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PLÁN ČINNOSTI PODDUKLIANSKEJ KNIŽNICE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ 

PÔSOBNOSTI PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROK 2022 

 

1. Identifikačné údaje organizácie 

 
Názov:    Podduklianska knižnica vo Svidníku  

IČO:      37781154 

Dátum vzniku:     1.4.1953 

Dátum zriadenia (VUC):  1.4.2002 

Právna forma: príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je 

VÚC 

Adresa:    Ul. 8. mája 697/55, 089 01 Svidník 

Telefón:    054 7882190 

E-mail:    kniznicask@podduklianskakniznica.sk   

Webové sídlo:   http://www.podduklianskakniznica.sk 

Sociálne siete:   facebook, twitter, instagram 

Štatutár:    Mgr. Kamil Beňko 

 

 

 

2. Priority na rok 2022 
 

 uskutočniť komplexnú revíziu knižničného fondu v PK a bibliobuse v zmysle Zákona 

č. 126/2015 Z.z. o knižniciach..., § 14 Revízia a vyraďovanie knižničného fondu, 

Vyhláška MK SR č. 201/2016 Z.z. 

 Riešenia pre čistú a progresívnu knižnicu – dotácia z MK na osadenie sklenenej 

výplne na úseku umenovednej literatúry a internetu, ktorá oddelí časť, kde sa 

uskutočňujú kultúrno-spoločenské podujatia od oddelenia centrálnej evidencie 
 obstaranie nového bibliobusu a poskytovanie knižnično-informačných služieb 

vidieckemu obyvateľstvu v regióne Svidník  

 v oblasti knižnično-informačných služieb budeme plniť aj jednu zo základných funkcii 

a to uchovávanie knižničného fondu bez ohľadu na nosič takejto informácie, vrátane 

e-kníh a regionálneho knižničného fondu rôznej typológie  

 prostredníctvom grantov a mimorozpočtových finančných prostriedkov inovovať, 

rozširovať a skvalitňovať knižničné fondy, kultúrno-vzdelávacie podujatia 

a materiálno-technické vybavenie knižnice  

 za účelom lepšieho využívania svojich fondov a služieb budeme prostredníctvom 

marketingovej komunikácie propagovať svoju činnosť v médiách a rozvíjať a 

zdokonaľovať svoju webovú stránku 

 zabezpečovať komplexné knižnično-informačné služby prostredníctvom nového KIS 

Dawinci 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.podduklianskakniznica.sk/
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3. Plán odbornej činnosti na rok 2022 

 

3.1. Ťažiskové  úlohy 
 

 poskytovať knižnično-informačné služby v súlade so zameraním 

a špecializáciou knižnice 

 poskytovať knižnično-informačné služby v obciach  regiónu Svidník 

prostredníctvom bibliobusu 

 sprístupňovať univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov regionálneho 

charakteru 

 doplňovať knižničný fond podľa požiadaviek a potrieb používateľov 

 organizovať kultúrno-spoločenské, vzdelávacie a komunitné podujatia  

 dbať o dosiahnutie odporúčaných štandardov MK SR pre verejné knižnice vo 

všetkých oblastiach knižničných činností  

 získavať finančné zdroje prostredníctvom grantových systémov FPU, Mesta 

Svidník a mimorozpočtové finančné prostriedky   

 propagovať regionálnych autorov  

 marketing a propagácia knižnično-informačných služieb (KIS) 

 poskytovať metodicko-poradenské služby obecným a mestským knižniciam 

v regióne 

 zabezpečovať prístup k internetu a informačným technológiám;  

 využívať informačné a komunikačné technológie na sprístupnenie čo 

najväčšieho rozsahu elektronických zdrojov a služieb bez časového 

obmedzenia dostupnosti pre verejnosť  

 zapájať sa do celoslovenských podujatí pre deti na podporu čítania 

 modernizácia a estetizácia priestorov pre používateľov 

 zabezpečovať vzdelávanie pracovníkov knižnice 

 

Plnenie hlavných úloh 
 

Zameranie odbornej činnosti knižnice bude vychádzať zo základných a strategických 

dokumentov knižnice (Zriaďovacia listina, Organizačný poriadok, Knižničný a výpožičný 

poriadok) i zo všeobecných dokumentov pre činnosť knižníc a to, zo zákona č. 126/2015 Z. z. 

o knižniciach, 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 knižnice a Manifestu UNESCO o verejných 

knižniciach. 

 

Knižničné fondy 

 
Doplňovanie a spracovanie knižničných fondov 

 

V roku 2022 naďalej pokračovať v systematickom doplňovaní knižničných fondov 

(KF) a za tým účelom udržiavať 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 mládež a dospelých sa zamerať na nákup kníh 

z histórie prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny, literatúry zo športu,  umenia, 

strojárenstva, matematiky, urinoterapie a knihy týkajúce sa rôznych záľub, koníčkov a 

všeobecností. Pri nákupe beletrie pre mládež 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 knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá 

nám bude poskytovať súbory zvukových dokumentov. 

KF doplňovať aj periodikami na základe potrieb a požiadaviek používateľov PK 

a bibliobusu. Zamerať  sa na doplňovanie periodík z odbornej knihovníckej tlače a z rôznych 

vedných odborov. Objednávku periodickej tlače pre knižnicu 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 požiadaviek používateľov 

Podduklianskej  knižnice a bibliobusu. V roku 2022 dosiahnuť prírastok 1 650 kn.j. Tento 

však bude ovplyvnený celkovou výškou finančných prostriedkov na bežný transfer knižnice.  

 

Spracovanie a ochrana knižničného fondu 

 

Od 7.9.2020 Podduklianska knižnica vo Svidníku spolu s ďalšími  7 regionálnymi 

knižnicami Prešovského samosprávneho kraja prešla na nový knižničný systém DAWINCI 

spoločnosti SVOP. Tento program je zameraný na prácu v knižnici v oblasti akvizície, 

katalogizácie, bibliografie a výpožičných služieb, ako aj s tým súvisiace štatistiky, 

rešeršovanie, poskytovanie bibliograficko-informačných služieb, medziknižničnej výpožičnej 

služby tak pre stacionárnu knižnicu 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 používateľa : verzia V 2.1, 

v ktorom naďalej pokračujeme, aj keď pracujeme v novom programe Dawinci. 

 

Ochrana knižničných fondov 

      

V súvislosti s realizáciou revízie KF spracovať organizačné zabezpečenie revízie.                                                                                              

Vyraďovať zastarané, poškodené, stratené a nedobytné knihy a periodiká. 

 

Ostatné úlohy 

 

 propagovať knižné novinky v regionálnom periodiku PODDUKLIANSKE NOVINKY 

 vyhotovovať propagačné materiály: plagáty, pozvánky, diplomy, letáky a oznamy 

a nadpisy  podľa požiadaviek 

 vypracovať projekty na rok 2022 

 vypracovať údaje pre Súborný katalóg periodík SR a adresár knižníc SR a tiež 

Dotazník k ročnej aktualizácii údajov o knižnici za rok 2021 

 vypracovanie rešerší  

 spolupracovať pri zostavovaní knihovníckeho časopisu Poddukliansky knihovník 



 

  5 

 

 účasť a spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných odd. služieb 

 podiel na službách v sobotu podľa rozpisu služieb 

 

Knižnično-informačné služby 
 

V súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach budú knižnično-informačné 

služby (KIS) súčasťou zabezpečovania práva na informácie a službou vo verejnom záujme.  

PK bude poskytovať komplexné knižnično-informačné služby v súlade so svojím zameraním 

a špecializáciou v rámci jednotlivých oddelení v centrálnej knižnici a v bibliobuse podľa 

platného Knižničného a Výpožičného poriadku. Knižnica bude poskytovať e- knihy 

prostredníctvom online katalógu knižnice. Komplexné knižnično-informačné služby budeme 

zabezpečovať prostredníctvom  KIS Dawinci. 

Popri základných knižnično-informačných službách bude knižnica poskytovať aj 

špeciálne KIS, a to rešeršné, referenčné, ústne a elektronické bibliografické, regionálne 

informácie, medziknižničnú výpožičnú službu, prístup k elektronickým informačným 

zdrojom. Knižnica bude poskytovať špeciálne elektronické dokumenty pre osobitnú kategóriu 

používateľov zrakovo a inak postihnutých v spolupráci so Slovenskou knižnicou 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 Kružlovej, Senior dom Svida, na požiadanie aj do mestských či obecných knižníc v regióne 

Svidník. V rámci KIS knižnica zabezpečí donášku kníh do domu, a to znevýhodneným 

používateľom knižnice.  

Knižnica bude otvoreným komunitným miestom pre kultúrno-vzdelávacie aktivity 

kultúrnych zariadení, občianskych a záujmových združení, 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 

používateľov 

Centrálna knižnica Bibliobus Spolu 
1 900 500 2 400 

z toho deti do 

15 rokov 

 

700 
 

300 
 

1 000 

 
Plán výpožičiek Centrálna knižnica Bibliobus Spolu 

62 000 18 000 80 000 
z toho pre deti 

do 15 rokov 

 

17 000 
 

6 000 
 

23 000 

 

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

 

Pobočka bibliobus 
 

Knižnica bude poskytovať knižnično-informačné služby vidieckemu obyvateľstvu  

prostredníctvom bibliobusu v okresoch Svidník a Stropkov. Túto úlohu bude realizovať 

nasledovne: 

 prostredníctvom bibliobusu zabezpečovať knižnično-informačné služby obciam 

regiónu, a to ako náhradné za stagnujúce obecné knižnice, doplňujúce alebo stále 

služby      
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 KIS poskytovať obciam v 2-týždňovom intervale, a to pre obce okresu Svidník každý 

nepárny kalendárny týždeň, pre obce okresu Stropkov každý párny kalendárny týždeň 

 obciam spadajúcim k mestu Giraltovce poskytovať knižnično-informačné služby 

v týždňovom intervale každú stredu 

 používateľom bibliobusu poskytovať knižničné, bibliograficko-informačné, 

faktografické a regionálne informácie 

 pozornosť venovať nepohyblivým používateľom a zrakovo postihnutým a na 

požiadanie uskutočňovať donášku dokumentov domov 

 na základe požiadaviek používateľov a starostov obcí upravovať    harmonogram trás 

 na požiadanie zabezpečovať donášku kníh pre Mestskú knižnicu v Giraltovciach 

 aktívne spolupracovať so základnými a materskými školami v regióne a uskutočňovať 

kultúrno-vzdelávacie podujatia  

 pravidelne doplňovať a obmieňať knižničný fond  

 na požiadanie používateľov zabezpečiť chýbajúce dokumenty prostredníctvom MVS 

 propagovať knižničné dokumenty na ZŠ, v regionálnych novinách, pri kultúrno-

výchovných podujatiach, osobne používateľom, uskutočňovať výstavky knižných 

noviniek a pod. 

 

PODUJATIA  
 

 Múdra hlavička -  štvrťročná vedomostná súťaž pre používateľov bibliobusu 

 Páli ti to? – rozcvička mozgových závitov pre návštevníkov bibliobusu 

 Leto s knihou - kultúrne podujatie na podporu čítania na pešej zóne v meste  

 Kde bolo, tam bolo... vyhodnotenie 3. ročníka regionálnej výtvarnej súťaže 

 informačné výchovy a slávnostné zápisy prvákov za čitateľov bibliobusu 

 exkurzie 

 Knihy za babku - burza kníh  

 výstavky knižných noviniek 

 donáška zvukových kníh pre zrakovo postihnutých používateľov 

 donáška kníh domov pre handicapovaných používateľov  

 

 

Bibliografická činnosť 

 

Oddelenie bude predovšetkým naďalej pokračovať v heuristike, zhromažďovaní, 

spracovávaní, využívaní a archivácii regionálnych dokumenty rôznej typológie                             

pre používateľov knižnice. Používateľom knižnice budú sa na požiadanie poskytovať 

regionálne a bibliografické informácie, referenčné digitálne služby a informácie a konzultačné 

služby zamerané na citovanie dokumentov v bakalárskych a diplomových prácach študentov 

vysokých škôl. Pri konzultačných službách k citovaniu literatúry usmerňovať používateľov                             

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 

(okres Svidník, okres Stropkov) a z celoslovenských periodík dochádzajúcich do knižnice                   

v knižničnom systéme Dawinci podľa nových katalogizačných pravidiel RDA, s využívaním 

verzie MDT 2011 (portál http://www.udc.hub.com) a vo formáte MARC 21, a tým sa 
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podieľať na budovaní súborného katalógu regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho 

kraja – databáza PSK – články. V súvislosti s tým sa bude v oddelení excerpovať 9 periodík 

(okres Svidník a okres Stropkov), a to: 

 regionálne periodiká: Podduklianske novinky, Stropkovské Spektrum, Spravodajca 

mesta Giraltovce, Poddukliansky knihovník, Svidnícky občasník 

 krajský denník: Korzár : denník Prešovského kraja 

 krajský týždenník: MY Prešovské noviny 

 inojazyčné periodiká v ukrajinčine a rusínčine s regionálnym aspektom:  Nove žyttja, 

NN InfoRusyn 

 ďalšie dochádzajúce celoslovenské periodiká do PK v roku 2022 (excerpcia článkov               

s regionálnou tematikou) 

 regionálne a celoslovenské zborníky (analytický rozpis článkov s regionálnym 

aspektom ) 

        Do databázy sa budú aj tento rok retrospektívne spracovávať články z regionálnych 

novín Dukla, Podduklianske novinky, Stropkovské Spektrum, Spravodajca mesta Giraltovce 

a tiež z inojazyčných periodík Družno vpered a Narodnyj kalendar. 

        V rámci vzájomnej spolupráce na regionálnej článkovej bibliografii medzi regionálnymi 

knižnicami Prešovského kraja a spoločnosťou SVOP - systém Dawinci realizovať úlohy: 

 úprava, oprava, kontrola, zlučovanie, pripájanie a naviazanie všetkých autoritatívnych 

a ostatných typov hesiel (predmetových, korporatívnych, menných, personálnych, 

geografických atď.) po ich prekonvertovaní zo systému Virtua do systému Dawinci; 

 priebežne redigovať prekonvertovanú regionálnu databázu regiónu Svidník a Stropkov 

po konvertovaní z Virtui do Dawinci; 

 podľa potrieb konzultovať so SNK správnosť zápisu regionálnych, menných, 

personálnych, korporatívnych a geografických regionálnych hesiel                                    

podľa katalogizačných pravidiel RDA; 

 zúčastňovať sa porád, školení a seminárov organizovaných Krajskou knižnicou                   

P.O. Hviezdoslava v Prešove a Slovenskou národnou knižnicou v Martine. 

 

PRÁCA S POUŽÍVATEĽMI 

       Poskytovať bibliografické a regionálne informácie, referenčné digitálne služby                           

a informácie ako aj konzultačné služby pri citovaní literatúry (stredoškolské odborné práce, 

ročníkové, seminárne, bakalárske a diplomové práce) pre používateľov knižnice.                             

Na požiadanie organizovať kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia s regionálnou 

tematikou pre školy a pre verejnosť. Pre verejnosť uverejňovať príspevky a podujatia online 

na sociálnych sieťach.  
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PODUJATIA 

      Organizovať kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia zamerané na propagovanie 

literárnej činnosti regionálnych autorov a začínajúcich regionálnych autorov,  podujatí                            

s regionálnou tematikou a podujatí, ktoré sú späté s regiónom. Tiež organizovať podujatia 

plánované v roku 2021, ktoré sa kvôli pandémii neuskutočnili. 

Prezentácie kníh:   

 Majerník, Miroslav: Dragún jeho veličenstva 

 Paňko, Július:  Vrece plné pravdy 

 Martinová, Kim:  Elixír na lásku  

 Alexandra Pagáčová: Básne z neba Večnosti na zemi  
 

 

OSTATNÉ ÚLOHY 
 

 tematicky triediť, ukladať a archivovať drobné regionaliká v samostatných fascikloch 

a využívať ich pri poskytovaní regionálnych informácií  

 regionaliká roztriediť podľa MDT a spracovať z nich zoznamy 

 skompletizovať a pripraviť na zviazanie a archivovanie regionálne periodiká                              

a celoslovenské periodiká s regionálnym aspektom (Nove žyttja, NNInfoRusyn)                       

za rok 2021 

 monitorovať činnosť knižnice uverejňovanú v regionálnych a celoslovenských 

periodikách a v ostatných masmédiách (rozhlas, televízia) 

 do knihovníckeho časopisu Poddukliansky knihovník spracovávať články                               

v samostatných rubrikách 

 činnosť oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry propagovať v regionálnych 

periodikách 

 propagovať regionálny knižničný fond formou výstavky vo vitrínkach vo vestibule 

knižnice, prostredníctvom sociálnych sietí 

 inštalácia výstavy Kniha roka PSK 2020 v priestoroch knižnice 

 podieľať sa na podujatí Leto s knihou regionálnou vedomostnou súťažou 

 podieľať sa na informačných výchovách pre základné a stredné školy 

 podieľať sa na výpožičných službách knižnice (soboty, podľa rozpisu) 

 podieľať sa na revízii knižného fondu v Podduklianskej knižnici 

 pokračovať v cykle online príspevkov o regionálnych osobnostiach s názvom „Žili 

medzi nami ... : regionálne osobností okresu Svidník“ 
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Edičná činnosť 

 
Na edičnej činnosti sa bude podieľať oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany 

knižničných fondov, oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry a úsek metodiky 

a bibliobusu. V rámci edičnej činnosti spracovať: 

 

bibliografické materiály: 
Svidnícky región v tlači 2022 – okres Svidník, okres Stropkov (elektronická regionálna 

článková bibliografická databáza v systéme Dawinci)  

 

plány a iné neperiodické publikácie: 
Priputníková, Ľudmila: Plán činnosti PK na rok 2022 / zost. Ľudmila Priputníková.- Svidník : 

Podduklianska knižnica, 2021.  

 

Priputníková, Ľudmila: Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia PK za rok 2021 / zost. 

Ľudmila Priputníková.-  Svidník : Podduklianska knižnica, 2022.   

 

Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku / zodp. red.    

Kamil Beňko ; zost. Ľudmila  Priputníková, Nadežda Mičáková.- Svidník : Podduklianska  

knižnica.- Roč. 13, č. 1 (2022). 

             

Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku / zodp. red.    

Kamil Beňko ; zost. Ľudmila  Priputníková, Nadežda Mičáková.- Svidník : Podduklianska 

knižnica.- Roč. 13, č. 2 (2022). 

 

Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku / zodp. red.  

Kamil Beňko ; zost. Ľudmila Priputníková, Nadežda Mičáková.- Svidník : Podduklianska 

knižnica.- Roč. 13, č. 3 (2022). 

 

Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku / zodp. red.  

Kamil Beňko ; zost. Ľudmila  Priputníková, Nadežda Mičáková.- Svidník : Podduklianska 

knižnica.- Roč. 13, č. 4 (2022). 
 

 

 

Metodická a poradenská činnosť 
 

Metodická činnosť bude vychádzať zo zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a 

Zriaďovacej listiny Podduklianskej knižnice. Zameranie metodickej činnosti: 

 

 zhromažďovať a spracovávať štatistické ukazovatele za PK  za rok 2021  

 na základe získania Vyhlásenia o súhlase s použitím štatistických údajov od knižníc vo 

svojej metodickej pôsobnosti, spracovať Hodnotenia plnenia štandardov verejných 

knižníc v regióne Svidník a vypracovať analýzu  

 koordinácia a kooperácia s verejnými knižnicami vo svidníckom regióne 

 metodická pomoc a poradenské služby obecným a mestským knižniciam a ich 

zriaďovateľom, na požiadanie aj knižniciam iných typov 

 zabezpečovanie nákupu knižničných dokumentov pre obecné knižnice 



 

  10 

 

 metodické poradenstvo pre obnovenie činnosti a poskytovanie knižnično-

informačných služieb stagnujúcich obecných knižníc v regióne 

 metodické konzultácie a osobné poradenstvo pri radení knižničného fondu podľa MDT 

pre malé a stredné knižnice; metodická pomoc pri uskutočňovaní revízie knižného 

fondu v obecných knižniciach, ponuka tlačív základnej knižničnej evidencie pre 

obecné knižnice 

 účasťou v projekte Benchmarking verejných knižníc prostredníctvom merania 

výkonov a procesov organizácie a ich systematickým porovnávaním s inými 

knižnicami podobnej veľkosti a charakteristiky hľadať najlepšie riešenia na 

skvalitnenie KIS  

 elektronické zasielanie aktuálnych informácií knižniciam v metodickej pôsobnosti 

knižnice a zasielanie informácií štatutárom obcí súvisiacich s poskytovaním KIS 

bibliobusom 

 zabezpečenie základného odborného zaškolenia nových neprofesionálnych 

knihovníkov obecných knižníc 

 zhromažďovať a spracovávať štatistické ukazovatele za PK za rok 2021  

 príprava cyklických súborov kníh pre verejné knižnice svidníckeho regiónu 

 účasť na seminároch, školeniach a konferenciách usporiadaných inými odbornými 

inštitúciami 

 

V rámci knižnice 

 

 spracovanie Komplexného rozboru PK za rok 2021 

 spracovanie Plánu práce PK na rok 2022 

 spracovanie Vyhodnotenia činnosti PK za 1. polrok 2022 

 zostavovanie časopisu Poddukliansky knihovník 

 podiel na komplexnej revízii KF 

 grafické spracovanie materiálov (prezentácie, plagáty a pod.) – virtuálne podujatia na 

webovú stránku knižnice a facebookovú stránku 

 vyhodnotenie 3. ročníka regionálnej výtvarnej súťaže Kde bolo, tam bolo... 

 inštalácia výstavy v PK výtvarných prác súťaže Kde bolo, tam bolo  

 zabezpečovanie úloh súvisiacich s poskytovaním KIS bibliobusom v regióne 

 tvorivé dielne pre detských návštevníkov knižnice 

 Letné piknikové čítanie v letnej čitárni PK pre detských používateľov 

 Leto s knihou - podujatie na podporu čítania a zviditeľnenia knižníc pre ZŠ v meste 

Svidník, exkurzie do bibliobusu a informačná výchova 

 spracovanie návrhov na vyradenie zastaranej, opotrebovanej a duplicitnej literatúry  

 podiel na výpožičných službách v sobotu podľa rozpisu  

 

Klubová činnosť 

 
Kultúrne podujatia bude knižnica 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  
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 Územným spolkom Slovenského Červeného kríža  

 občianskym združením Helponko a pod. 

 

Komunitná činnosť 
 

Okrem poskytovania základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb bude 

knižnica zabezpečovať priestor pre komunitné aktivity s cieľom prepájať jednotlivé komunity. 

Bude miestom neformálneho celoživotného vzdelávania, miestom stretávania sa, podpory, 

tvorivej činnosti, kreativity a relaxu. Bude komunitne spolupracovať so školami, kultúrnymi 

zariadeniami, klubmi, občianskymi a záujmovými združeniami, zväzmi a ostatnými 

komunitami.  Zrealizujeme pravidelné komunitné podujatia, ako napr.: 

 Stretnutie pri knihe... 

 Tvorivé dielne 

 Čítanie je cool - knižný klub pre deti 

 Klub spoločenských hier  

 

Spolková činnosť 
 

Podduklianska knižnica vo Svidníku má kolektívne členstvo v Spolku slovenských 

knihovníkov a knižníc (SSKK) - občianske združenie knižničných, bibliografických a 

informačných pracovísk, v Slovenskej asociácii knižníc (SAK) - dobrovoľné záujmové 

združenie knižníc a individuálne členstvo v SSKK – 5 zamestnanci knižnice.  

  

 

3.2. Medzinárodná spolupráca, spolupráca s národnostnými 

menšinami a spolupráca s inými subjektami  
 

Knižnica je otvoreným komunitným priestorom pre kultúrne zariadenia, občianske 

a záujmové združenia, školy a ostatné komunity, pre ktorých bude organizovať kultúrno-

vzdelávacie aktivity a poskytovať knižnično-informačné služby. 

Región Svidník je národnostne zmiešaným okresom, a preto budeme náležitú 

pozornosť venovať aj národnostným menšinám a spolupracovať s Rusínskou obrodou vo 

Svidníku, s Regionálnym združením Zväzu Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku a s rómskou 

komunitou. S uvedenými subjektmi budeme organizovať besedy, komunitné stretnutia 

a súťaže. 

 

3.3. Online činnosť 
 

Online činnosť 
 

Názov Stručný popis 
Po stopách osobností prezentácia k výročiam literárnych osobností 

Nakúpili sme pre Vás prezentácie knižných noviniek vo fonde PK 

Odkaz štúrovcov prezentácie pri príležitosti 200. výročia narodenia 

štúrovských osobností 

Žili medzi nami... 

 

prezentácie regionálnych osobností okresu Svidník 
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4. Plán projektovej činnosti v roku 2022 
 

4.1.  Presunuté projekty z roku 2021 

 

Kríza čítania a čítanie v kríze (FPU 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť 

knižníc) Žiadaná suma: 3 500.- €, získaná suma 1 800.- €, Termín realizácie: marec-apríl 

2022   

Literatúra poznania a poznanie literatúry( FPU 5.1.4 Akvizícia knižníc)   Žiadaná suma: 

14 850.- €, získaná suma 9 000.- €, Termín realizácie: január-jún 2022   

 

4.2.  Projektové zámery na rok 2022  

 

Literárny týždeň Alexandra Pavloviča v knižnici (FPU 1.5.7 Literárne prehliadky, 

festivaly, súťaže) Žiadaná suma: 2 300.-  

Literárne stretnutia v knižnici (FPU 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť 

knižníc) Žiadaná suma: 2 000.- €  

S dobrou knihou je svet krajší (FPU 5.1.4 Akvizícia knižníc) Žiadaná suma: 15 000.- € 

Riešenia pre čistú a progresívnu knižnicu (IR0P-P07-SC77-2021-76 – Podpora 

udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií) Žiadaná suma: 46 671,58 € 

Človek sa vzdeláva v každom veku (Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis)  Žiadaná 

suma 4 998.- € 

Kultúrne poukazy 2022  

 

 

5. Marketing a propagácia v roku 2021 
 

V rámci marketingu a Public relations budeme propagovať služby knižnice 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 knižnica, ale aj propagáciou na 

webovej stránke knižnice 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 knižnici a v meste.  

 

 

6. Organizačná štruktúra - plánované zmeny 

   
6.1. Zamestnanci, ktorí v roku 2022 dovŕšia  dôchodkový vek:  

 

Žiadni zamestnanci PK nedovŕšia dôchodkový vek v danom roku. 

 

6.2.  Iné plánované zmeny v organizačnej štruktúre 

 

Zmeny v organizačnej štruktúre knižnice na rok 2022:  

 

Z oddelenia bibliobusu odchádza do starobného dôchodku knihovníčka Mária 

Petná. 
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PRÍLOHY 
 

Príloha č.1 

 

Programový rozpočet – plán 2022 
 

1. Počet používateľov 2 400 

2. Počet návštevníkov 32 000 

3. Počet knižničných prírastkov  1 650 

4. Počet podujatí 300 

Ostatné ukazovatele 

 
5. Knižničný fond 88 214 

6. Výpožičky 80 000 

7. Úbytky 3 000 

8. % používateľov z počtu obyvateľov 21% 

9. Online podujatia 5 

10. E-knihy 250 

 

Príloha č.2 

 

Plán súťaží na rok 2022 
 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

súťaže 

Charakter  

súťaže * 

Zdroj 

financovania 

Poznámka 

január Pavlovičov literárny Svidník okresná PK  
január-

december 
Múdra hlavička okresná PK vedomostná súťaž 

pre návštevníkov 

bibliobusu 

február Môj knižný hrdina okresná PK  
február Láska je láska okresná  PK fotosúťaž 

marec Čitateľský maratón celoslovenská UNICEF detský čitateľský 

maratón 

apríl Kde bolo, tam bolo... okresná PK výtvarná súťaž 

*súťaž celoslovenská, krajská, okresná...  

 

Príloha č.3 
 

Plán výstav na rok 2022 
 

Termín 

(mesiac)  

Názov  

výstavy 

Miesto  

konania 

Zdroj 

financovania 

Poznámka 

február Navždy spolu PK Z rozpočtu PK v rámci NTM 

apríl Kde bolo, tam bolo... PK Z rozpočtu PK výstava súťažných 

výtvarných prác 

máj Minulosť v knihách PK Z rozpočtu PK  

marec Kniha roka PSK 2020 PK Z rozpočtu PK  
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september Spoznávajme regionálnu 

literatúru 

PK Z rozpočtu PK  

 

 

Príloha č.4 

 

Podujatia pod záštitou predsedu PSK na rok 2022 
 

Termín 

(dátum) 

Názov podujatia Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

február Národný týždeň manželstva Z rozpočtu PK Celosvetová kampaň na podporu 

manželstva 

október Deň PSK Z rozpočtu PK Knižničné aktivity a propagácia kraja 

 

Príloha č.5 

 
 

Plán podujatí na rok 2022 

 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia * 

Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

február Valentínke srdiečko pre teba miestne Z rozpočtu PK tvorivá dielňa -

zhotovenie 

valentínskeho 

darčeka, zhotovujú 

žiaci ŠKD 

február NTM celoslovenské 

podujatie 

Z rozpočtu PK podujatia, aktivity a 

benefity pre 

manželské páry 

február Deň  materinského jazyka – 

východniarsky dialekt 

miestne Z rozpočtu PK zážitkové 

vyučovanie pre 

žiakov  ZŠ  

február Sviatok zábavy a jedla - 

Fašiangy 

miestne Z rozpočtu PK edukačná prezentácia 

tradičnej ľudovej 

kultúry  pre žiakov a 

študentov 

február Z príbehu do príbehu komunitné Z rozpočtu PK literárne podujatie 

pre seniorov – 

ATRIUM 

február A. Pagáčová : Básne z neba 

Večnosti na zemi 

miestne Z rozpočtu PK prezentácia knihy 

regionálnej 

spisovateľky spojená 

s besedou 

marec Kríza čítania a čítanie v kríze TOP podujatie FPU seminár s tematikou 

čítania u detí 

marec Pocta Dobšinskému komunitné Z rozpočtu PK tematické podujatie 

pre seniorov - 

ATRIUM 

marec Červený sandál miestne Z rozpočtu PK dramatizácia podľa 

 knihy Márie 

Ďuríčkovej Danka a 
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Janka 

marec J. Paňko: Vrece plné pravdy regionálne 

podujatie 

Z rozpočtu PK prezentácia knihy 

regionálneho 

spisovateľa spojená 

s besedou 

marec Pes a mačka nie je vždy len 

naháňačka 

miestne Z rozpočtu PK beseda o knihe J. 

Čapka Rozprávky 

o psíčkovi a mačičke 

marec Pasovanie prvákov za 

čitateľov 

cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK slávnostný zápis 

prvákov do knižnice 

marec Informačné výchovy cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK informačná výchova 

pre žiakov ZŠ 

 

 

marec Týždeň slovenských knižníc celoslovenské 

podujatie 

Z rozpočtu PK podujatie na podporu 

čítania 

a zviditeľnenia 

knižnice 

marec Slovenské literárne osobnosti cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK hodiny literatúry pre 

študentov SŠ 

marec Čítanie je cool cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK knižný klub pre deti 

apríl Noc s Andersenom medzinárodné 

podujatie 

Z rozpočtu PK 17.ročník 

medzinárodného 

podujatia na podporu 

čítania 

apríl Pozdrav jari   komunitné Z rozpočtu PK literárne podujatie 

pre seniorov - 

ATRIUM 

apríl Rozprávkové pexeso miestne Z rozpočtu PK výroba pexesa a hra 

s deťmi zo ŠKD 

apríl Čítanie je cool cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK knižný klub pre deti 

apríl Štúrovská generácia miestne Z rozpočtu PK zážitkové 

vyučovanie pre 

študentov SŠ 

máj Kľúč od srdca komunitné Z rozpočtu PK literárne podujatie 

pre seniorov - 

ATRIUM 

máj M. Majerník: Dragún jeho 

veličenstva -  prezentácia 

knihy spojená s besedou 

regionálne 

podujatie 

Z rozpočtu PK beseda s 

regionálnym 

spisovateľom M. 

Majerníkom 

máj Remeslo má zlaté dno: 

včelárstvo 

miestne Z rozpočtu PK prednáška ku Dňu 

medu 

máj Čítanie je cool cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK knižný klub pre deti 

máj Klub spoločenských hier cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK spoločenské hry 

v knižnici pre deti 

všetkých vekových 

kategórií 

máj-

október 

Človek sa vzdeláva v každom 

veku 

cyklické 

podujatie 

Telekom digitálna gramotnosť 

seniorov  

jún Celé Slovensko číta deťom celoslovenské Z rozpočtu PK čítanie rozprávok pre 
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podujatie žiakov ZŠ 

jún Martinová, Kim: Elixír na 

lásku 

regionálne 

podujatie 

Z rozpočtu PK prezentácia knihy 

regionálnej 

spisovateľky spojená 

s besedou 

jún Okrúhly stôl podujatie 

národnostného 

charakteru 

Z rozpočtu PK beseda 

s ukrajinskými 

spisovateľmi 

Slovenska pri 

príležitosti 68. výr.  

Slávnosti kultúry 

Rusínov-Ukrajincov 

vo Svidníku 

jún Leto s knihou TOP podujatie Z rozpočtu PK 8. ročník kultúrneho 

podujatia na pešej 

zóne vo Svidníku pre 

deti MŠ, žiakov ZŠ 

a obyvateľov mesta 

Svidník 

jún Klub spoločenských hier cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK spoločenské hry 

v knižnici pre deti 

všetkých vekových 

kategórií 

jún Čítanie je cool cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK knižný klub pre deti 

júl-august Prečítané leto 

 

cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK prázdninové 

stretnutia detských 

čitateľov v knižnici 

 

august Letné piknikové čítanie cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK čítanie v letnej 

čitárni PK pre 

detských 

návštevníkov 

september Sedemdesiat sukieň mala – 

ľudový odev 

miestne Z rozpočtu PK zážitkové 

vyučovanie v rámci 

hudobnej výchovy 

pre žiakov ZŠ 

september Tajomstvo ukryté v bylinkách komunitné Z rozpočtu PK tematické podujatie 

pre seniorov - . 

ATRIUM 

september Čítanie je cool cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK knižný klub pre deti 

september Ivana Ondriová miestne FPU beseda v rámci 

projektu Jesenný 

knižničný festival 

september Ján Pochanič miestne FPU beseda v rámci 

projektu Jesenný 

knižničný festival 

október Informačné výchovy  cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK informačná výchova 

pre stredoškolskú 

mládež 

október Vitajte v knižnici cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK informačná výchova 

pre žiakov ZŠ 

v meste a regióne 
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október Andrea Rimová miestne FPU beseda v rámci 

projektu Jesenný 

knižničný festival 

október Slovenské literárne osobnosti cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK hodiny literatúry pre 

študentov SŠ 

október Čítanie je cool cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK knižný klub pre deti 

október Klub spoločenských hier cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK spoločenské hry 

v knižnici pre deti 

všetkých vekových 

kategórií 

október Branislav Jobus miestne FPU beseda v rámci 

projektu Jesenný 

knižničný festival 

november Čítanie je cool cyklické 

podujatie 

Z rozpočtu PK knižný klub pre deti 

november Od Ondreja do Vianoc miestne Z rozpočtu PK zážitkové 

vyučovanie 

o tradičných 

ľudových zvykoch 

pre žiakov ZŠ 

december Celé Slovensko číta deťom celoslovenské 

podujatie 

Z rozpočtu PK adventné čítanie 

rozprávok žiakom 

ZŠ 

december Vianoce, Vianoce prichádzajú miestne Z rozpočtu PK predvianočné 

podujatie s deťmi z  

Detského domova vo 

Svidníku  

 

december Každá noc má svoju moc komunitné Z rozpočtu PK literárne podujatie 

pre seniorov - 

ATRIUM 
* podujatie medzinárodného, celoslovenského, národnostného... charakteru, TOP podujatie knižnice, cyklické    

podujatia a iné
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