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PLÁN ČINNOSTI PODDUKLIANSKEJ KNIŢNICE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROK 2021

1. Identifikačné údaje organizácie
Názov:
IČO:
Dátum vzniku:
Dátum zriadenia (VUC):
Právna forma:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
Webové sídlo:
Sociálne siete:
Štatutár:

Podduklianska kniţnica vo Svidníku
37781154
1.4.1953
1.4.2002
príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je
VÚC
Ul. 8. mája 697/55, 089 01 Svidník
054 7882190
kniznicask@podduklianskakniznica.sk
http://www.podduklianskakniznica.sk
facebook, twitter, instagram
Mgr. Kamil Beňko

2. Priority na rok 2021
 v oblasti kniţnično-informačných sluţieb budeme plniť aj jednu zo základných funkcii
a to uchovávanie kniţničného fondu bez ohľadu na nosič takejto informácie, vrátane
e-kníh a regionálneho kniţničného fondu rôznej typológie
 zabezpečiť finančné prostriedky na zakúpenie nového bibliobusu a naďalej poskytovať
svoje sluţby vidieckemu obyvateľstvu v regióne Svidník
 novelizovať cenník registračných poplatkov
 zmodernizovať interiérové vybavenie kniţnice – výmena regálov
 zateplenie budovy a obnova fasády
 zriadenie multimediálnej čitárne a oddychových zón s pohodlným miestom na štúdium
a čítanie
 za účelom lepšieho vyuţívania svojich fondov a sluţieb budeme prostredníctvom
marketingovej komunikácie propagovať svoju činnosť v médiách a rozvíjať a
zdokonaľovať svoju webovú stránku
 prostredníctvom grantov a mimorozpočtových finančných prostriedkov inovovať,
rozširovať a skvalitňovať kniţničné fondy, kultúrno-vzdelávacie podujatia
a materiálno-technické vybavenie kniţnice
 zabezpečovať komplexné kniţnično-informačné sluţby prostredníctvom nového KIS
Dawinci
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3. Plán odbornej činnosti na rok 2021
3.1.

Ťaţiskové úlohy
 sprístupňovať univerzálny kniţničný fond, vrátane dokumentov regionálneho
charakteru
 poskytovať kniţnično-informačné sluţby v súlade so zameraním
a špecializáciou kniţnice
 poskytovať kniţnično-informačné sluţby v obciach regiónu Svidník
prostredníctvom bibliobusu
 doplňovať kniţničný fond podľa poţiadaviek a potrieb pouţívateľov;
 propagovať regionálnych autorov
 marketing a propagácia kniţnično-informačných sluţieb (KIS)
 organizovať kultúrno-spoločenské, vzdelávacie a komunitné podujatia
 poskytovať metodicko-poradenské sluţby obecným a mestským kniţniciam
v regióne
 zabezpečovať prístup k internetu a informačným technológiám;
 vyuţívať informačné a komunikačné technológie na sprístupnenie čo
najväčšieho rozsahu elektronických zdrojov a sluţieb bez časového
obmedzenia dostupnosti pre verejnosť
 dbať o dosiahnutie odporúčaných štandardov MK SR pre verejné kniţnice vo
všetkých oblastiach kniţničných činností
 zapájať sa do medzinárodných a celoslovenských podujatí pre deti na podporu
čítania
 získavať finančné zdroje prostredníctvom grantových systémov FPU, Mesta
Svidník a mimorozpočtové finančné prostriedky
 modernizácia a estetizácia priestorov pre pouţívateľov
 zabezpečovať vzdelávanie pracovníkov kniţnice

Plnenie hlavných úloh
Zameranie odbornej činnosti kniţnice bude vychádzať zo základných a strategických
dokumentov kniţnice (Zriaďovacia listina, Organizačný poriadok, Kniţničný a výpoţičný
poriadok) i zo všeobecných dokumentov pre činnosť kniţníc a to, zo zákona č. 126/2015 Z. z.
o kniţniciach, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov, Metodickým pokynom MK SR č. MK – 4315/2020-110/11107 z 21.
júla 2020 na určenie štandardov pre verejné kniţnice a Manifestu UNESCO o verejných
kniţniciach.

Kniţničné fondy
Doplňovanie a spracovanie knižničných fondov
V roku 2021 naďalej pokračovať v systematickom doplňovaní kniţničných fondov
(KF) a za tým účelom udrţiavať a rozširovať kontakty s distribučnými agentúrami,
vydavateľstvami a kníhkupcami, ktoré pôsobia v našom okrese, ale aj mimo okresu. KF
nakupovať osobitne u tých distribútorov, ktorí pri nákupe poskytujú rabat.
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KF doplňovať klasicky – prostredníctvom edičných plánov a ponúk objednávok
a elektronicky e-mailom a prostredníctvom internetu na internetových adresách jednotlivých
vydavateľstiev a internetových kníhkupectiev.
V doplňovaní náučnej literatúry pre mládeţ a dospelých sa zamerať na nákup kníh
z histórie prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny, literatúry zo športu, strojárenstva,
matematiky, urinoterapie a knihy týkajúce sa rôznych záľub, koníčkov a všeobecností. Pri
nákupe beletrie pre mládeţ a dospelých sa zamerať na detektívne romány a na knihy od
slovenských autoriek. Náučnú literatúru pre deti doplňovať hlavne zo všeobecných svetových
dejín, dejín Slovenska, knihy o zvieratách a poéziu pre starší školský vek. Aj naďalej
doplňovať KF regionálnou literatúrou.
Pri doplňovaní zvukových dokumentov pre nevidiacich a slabozrakých naďalej
spolupracovať so Slovenskou kniţnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá
nám bude poskytovať súbory zvukových dokumentov.
KF doplňovať aj periodikami na základe potrieb a poţiadaviek pouţívateľov PK
a bibliobusu. Zamerať sa na doplňovanie regionálnych periodík, periodík z odbornej
knihovníckej tlače a z rôznych vedných odborov. Objednávku periodickej tlače pre kniţnicu
vrátane bibliobusu aktualizovať na základe návrhov jednotlivých oddelení.
Jednotlivé druhy dokumentov nakupovať v jazyku slovenskom, v jazyku národnostných
menšín, v jazyku českom, anglickom, nemeckom a ďalších.
Pri doplňovaní KF aj naďalej vychádzať z potrieb a poţiadaviek pouţívateľov
Podduklianskej kniţnice a bibliobusu. V roku 2021 dosiahnuť prírastok 1 600 kn.j. Tento
však bude ovplyvnený celkovou výškou finančných prostriedkov na beţný transfer kniţnice.
Spracovanie a ochrana knižničného fondu
Od 7.9.2020 Podduklianska kniţnica vo Svidníku spolu s ďalšími 7 regionálnymi
kniţnicami Prešovského samosprávneho kraja prešla na nový kniţničný systém DAWINCI
spoločnosti SVOP. Tento program je zameraný na prácu v kniţnici v oblasti akvizície,
katalogizácie, bibliografie a výpoţičných sluţieb, ako aj s tým súvisiace štatistiky,
rešeršovanie, poskytovanie bibliograficko-informačných sluţieb, medzikniţničnej výpoţičnej
sluţby tak pre stacionárnu kniţnicu ako aj pre bibliobus.
Od 1. februára 2018 sa popisujú knihy a články podľa nových pravidiel: Metodika popisu
kníh vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel RDA - príručka pouţívateľa : verzia V 2.1,
v ktorom naďalej pokračujeme, aj keď pracujeme v novom programe Dawinci.
Ochrana knižničných fondov
Vyraďovať zastarané, poškodené, stratené a nedobytné knihy a periodiká.
Ostatné úlohy
 propagovať kniţné novinky v regionálnom periodiku PODDUKLIANSKE NOVINKY
 vyhotovovať propagačné materiály: plagáty, pozvánky, diplomy, letáky a oznamy
a nadpisy podľa poţiadaviek
 vypracovať projekty na rok 2021
 vypracovať údaje pre Súborný katalóg periodík SR a adresár kniţníc SR a tieţ
Dotazník k ročnej aktualizácii údajov o kniţnici za rok 2020
 vypracovanie rešerší
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 spolupracovať pri zostavovaní knihovníckeho časopisu Poddukliansky knihovník
 účasť a spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných odd. sluţieb
 podiel na sluţbách v sobotu podľa rozpisu sluţieb

Kniţnično-informačné sluţby
V súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o kniţniciach budú kniţnično-informačné
sluţby (KIS) súčasťou zabezpečovania práva na informácie a sluţbou vo verejnom záujme.
PK bude poskytovať komplexné kniţnično-informačné sluţby v súlade so svojím zameraním
a špecializáciou v rámci jednotlivých oddelení v centrálnej kniţnici a v bibliobuse podľa
platného Kniţničného a Výpoţičného poriadku. Kniţnica bude poskytovať e- knihy
prostredníctvom online katalógu kniţnice. Komplexné kniţnično-informačné sluţby budeme
zabezpečovať prostredníctvom nového KIS Dawinci.
Popri základných kniţnično-informačných sluţbách bude kniţnica poskytovať aj
špeciálne KIS, a to rešeršné, referenčné, ústne a elektronické bibliografické, regionálne
informácie, medzikniţničnú výpoţičnú sluţbu, prístup k elektronickým informačným
zdrojom. Kniţnica bude poskytovať špeciálne elektronické dokumenty pre osobitnú kategóriu
pouţívateľov zrakovo a inak postihnutých v spolupráci so Slovenskou kniţnicou pre
nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Naďalej budeme poskytovať cyklické súbory kníh do
zariadení, a to do Denného stacionára pre seniorov – Atrium Svidník a Denného stacionára
v Kruţlovej, Senior dom Svida, na poţiadanie aj do mestských či obecných kniţníc v regióne
Svidník. V rámci KIS kniţnica zabezpečí donášku kníh do domu, a to znevýhodneným
pouţívateľom kniţnice.
Kniţnica bude otvoreným komunitným miestom pre kultúrno-vzdelávacie aktivity
kultúrnych zariadení, občianskych a záujmových zdruţení, škôl a pod. PK sa bude
zameriavať na prácu s detským čitateľom a na posilňovanie ich čitateľských návykov
a organizovať kultúrne a vzdelávacie podujatia na podporu čítania.
Plán
pouţívateľov
z toho deti do
15 rokov

Centrálna kniţnica
1 950

Bibliobus
500

Spolu
2 450

800

300

1 100

Plán výpoţičiek

Centrálna kniţnica
64 000

Bibliobus
18 000

Spolu
82 000

18 000

7 000

25 000

z toho pre deti
do 15 rokov

Plánované ukazovatele knižnično-informačných činností obsahuje Príloha č. 1-5

Pobočka bibliobus
Kniţnica bude poskytovať kniţnično-informačné sluţby vidieckemu obyvateľstvu
prostredníctvom bibliobusu v okresoch Svidník a Stropkov. Túto úlohu bude realizovať
nasledovne:
 prostredníctvom bibliobusu zabezpečovať kniţnično-informačné sluţby obciam
regiónu, a to ako náhradné za stagnujúce obecné kniţnice, doplňujúce alebo stále
sluţby
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 KIS poskytovať obciam v 2-týţdňovom intervale, a to pre obce okresu Svidník kaţdý
nepárny kalendárny týţdeň, pre obce okresu Stropkov kaţdý párny kalendárny týţdeň
 obciam spadajúcim k mestu Giraltovce poskytovať kniţnično-informačné sluţby
v týţdňovom intervale kaţdú stredu
 pouţívateľom bibliobusu poskytovať kniţničné, bibliograficko-informačné,
faktografické a regionálne informácie
 pozornosť venovať nepohyblivým pouţívateľom a zrakovo postihnutým a na
poţiadanie uskutočňovať donášku dokumentov domov
 na základe poţiadaviek pouţívateľov a starostov obcí upravovať harmonogram trás
 na poţiadanie zabezpečovať donášku kníh pre Mestskú kniţnicu v Giraltovciach
 aktívne spolupracovať so základnými a materskými školami v regióne a uskutočňovať
kultúrno-vzdelávacie podujatia
 pravidelne doplňovať a obmieňať kniţničný fond
 na poţiadanie pouţívateľov zabezpečiť chýbajúce dokumenty prostredníctvom MVS
 propagovať kniţničné dokumenty na ZŠ, v regionálnych novinách, pri kultúrnovýchovných podujatiach, osobne pouţívateľom, uskutočňovať výstavky kniţných
noviniek, zhotovovať nástenky a pod.
PODUJATIA













Z kniţného sveta - štvrťročná vedomostná súťaţ pre pouţívateľov bibliobusu
Prešmyčky – rozcvička mozgových závitov pre návštevníkov bibliobusu
Leto s knihou - kultúrne podujatie na podporu čítania na pešej zóne v meste
Kde bolo, tam bolo... Rozprávkové kráľovstvo očami (rukami) detí –
vyhodnotenie 2. ročníka regionálnej výtvarnej súťaţe
informačné výchovy a slávnostné zápisy prvákov za čitateľov bibliobusu
exkurzie
Knihy za babku - burza kníh
vyhotovovanie násteniek k aktuálnym udalostiam (mesačne)
výstavky nových kníh
donáška zvukových kníh pre zrakovo postihnutých pouţívateľov
donáška kníh domov pre handicapovaných pouţívateľov

Bibliografická činnosť
Činnosť oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry sa bude vykonávať v zmysle
odporúčaní a záverov z porád, seminárov a školení bibliografov Prešovského samosprávneho
kraja k systému Dawinci.
Aj naďalej sa bude pokračovať v heuristike, zhromaţďovaní, spracovávaní, vyuţívaní
a archivácii regionálnych dokumenty rôznej typológie pre pouţívateľov kniţnice.
Pouţívateľom kniţnice budú sa na poţiadanie poskytovať regionálne a bibliografické
informácie, referenčné digitálne sluţby a informácie a konzultačné sluţby zamerané na
citovanie dokumentov v bakalárskych a diplomových prácach študentov vysokých škôl. Pri
konzultačných sluţbách k citovaniu literatúry usmerňovať pouţívateľov na metódy citovania
podľa STN ISO 690:2012.
V rámci budovania regionálnej článkovej databázy okresu Svidník a okresu Stropkov
pokračovať v excerpcii a spracovávaní článkov z regionálnych periodík regiónu Svidník
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(okres Svidník, okres Stropkov) a z celoslovenských periodík dochádzajúcich do kniţnice
v kniţničnom systéme Dawinci podľa nových katalogizačných pravidiel RDA, s vyuţívaním
verzie MDT 2011 (portál http://www.udc.hub.com) a vo formáte MARC 21, a tým sa
podieľať na budovaní súborného katalógu regionálnych kniţníc Prešovského samosprávneho
kraja – databáza PSK – články. Pri spracovávaní článkov vyuţívať metodickú príručku
Rohoňová, Ľudmila: Metodika popisu článkov vo formáte MARC 21 s interpretáciou
pravidiel RDA: príručka pouţívateľa V 1.1. Martin : Slovenská národná kniţnica, 2018.
V súvislosti s tým sa bude v oddelení excerpovať 9 periodík (okres Svidník a okres Stropkov),
a to:
regionálne periodiká:
Dukla, Podduklianske novinky, Stropkovské Spektrum, Spravodajca mesta Giraltovce,
Poddukliansky knihovník, Ondavský Expres, Naše slovo
krajský denník: Korzár : denník Prešovského kraja
týţdenník: MY Prešovské noviny
dochádzajúce celoslovenské periodiká do PK v roku 2021 – excerpovať články
s regionálnou tematikou.
regionálne a celoslovenské zborníky – analytický rozpis článkov s regionálnym aspektom
Do databázy sa budú spracovávať aj retrospektívne články z regionálnych novín Dukla,
Podduklianske novinky, Ondavský Expres, Nove ţyttja, Narodny novynky s regionálnym
aspektom a ďalšie.
V rámci vzájomnej spolupráce na regionálnej článkovej bibliografii medzi regionálnymi
kniţnicami Prešovského kraja a spoločnosťou SVOP - systém Dawinci a z usmernení a
záverov z porád, školení a seminárov bibliografov Prešovského kraja, realizovať úlohy
nasledovne:
úprava, oprava, kontrola, zlučovanie, pripájanie a naviazanie všetkých autoritatívnych a
ostatných typov hesiel (predmetových, korporatívnych, menných, personálnych
a geografických) po ich prekonvertovaní zo systému Virtua do systému Dawinci;
podľa potrieb konzultovať so SNK správnosť zápisu regionálnych, menných, personálnych,
korporatívnych a geografických regionálnych hesiel podľa katalogizačných pravidiel RDA;
priebeţne redigovať prekonvertovanú regionálnu databázu regiónu Svidník po konvertovaní
z Virtui do Dawinci;
zúčastňovať sa porád, školení a seminárov organizovaných Krajskou kniţnicou P.O.
Hviezdoslava v Prešove a online Slovenskou národnou kniţnicou v Martin

PRÁCA S POUŽÍVATEĽMI
Poskytovať bibliografické a regionálne informácie, referenčné digitálne sluţby a informácie
ako aj konzultačné sluţby pri citovaní literatúry (stredoškolské odborné práce, ročníkové,
seminárne, bakalárske a diplomové práce) pre pouţívateľov kniţnice. Na poţiadanie
organizovať kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia s regionálnou tematikou pre školy a
pre verejnosť. Pre verejnosť uverejňovať aj podujatia on-line na sociálnych sieťach facebook
a Instagram.
Na poţiadanie zorganizovať a uskutočniť: vzdelávacie podujatie Hodiny bibliografie
s podnázvom Ako pracovať s literatúrou pri spracovávaní stredoškolských odborných prác
pre študentov 3. ročníka Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku, ktoré budú zamerané
na prácu s literatúrou pri písaní stredoškolských odborných prác, na popis jednotlivých typov
dokumentov a na techniky citovania; podujatie sa uskutoční formou elektronickej prezentácie
a praktickými ukáţkami.
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OSTATNÉ ÚLOHY
 monitorovať činnosť kniţnice uverejňovanú v regionálnych a celoslovenských
periodikách a v ostatných masmédiách (rozhlas, televízia)
 do knihovníckeho časopisu Poddukliansky knihovník spracovávať články
v samostatných rubrikách: Osobnosti regiónu a Oddelenie ako ho (ne)poznáte
 činnosť oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry propagovať v regionálnych
periodikách tematicky triediť, ukladať a archivovať drobné regionaliká
v samostatných fascikloch a vyuţívať ich pri poskytovaní regionálnych informácií
 skompletizovať a pripraviť na zviazanie a archivovanie regionálne periodiká
a celoslovenské periodiká s regionálnym aspektom (Nove ţyttja, NNInfoRusyn) za rok
2020
 tematicky triediť, ukladať a archivovať drobné regionaliká v samostatných fascikloch
 a vyuţívať ich pri poskytovaní regionálnych informácií
 podieľať sa na výpoţičných sluţbách kniţnice (soboty, podľa rozpisu)

Edičná činnosť
Na edičnej činnosti sa bude podieľať oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany
kniţničných fondov, oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry a úsek metodiky
a bibliobusu. V rámci edičnej činnosti spracovať:
bibliografické materiály
Svidnícky región v tlači 2021 – okres Svidník, okres Stropkov (elektronická regionálna
článková bibliografická databáza v systéme Dawinci)
plány a iné neperiodické publikácie
Priputníková, Ľudmila: Plán činnosti PK na rok 2021 / zost. Ľudmila Priputníková.- Svidník :
Podduklianska kniţnica, 2020.
Priputníková, Ľudmila: Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia PK za rok 2020 / zost.
Ľudmila Priputníková.- Svidník : Podduklianska kniţnica, 2021.
Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej kniţnice vo Svidníku / zodp. red.
Kamil Beňko ; zost. Ľudmila Priputníková, Nadeţda Mičáková.- Svidník : Podduklianska
kniţnica.- Roč. 12, č. 1 (2021).
Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej kniţnice vo Svidníku / zodp. red.
Kamil Beňko ; zost. Ľudmila Priputníková, Nadeţda Mičáková.- Svidník : Podduklianska
kniţnica.- Roč. 12, č. 2 (2021).
Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej kniţnice vo Svidníku / zodp. red.
Kamil Beňko ; zost. Ľudmila Priputníková, Nadeţda Mičáková.- Svidník : Podduklianska
kniţnica.- Roč. 12, č. 3 (2021).
Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej kniţnice vo Svidníku / zodp. red.
Kamil Beňko ; zost. Ľudmila Priputníková, Nadeţda Mičáková.- Svidník : Podduklianska
kniţnica.- Roč. 12, č. 4 (2021
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Metodická a poradenská činnosť
Metodická činnosť bude vychádzať zo zákona č. 126/2015 Z. z. o kniţniciach a
Zriaďovacej listiny Podduklianskej kniţnice. Zameranie metodickej činnosti:
 koordinácia a kooperácia s verejnými kniţnicami vo svidníckom regióne
 metodická pomoc a poradenské sluţby obecným a mestským kniţniciam a ich
zriaďovateľom, na poţiadanie aj kniţniciam iných typov
 zabezpečovanie nákupu kniţničných dokumentov pre obecné kniţnice
 metodické poradenstvo pre obnovenie činnosti a poskytovanie kniţničnoinformačných sluţieb stagnujúcich obecných kniţníc v regióne
 metodické konzultácie a osobné poradenstvo pri radení kniţničného fondu podľa MDT
pre malé a stredné kniţnice; metodická pomoc pri uskutočňovaní revízie kniţného
fondu v obecných kniţniciach, ponuka tlačív základnej kniţničnej evidencie pre
obecné kniţnice
 účasťou v projekte Benchmarking verejných kniţníc prostredníctvom merania
výkonov a procesov organizácie a ich systematickým porovnávaním s inými
kniţnicami podobnej veľkosti a charakteristiky hľadať najlepšie riešenia na
skvalitnenie KIS
 elektronické zasielanie aktuálnych informácií kniţniciam v metodickej pôsobnosti
kniţnice a zasielanie informácií štatutárom obcí súvisiacich s poskytovaním KIS
bibliobusom
 zabezpečenie základného odborného zaškolenia nových neprofesionálnych
knihovníkov obecných kniţníc
 zhromaţďovať a spracovávať štatistické ukazovatele za PK za rok 2020
 príprava cyklických súborov kníh pre verejné kniţnice svidníckeho regiónu
 účasť na seminároch, školeniach a konferenciách usporiadaných inými odbornými
inštitúciami
V rámci kniţnice













spracovanie Komplexného rozboru PK za rok 2020
spracovanie Plánu práce PK na rok 2021
spracovanie Vyhodnotenia činnosti PK za 1. polrok 2021
zostavenie časopisu Poddukliansky knihovník
grafické spracovanie materiálov (prezentácie, plagáty a pod.) – virtuálne podujatia na
webovú stránku kniţnice a facebookovú stránku
vyhodnotenie 2. ročníka regionálnej výtvarnej súťaţe Kde bolo, tam bolo...
inštalácia výstavy v PK výtvarných prác súťaţe Kde bolo, tam bolo
Letné piknikové čítanie v letnej čitárni PK pre detských pouţívateľov
zabezpečovanie úloh súvisiacich s poskytovaním KIS bibliobusom v regióne
tvorivé dielne pre detských návštevníkov kniţnice
spracovanie návrhov na vyradenie zastaranej, opotrebovanej a duplicitnej literatúry
podiel na výpoţičných sluţbách v sobotu podľa rozpisu
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Klubová činnosť
Kultúrne podujatia bude kniţnica organizovať v spolupráci s:








Úniou nevidiacich a slabozrakých
Zariadením pre seniorov a Denným stacionárom Atrium
Klubom dôchodcov pri Mestskom úrade
Jednotou dôchodcov
Slovenským zväzom telesne postihnutých
Územným spolkom Slovenského Červeného kríţa
občianskym zdruţením Helponko a pod.

Komunitná činnosť
Okrem poskytovania základných a špeciálnych kniţnično-informačných sluţieb bude
kniţnica zabezpečovať priestor pre komunitné aktivity s cieľom prepájať jednotlivé komunity.
Bude miestom neformálneho celoţivotného vzdelávania, miestom stretávania sa, podpory,
tvorivej činnosti, kreativity a relaxu. Bude komunitne spolupracovať so školami, kultúrnymi
zariadeniami, klubmi, občianskymi a záujmovými zdruţeniami, zväzmi a ostatnými
komunitami. Zrealizujeme pravidelné komunitné podujatia, ako napr.:
 Stretnutie pri knihe...
 Čítanie je IN - kniţný klub pre deti
 Tvorivé dielne
 Klub spoločenských hier

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 a individuálne členstvo v SSKK – 5 zamestnanci kniţnice

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

s národnostnými

Kniţnica je otvoreným komunitným priestorom pre kultúrne zariadenia, občianske
a záujmové zdruţenia, školy a ostatné komunity, pre ktorých bude organizovať kultúrnovzdelávacie aktivity a poskytovať kniţnično-informačné sluţby.
Okres a región Svidník je národnostne zmiešaným okresom, a preto budeme náleţitú
pozornosť venovať aj národnostným menšinám a spolupracovať s Rusínskou obrodou vo
Svidníku, s Regionálnym zdruţením Zväzu Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku a s rómskou
komunitou. S uvedenými subjektmi budeme organizovať besedy a súťaţe.
V rámci medzinárodnej spolupráce PK bude spolupracovať s Krośnieńskou
Bibliotekou Publicznou v Krosne, Miejskou Bibliotekou Publicznou v Jarosławi a s Městskou
knihovnou v Chrudimi.
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3.3.

Online činnosť

Kalendárium osobností, udalostí a faktov okresu Svidníku – krátke faktografické
informácie - predstavíme osobností, udalostí a fakty okresu Svidník denne na facebooku
Z kaţdého roţka troška – vedomostná súťaţ
Pranostiky - Na sviatok obrátenia Pavla - pranostiky v rámci ľudovej slovesnosti
Narodila som sa pod šťastnou hviezdou – Elena Lacková – podujatie pri príleţitosti 100.
výročia narodenia
Ročné obdobia zachytené fotoobjektívom M. Cibovej: čaro zimy – on-line výstava
fotografií
Ste zbláznení do vedy? – prezentácia knihy Superzvedavci XXL
Svetový deň bez mobilu – prezentácia na webe
Spätý s prírodou – Rudo Moric - podujatie pri príleţitosti 100. výročia narodenia
Ţili a ţijú medzi nami – dvojmesačný cyklus profilov regionálnych osobnosti
Moje mesto Svidník - on-line cyklická vedomostná súťaţ o dejinách, osobnostiach,
udalostiach a zaujímavostiach mesta Svidník (na facebooku kniţnice)
Medzinárodný deň lesov – prezentácia na webe
Svetový deň vody - prezentácia na webe
Ročné obdobia zachytené fotoobjektívom M. Cibovej: jarné prebúdzanie - on-line výstava
fotografií
Medzinárodný deň detskej knihy- prezentácia na webe
Deň zeme - prezentácia na webe
Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov - prezentácia na webe
Sviatok sv. Urbana – patróna vinohradníkov- prezentácia na webe
Deň matiek - prezentácia na webe
Medzinárodný deň deti - prezentácia na webe
Deň otcov - prezentácia na webe
Ročné obdobia zachytené fotoobjektívom M. Cibovej: vôňa leta - on-line výstava fotografií
Deň pozitívneho myslenia – prezentácia na webe
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda - prezentácia na webe
Medzinárodný deň hudby – prezentácia na webe
Mesiac úcty k starším - prezentácia na webe
Deň väznených spisovateľov - prezentácia na webe
Medzinárodný deň študentstva - prezentácia na webe
Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí - prezentácia na webe
Hľadanie v oblakoch – Ivan Bukovčan - podujatie pri príleţitosti 100. výročia narodenia

4. Plán projektovej činnosti v roku 2021
4.1.

Presunuté projekty z roku 2020

Nové knihy v kniţnici (FPU 5.1.4 Akvizícia kniţníc)
Ţiadaná suma 12 000.- €, Získaná suma 12 000.- €, Termín realizácie: 1.9.2020-30.6.2021
4.2.

Projektové zámery na rok 2021

Na rok 2021 budú vypracované a zaslané ţiadosti o granty z MK SR:
Obnova interiéru Podduklianskej kniţnice vo Svidníku (FPU 5.1.1 Komplexná
infraštruktúra kniţníc)
Ţiadaná suma: 53 044.-
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Kríza čítania a čítanie v kríze (FPU 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť
kniţníc) Ţiadaná suma: 3 500.Literatúra poznania a poznanie literatúry (FPU 5.1.4 Akvizícia kniţníc)
Ţiadaná suma: 15 000.Kultúrne poukazy 2021

5. Marketing a propagácia v roku 2021
V rámci marketingu a Public relations budeme propagovať sluţby kniţnice vrátane
bibliobusu formou článkov a upútaviek v regionálnych periodikách, a to v Podduklianskych
novinkách, v novinách Dukla, v mesačníku Spravodajca mesta Giraltovce, v časopise
Poddukliansky knihovník, ktorý vydáva Podduklianska kniţnica, ale aj propagáciou na
webovej stránke kniţnice www.podduklianskakniznica.sk, na webovej stránke Prešovského
samosprávneho kraja, na sociálnych sieťach facebook a instagram, na Infokanáli, ktorý
elektronickou formou uverejňuje oznamy, plagáty na samostatnom vysielacom kanále
šírenom v meste Svidník a na vývesných tabuliach a nástenkách v kniţnici a v meste.

6. Organizačná štruktúra - plánované zmeny
Zamestnanci, ktorí v roku 2021 dovŕšia dôchodkový vek:

6.1.

Ľubomíra Oberstová, katalogizátorka
Mária Petná, knihovíčka
6.2.

dátum odchodu do dôchodku
Iné plánované zmeny v organizačnej štruktúre
Zmeny v organizačnej štruktúre kniţnice na rok 2021 sa neplánujú.
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PRÍLOHY
Príloha č.1

Programový rozpočet – plán 2021
1.
2.
3.
4.

Počet pouţívateľov
Počet návštevníkov
Počet kniţničných prírastkov
Počet podujatí

2 450
42 000
1 600
300

Ostatné ukazovatele
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kniţničný fond
Výpoţičky
Úbytky
% pouţívateľov z počtu obyvateľov
Online podujatia
E-knihy

93 657
82 000
3 000
20%
25
250

Príloha č.2

Plán súťaţí na rok 2021
Termín Názov
(mesiac) súťaţe

Charakter
súťaţe *

Zdroj
Poznámka
financovania

január
január

okresná
celoslovenská

PK
PK

okresná
okresná
celoslovenská
regionálna
okresná

PK
PK

Pavlovičov literárny Svidník
Osmijankova literárna
záhrada
február
Vyrob si svoju knihu
február
Sladký ţivot vo dvojici
marec
Čitateľský maratón
máj
Kde bolo, tam bolo...
november Bol jeden kráľ a mal tri dcéry

fotosúťaţ

PK
PK

*súťaţ celoslovenská, krajská, okresná...
Príloha č.3

Plán výstav na rok 2021
Termín Názov
(mesiac) výstavy

Miesto
konania

jún
máj
február

PK
PK
PK

Najkrajšia kniha o Slovensku
Kde bolo, tam bolo...
Spoločne to zvládneme

Zdroj
Poznámka
financovania
v rámci NTM
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Príloha č.4

Podujatia pod záštitou predsedu PSK na rok 2021
Termín Názov podujatia
(dátum)

Zdroj
Stručný popis
financovania

Príloha č.5

Plán podujatí na rok 2021
Termín
(mesiac)

Názov
podujatia

február

Máme úţasných rodičov

február

Zrod a krása materinského
jazyka

február

Remeslo má zlaté dno

marec

J. Paňko: Vrece plné pravdy

marec

Veselé príbehy a rozprávky s
Dankou a Jankou

marec

Ako psíček a mačička spolu
gazdovali

marec

Deň ľudovej rozprávky

marec

Pasovanie prvákov za
čitateľov
Infomačné výchovy

marec

Charakter
podujatia *

regionálne
podujatie

cyklické
podujatie
cyklické
podujatie
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Zdroj
Stručný popis
financovania
tvorivá dielňa zhotovenie
valentínskeho
darčeka pre rodičov,
zhotovujú ţiaci ŠKD
záţitkové
vyučovanie
pre
ţiakov
7.- 9.
ročníkov ZŠ spojené
so súťaţou
Komunitné stretnutie
pri knihe - súčasné
a zabudnuté remeslá
– ATRIUM
prezentácia knihy
regionálneho
spisovateľa spojená
s besedou
beseda o knihe M.
Ďuríčkovej Danka a
Janka
beseda a knihe J.
Čapka Rozprávky
o psíčkovi a mačičke
komunitné stretnutie
pri knihe
slávnostný zápis
prvákov do kniţnice
informačná výchova
pre ţiakov ZŠ

marec

Týţdeň slovenských kniţníc

celoslovenské
podujatie

marec

V kráľovstve kníh

marec

Čítanie je IN

cyklické
podujatie
cyklické
podujatie

marec

Nehaňte ľud môj - Andrej
Sládkovič

marec

Kváskovanie v kniţnici

apríl

Rok na dedine – jar

apríl

Kniţné domino

apríl

Čítanie je IN

máj

Láska v rôznych podobách

máj

M. Majerník: Dragún jeho
veličenstva - prezentácia
knihy spojená s besedou

máj
máj

Remeslo má zlaté dno:
včelárstvo
Čítanie je IN

máj

Klub spoločenských hier

jún

Celé Slovensko číta deťom

jún

Okrúhly stôl

jún

Leto s knihou

cyklické
podujatie

cyklické
podujatie

regionálne
podujatie

cyklické
podujatie
cyklické
podujatie
celoslovenské
podujatie
podujatie
národnostné
charakteru

TOP
podujatie
kniţnice
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podujatie na podporu
čítania
a zviditeľnenia
kniţnice
vznik a vývoj knihy
kniţný klub pre deti
záţitkové
vyučovanie
pre
študentov SŠ formou
prezentácie
prednáška o
kváskovaní
cyklus zvykov
a tradícii pre klientov
denného stacionára
Atrium
zahrajme sa spolu
s deťmi zo ŠKD
kniţný klub pre deti
komunitné stretnutie
pri príleţitosti Dňa
matiek v zariadení
Atrium
beseda s
regionálnym
spisovateľom
M.Majerníkom
prednáška ku Dňu
medu
kniţný klub pre deti
spoločenské hry
v kniţnici pre deti
všetkých vekových
kategórií
čítanie rozprávok pre
ţiakov ZŠ
beseda
s ukrajinskými
spisovateľmi
Slovenska pri
príleţitosti 67. výr.
Slávnosti kultúry
Rusínov-Ukrajincov
vo Svidníku
7. ročník kultúrneho
podujatia na pešej
zóne vo Svidníku pre
deti MŠ, ţiakov ZŠ
a obyvateľov mesta
Svidník

jún

Klub spoločenských hier

cyklické
podujatie

jún

Čítanie je IN

júl-august

Prečítané leto

cyklické
podujatie
cyklické
podujatie

júl-august

Letné piknikové čítanie

cyklické
podujatie

september Nevšímam si nič, čo iní
chvália alebo obviňujú.
Jednoducho sledujem svoje
vlastné pocity.
september Noc s Andersenom

medzinárodné
podujatie

september Rok na dedine – jeseň

cyklické
podujatie

september Čítanie je IN

cyklické
podujatie
cyklické
podujatie

október

Informačné výchovy pre
študentov SŠ

október

Vitajte v kniţnici

cyklické
podujatie

október

Po stopách osobností

cyklické
podujatie

október

Čítanie je IN

október

Klub spoločenských hier

cyklické
podujatie
cyklické
podujatie

november

Čítanie je IN

december

Celé Slovensko číta deťom

december

Narodil sa Kristus Pán

cyklické
podujatie
celoslovenské
podujatie
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spoločenské hry
v kniţnici pre deti
všetkých vekových
kategórií
kniţný klub pre deti
prázdninové
stretnutia detských
čitateľov v kniţnici
čítanie v letnej
čitárni PK pre
detských
návštevníkov
vyučovanie hudobnej
výchovy pre ţiakov
ZŠ pri príleţitosti
265.výročia nar. W.
A.Mozarta
16.ročník
medzinárodného
podujatia na podporu
čítania
komunitné stretnutie,
zvyky a tradície pre
klientov
denného
stacionára Atrium
kniţný klub pre deti
informačná výchova
pre stredoškolskú
mládeţ
informačná výchova
pre ţiakov ZŠ
v meste a regióne
po stopách
literárnych osobností
pre študentov SŠ
kniţný klub pre deti
spoločenské
hry
v kniţnici pre deti
všetkých vekových
kategórií
kniţný klub pre deti
adventné čítanie
rozprávok ţiakom
ZŠ
predvianočné
podujatie s deťmi z
Detského domova vo
Svidníku

december

Môj zimný príbeh

komunitné stretnutie
– spomienky
seniorov na zimu
v čase ich detstva,
pre klientov denného
stacionára Atrium

* podujatie medzinárodného, celoslovenského, národnostného... charakteru, TOP podujatie kniţnice, cyklické
podujatia a iné
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