siete Facebook ako účinná forma propagácií kniţničných aktivít. 
 

Vo Svidníku  30.1.2019 
 
Spracovala: Nadeţda Mičáková    
 

 

 

Mgr. Kamil Beňko                
                                                                                                      riaditeľ PK 
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