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1Identifikačné údaje organizácie
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Dátum zriadenia (VUC):
Právna forma:
Adresa:
Telefón:
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Webové sídlo:
Sociálne siete:
Štatutár:

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

2 Zhrnutie rok 2021
Všeobecné zhodnotenie
Podduklianska knižnica vo Svidníku (ďalej PK alebo knižnica) v zmysle Zriaďovacej
listiny vydanej Prešovským samosprávnym krajom KUL – 2002/000153/17 zo dňa 1. apríla
2002 plní funkciu regionálnej, kultúrnej, informačnej a vzdelávacej inštitúcie v oblasti
knižničnej, bibliografickej, koordinačnej, vydavateľskej, metodickej a vzdelávacej činnosti
pre územné celky okresov Svidník a Stropkov. Zároveň plní funkciu mestskej knižnice. PK
poskytuje knižnično-informačné služby aj pre vidiecke obyvateľstvo vo svidníckom regióne
pojazdnou knižnicou - bibliobusom. Knižnica poskytovala knižnično-informačné služby
v súlade so svojím zameraním a špecializáciou a v rámci svojej pôsobnosti zabezpečovala
všetkým používateľom rovnaký prístup ku knižnično-informačným službám. Popri
základných knižnično-informačných službách (KIS) poskytovala aj špeciálne KIS, a to
rešeršné, referenčné, bibliografické a regionálne informácie, medziknižničnú výpožičnú
službu, prístup k vonkajším informačným zdrojom prostredníctvom internetu.
Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v roku 2021 zamestnanci knižnice pristupovali
k plneniu úloh s plnou zodpovednosťou. Plnenie hlavných ukazovateľov činnosti v roku 2021
v značnej miere negatívne ovplyvnila celková pandemická situácia COVID-19.

Najvýznamnejšie úspechy
 Najvýznamnejším úspechom pre knižnicu bolo schválenie žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov z dotácie Fondu na podporu umenia v podprograme 5.1.1 na
obnovu interiérového vybavenia knižnice vo výške 47 000 €. Rekonštrukcia
knižničných priestorov prebiehala v mesiacoch september-december 2021.
 Ďalším veľmi významným úspechom bolo získanie mimorozpočtových zdrojov na
zakúpenie nového bibliobusu od zriaďovateľa VÚC Prešov vo výške 230 000 €.
Zabezpečenie nového bibliobusu je v štádiu riešenia.
 Dosiahnutie plnenia nákupu KF bolo možné aj vďaka navýšeným účelovým
prostriedkom od zriaďovateľa v hodnote 4 000.- € a dotácií z grantového systému
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Fond na podporu umenia, z ktorého sme získali finančné prostriedky na nákup kníh
v hodnote 9 000.- € a príspevku Mesta Svidník 200.- €. Vďaka týmto finančným
prostriedkom sa nám podarilo nakúpiť novú, kvalitnú a žiadanú literatúru pre
čitateľov.
 Schválenie žiadosti z grantového systému FPU na seminár Kríza čítania a čítanie
v kríze v hodnote 1 800.- € (podujatie bolo presunuté na rok 2022).
 V 1.Q 2021 sa finišovalo s rekonštrukciou multimediálnej čitárne, ktorú sme
zariaďovali a pripravovali pre svojich používateľov. Súčasne sa dokončila
rekonštrukcia kuchynských priestorov.

Problémové oblasti
Úspešnosť plnenia hlavných ukazovateľov činnosti knižnice v roku 2021 ovplyvnila
nepriaznivá pandemická situácia na Slovensku. V roku 2021 bola PK celkovo v čase
pandémie COVID-19 na základe vládnych nariadení zatvorená 27 pracovných dní. Knižnica
sprístupňovala knižnično-informačné služby pre používateľov v priemernom týždennom čase
41,5 hodín (o 6,5 hodín menej).
Rekonštrukcia knižničných priestorov prebiehala od konca septembra 2021 do konca roka a
v tom čase nebol možný voľný vstup pre používateľov do knižnice. KIS boli poskytované
formou výdajného miesta vo vestibule knižnice.
Nepodarilo sa nám uskutočniť niektoré plánované podujatia z dôvodu pandemických opatrení
a zákazu realizovať hromadné podujatia. Ich realizáciu sme presunuli na rok 2022.

3 Vyhodnotenie odbornej činnosti za rok 2021
3.1

Ťažiskové úlohy

 doplňovanie knižničného fondu podľa požiadaviek a potrieb používateľského zázemia
 získavanie finančných zdrojov prostredníctvom grantových systémov FPU, Mesta
Svidník a mimorozpočtových finančných prostriedkov
 poskytovanie knižnično-informačných služieb v súlade so zameraním a špecializáciou
knižnice
 poskytovanie KIS v obciach regiónu Svidník prostredníctvom bibliobusu
 sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu, vrátane dokumentov regionálneho
charakteru
 obnova interiéru knižnice – výmena starých, vyše 40-ročných knižničných regálov za
nové
 Kniha roka PSK 2020 (4. ročník) – nominácia kníh regionálnych spisovateľov
 spolupráca s firmou SVOP spol. s. r. o. , emailová komunikácia prostredníctvom
online aplikácie STRIX na zadávanie aktuálnych požiadaviek nastavení v systéme
Dawinci
 realizovanie kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a komunitných podujatí (Týždeň
slovenských knižníc, Pavlovičov literárny Svidník, Národný týždeň manželstva, Kde
bolo, tam bolo, Prečítané leto, Leto s knihou, Piknikové čítanie).
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 poskytovanie metodicko-poradenských služieb obecným a mestským knižniciam
v regióne
 využívanie informačných a komunikačných technológií na sprístupnenie čo
najväčšieho rozsahu elektronických zdrojov a služieb bez časového obmedzenia
dostupnosti pre verejnosť

Plnenie hlavných úloh
PK sa v roku 2021 zameriavala na plnenie úloh v zmysle Plánu činnosti PK na rok 2021.
Zároveň plnila aj mimoriadne úlohy, ktoré vyplynuli z požiadaviek zriaďovateľa, MK SR,
Knižničného inštitútu SNK v Martine ako ústredného metodického centra, KKPOH Prešov,
stavovských organizácií Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov
a knižníc a interných potrieb.
Dôraz sa kládol na poskytovanie kvalitných základných a špecializovaných knižničnoinformačných služieb, ktoré vyplývajú zo základných legislatívnych predpisov.

Knižničné fondy
Doplňovanie a spracovanie knižničných fondov
Prioritou knižnice bolo doplňovanie knižničných fondov (ďalej KF). Typológiu KF tvorili
knihy a periodiká, ktoré sa doplňovali na základe potrieb a požiadaviek používateľov.
Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany KF pri doplňovaní KF úzko spolupracovalo so
všetkými úsekmi a oddeleniami knižnice. 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. KF fond bol nakupovaný v: I.M.I. Imrich Hajik Košice,
Slovart Bratislava, Ing. I. Lazík Bratislava, Ikar Bratislava, Martinus Martin, Albatros Media
Bratislava, Život a zdravie Kokošovce, Artforum Prešov, Zacher Pajpachová Poprad,
Kníhkupectvo Medzi riadkami Svidník, vydavateľstvo KKBagala Levice a iné.
Spracovanie KF sa uskutočňovalo prostredníctvom integrovaného knižnično-informačného
systému Dawinci.

PRÍRASTOK KNIŽNIČNÉHO FONDU
CK
1 821

BUS
668

SPOLU
2 489

ŠTANDARDY PREPOČET
Počet prírastkov kúpou skutočnosť /
štandard

2 361 /
1 416

Prírastok získaný kúpou a grantom 2 361 kn.j., t.j. 94,85 % z celkového prírastku.
Prírastok získaný kúpou (bez grantu) bol 813 kn.j, t.j. 32,66 % z celkového prírastku.
Prírastok získaný grantom (bez kúpy) 1 548 kn.j., t.j. 62,19 % z celkového prírastku.
Prírastok získaný darom 128 kn.j., t.j. 5,14 % z celkového prírastku.
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Percentuálne zloženie ročného prírastku KF podľa tematických skupín v PK a BUS

Tematické skupiny

CK

odborná lit. pre dospelých
krásna lit. pre dospelých
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
špeciálne dokumenty
SPOLU

BUS

SPOLU

kn.j.

%

kn.j.

%

kn.j.

%

611
732
78
400
1 821

34
40
4
22
100

41
389
27
211
668

6
58
4
32
100

652
1 121
105
611
2 489

26
45
4
25
100

Prírastok KF za rok 2021 bol 2 489 kn.j., v porovnaní s minulým rokom (2 280 kn.j.) bol
vyšší o 209 kn.j. V jazyku národnostných menšín, a to v jazyku ukrajinskom a rusínskom bolo
získaných 22 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 81 kn.j. Úsek umenovednej literatúry bol rozšírený o 41 kn.j.
Počet odoberaných periodík činil 59 titulov, z toho v CK 53 titulov a v bibliobuse 25
titulov. Počet exemplárov predstavoval 85, z toho v CK 56 exemplárov a v bibliobuse 29
exemplárov.
Finančné prostriedky na nákup knižničných fondov v €

KNIHY
ŠPECIÁLNE
DOKUMENTY
PERIODIKÁ

SPOLU

z toho kúpa

z toho granty
a dary

25 561,84 €

4 432,33 €
4 000 € (PSK)

16 929,51 € (grant)
200.- € (dar mesto)

1 398,96 €
26 960,80 €

1 398,96 €
9 831,29 €

-

17 129,51

ŠTANDARDY PREPOČET
Nákup KF na obyvateľa v € skutočnosť/

2,66 €/

štandard
Nákup KF na používateľa v €

1,00 €
15,09 €

Suma na nákup v € skutočnosť/

26 960,80 €/

štandard

10 555 €

Nákup knižničného fondu v € na jedného obyvateľa z počtu 10 117 obyvateľov činil 2,66
€. Regionálna knižnica spĺňa odporúčanú hodnotu (1,00 €) daného indikátora podľa platných
štandardov.
Nákup knižničného fondu v € na jedného používateľa (1 786 používateľov) činil 14,31 €.
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PREPOČET KNIŽNIČNÉHO FONDU
Počet zväzkov na 1 obyvateľa
Počet zväzkov na 1 používateľa

8,74
49,5

Počet knižničných jednotiek na jedného obyvateľa (10 117) činil 8,74 kn.j.
Knižničný fond a jeho % zloženie podľa tematických skupín
TEMATICKÉ SKUPINY

CK

%

BUS

%

SPOLU

%

odborná lit. pre dospelých
krásna lit. pre dospelých
odborná lit. pre deti
krásna lit. pre deti
SPOLU
z toho špeciálne dokumenty
spolu

22 033
19 338
3 445
14 923
59 739
2 037

36,89
32,37
5,76
24,98

6 487
9 031
2 869
10 281
28 668
597

22,63
31,50
10,00
35,87

28 520
28 369
6 314
25 204
88 407
2 634

32,26
32,09
7,14
28,51

3,40

2,08

2,97

Obrat knižničného fondu
OBRAT KNIŽNIČNÉHO FODU

0,79
ŠTANDARDY

Hodnota obratu
menej ako 2

2-3
viac ako 4

Hodnotenie
iba malá časť KF je skutočne využívaná; odporúča sa
vyradiť dokumenty, ktoré sú málo alebo nie sú vôbec
požičiavané
optimálna hodnota
KF je využívaný vo zvýšenej miere; odporúča sa zvýšiť
objem prírastku a celkový objem knižničného fondu

Ochrana knižničných fondov
Pokračovalo sa v obsahovej previerke knižničného fondu a na jej základe bolo vyradených
spolu 9 954 opotrebovaných kn.j. V CK bolo vyradených 6 304 kn.j. a v bibliobuse 3 650
kn.j.

Ostatná činnosť
-

-

propagácia knižničných noviniek v regionálnej tlači PODDUKLIANSKE NOVINKY
vyhotovovanie propagačných materiálov: 13 plagátov, 4 pozvánky, 2 diplomy,
pozdravné listy (5), organizačné pokyny na podujatia Leto s knihou a Prečítané leto
(letáky, plagáty a iné materiály), titulné strany a záznamy o knihách do
Podduklianskeho knihovníka (20), nápisy a oznamy podľa požiadaviek zamestnancov
jednotlivých odd.
vyraďovanie literatúry z CK a bibliobusu v knižnično-informačnom systéme Dawinci
vypracovanie rešerší v počte 8, t.j. 490 záznamov
aktualizácia objednávky periodickej tlače na rok 2022 pre CK a bibliobus
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-

-

-

-

spolupráca pri zostavovaní a zostavovanie časopisu Poddukliansky knihovník
(príspevky v stálych rubrikách a estetická úprava časopisu)
účasť a spolupráca na niektorých podujatiach organizovaných odd. služieb
fotografovanie podujatí konaných v knižnici a úprava fotografií z týchto podujatí pre
web knižnice
vypracovanie projektov na rok 2021: Literatúra poznania a poznanie literatúry (FPU),
Kríza čítania, je čítanie v kríze? (FPU), Jesenný knižničný festival (PSK). Rok 2022:
Literárny týždeň Alexandra Pavloviča v knižnici (FPU), Literárne stretnutia v knižnici
(FPU), Človek sa vzdeláva v každom veku (Nadačný fond Telekom pri Nadácii
Pontis)
podieľanie sa na výpožičnej činnosti knižnice (soboty, podľa rozpisu)
Komplexný rozbor činnosti za oddelenie doplňovania za rok 2020
Plán činnosti na rok 2022 za oddelenie doplňovania
spolupráca pri propagovaní knihovníckych podujatí v okresných novinách
boli spracované knižničné jednotky z grantu FPU z dotácie Fondu na podporu umenia
na knihy pod názvom Nové knihy v knižnici vo výške 9 000.- € za rok 2020
boli spracované knižničné jednotky z mimoriadneho príspevku v hodnote 4 000.- €,
ktorý poskytol Prešovský samosprávny kraj
vyhodnotenie činnosti oddelenia doplňovania za I.-IV.Q 2021
vypracovanie údajov pre Súborný katalóg periodík SR a adresár knižníc SR a tiež
Dotazník k ročnej aktualizácii údajov o knižnici za rok 2020
vyúčtovanie finančného príspevku na nákup literatúry z Mesta Svidník, knižný fond
zakúpený z tohto poskytnutého finančného príspevku Mesta Svidník bol
spropagovaný na webovej stránke Podduklianskej knižnice. Knihy zakúpené
z tejto dotácie sú umiestnené v oddelení služieb čitateľom v stacionárnej knižnici a v
bibliobuse. Do fondu knižnice bolo zakúpených a spracovaných 11 titulov kníh t.j. 14
exemplárov v hodnote 200.- €
aktualizácia zoznamu skladových novín a časopisov
boli spracované knižničné jednotky z grantu FPU - vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie
poskytnutých finančných prostriedkov z dotácie Fondu na podporu umenia na knihy
pod názvom Nové knihy v knižnici vo výške 12 000.- € za rok 2020
obnova interiéru oddelenia služieb – presun a sťahovanie knižničného fondu do
nových regálov
sťahovanie oddelenia doplňovania pred maľovaním a upratovanie po maľovaní

Knižnično-informačné služby

Registrovaní používatelia a návštevníci
Na oddelení služieb čitateľom a bibliobusu je prístup používateľov ku knižničným
fondom umožnený voľným výberom, okrem príručných fondov a špeciálnych dokumentov,
ktoré sa požičiavajú iba prezenčne.
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Počet registrovaných používateľov za rok 2021

Používatelia
celkom

CK
1 374

BUS
412

SPOLU
1 786

z nich deti

474

331

805

Štandardy prepočet
% používateľov z počtu obyvateľov skutočnosť/
štandard

17,65 %/
15 %

Z ročného plánu 2 450 používateľov knižnica v roku 2021 evidovala 1 786 registrovaných
čitateľov, čo predstavuje plnenie plánu na 72,90%. Z celkového počtu uvedených čitateľov
detských činilo 45,07 %. Štatistický údaj o počte registrovaných čitateľov za rok 2021
knižnica uvádza z KIS Dawinci prostredníctvom ukazovateľa – Registrácie spolu na základe
potvrdenej prvej návštevy v roku. Dôvodom nesplnenia počtu používateľov podľa
stanoveného plánu bola celková pandemická situácia, fungovanie knižnice v obmedzenom
režime (výdajné okienko, skrátený výpožičný čas) a nariadený lockdown.
Percento registrovaných používateľov z počtu obyvateľov (10 117) činilo 17,65 %.
Knižnica odporúčanú hodnotu parametra pre RK (15%) podľa štandardov spĺňa.
V porovnaní s rokom 2020 bol zaznamenaný pokles o 560 čitateľov.
Počet návštevníkov za rok 2021

Návštevníci
celkom
návštevníci na podujatiach
z toho na online podujatiach
návštevníci internetu

CK
22 446

BUS
3 971

SPOLU
26 417

6 875

771

7 646
162
203

V porovnaní s rokom 2020 knižnica evidovala v roku 2021 o 4 259 viac návštevníkov.
Prístup na verejný internet v knižnici využilo 203 návštevníkov, z toho 131 detí.
Aj v roku 2020 knižnica spolupracovala s Denným stacionárom pre seniorov – Atrium
Svidník, Senior Dom Svida a Denným stacionárom v Kružlovej, ktorým poskytla cyklický
súbor kníh. V hodnotenom období sa týmto stacionárom poskytlo 432 dokumentov. Knižnica
naďalej pokračovala v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu
v Levoči, ktorá nám so štvrťročnou periodicitou poskytuje súbory zvukových kníh. Evidovali
sme 8 nevidiacich a slabozrakých používateľov a 73 návštevníkov. Títo používatelia si
vypožičali 109 titulov zvukových kníh.

Výpožičky
Oddelenie služieb v budove PK sprístupňuje knižničné dokumenty a poskytuje knižničnoinformačné služby
 na úseku:
krásnej a náučnej literatúry pre mládež a dospelých
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krásnej a náučnej literatúry pre deti
umenovednej literatúry
bibliobusu
 v oddelení bibliografie a regionálnej literatúry - knižničné dokumenty
regionálneho charakteru
Prehľad výpožičiek za rok 2021

Výpožičky celkom
z nich pre deti
Výpožičky periodických
publikácií

Prezenčné výpožičky

CK
49 486
11 389
7 823

BUS
20 296
5 622
3 970

SPOLU
69 782
17 011
11 793

3 831

612

4 443

Výpožičky e-kníh

197

Z ročného plánu 82 000 výpožičiek v hodnotenom období knižnica zaevidovala 69 782
výpožičiek, čo predstavuje plnenie z ročného plánu na 85,1 %.
V porovnaní s rokom 2020 knižnica zaznamenala nárast o 14 246 výpožičiek.

Prepočet výpožičiek
Počet výpožičiek na 1 obyvateľa

6,90

Počet výpožičiek na 1 používateľa

39,10

Dokumenty, ktoré sa nenachádzali vo fonde PK, boli zabezpečované prostredníctvom MVS
v počte 36 zväzkov, iným knižniciam bolo požičaných 17 knižničných dokumentov.
Požiadavky na MVS boli vybavované elektronicky, prostredníctvom portálu www.kis3g.sk
alebo elektronickou žiadankou z internetových stránok jednotlivých knižníc, ale aj klasickou
žiadankou.
V rámci individuálnej práce s používateľom boli poskytnuté informácie v počte 403.
Knižnicou boli zodpovedané dopyty v elektronických referenčných službách v počte 151.
V roku 2021 knižnica evidovala od používateľov 78 rezervácií na dokumenty. Na požiadanie
používateľov bola zabezpečená donáška kníh v počte 23.

Prevádzkový čas knižnice pre verejnosť
Knižnica v roku 2021 bola v čase pandémie COVID-19 na základe vládnych nariadení
zatvorená 27 pracovných dní. Týždenný prevádzkový čas knižnice predstavoval 41,5 hodín
v centrálnej knižnici, v bibliobuse 28 hodín.
Odporúčanú hodnotu v počte prevádzkových hodín pre verejnosť podľa platných štandardov
knižnica spĺňa. Odporúčaná hodnota pre RK je 40-45.
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Úsek umenovednej literatúry a internetu
Výpožičky a služby internetu:
Služby verejného internetu v knižnici využilo 203 návštevníkov, z nich 131 detských
návštevníkov.
Knižnica poskytovala služby aj pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, požičiavala zvukové
knihy pre zrakovo postihnutých občanov. PK zaregistrovala 8 handicapovaných používateľov,
ktorí navštívili knižnicu 72-krát a vypožičali si 109 titulov zvukových kníh.

Kultúrne a vzdelávacie podujatia:
Andrej Sládkovič – zážitková hodina pre študentov SŠ pripravená formou prezentácie.
Podujatia sa zúčastnilo 18 návštevníkov.
Prečítané leto – prezentácie na témy Mami, oci, zober ma na výlet, Hvezdáreň Roztoky –
čo môžeme vidieť na oblohe a Spolu navštívime jaskyne – 3 podujatia, spolu 22
účastníkov.
Úvod do hudby a umenia – informačná výchova realizovaná v 2 termínoch s účasťou 34
návštevníkov.
Zrod a krása materinského jazyka – zážitkové vyučovanie spojené s prezentáciou o vzniku
a histórii nášho materinského jazyka pre žiakov ZŠ. Podujatie sa realizovalo v online priestore
v 4 termínoch za účasti 66 prihlásených účastníkov.
Úsek umenovednej literatúry prispel pre online prostredie knižnice príspevkami:
 Janko Matúška – 200. výročie narodenia slovenského vlastenca
 Odišiel básnik – dielo ostáva, Julo Zborovjan
 Kniha na víkend, Textilné techniky
 Sviatok Sv. Floriána – patróna hasičov
 Medzinárodný deň džezu

Ostatná činnosť:








tvorba príspevkov do pravidelnej rubriky Osobnosti umeleckého života v regionálnom
týždenníku Podduklianske novinky, publikovaných bolo 50 príspevkov;
triedenie a úprava knižničného fondu na úseku umenovednej literatúry
(presúvanie duplicitnej a multiplicitnej literatúry do knižničného skladu,
preštítkovanie všetkých CD a DVD nosičov, usporiadanie a preštítkovanie príručného
fondu, úprava knižného fondu podľa MDT, t.j. tvorba rozraďovačov a štítkov na
chrbty kníh);
sťahovanie úseku umenovednej literatúry pred maľovaním a upratovanie po maľovaní
podiel na rekonštrukcii úsekov náučnej literatúry a beletrie;
spolupráca pri prázdninovom cykle Prečítané leto;
spoluúčasť na podujatí Leto s knihou 2021;

Úsek bibliobusu
Knižničné a informačné služby boli poskytované celkovo v 55 obciach, z toho v 32 obciach
Svidníckeho okresu a v 23 obciach Stropkovského okresu. Bibliobus poskytoval služby
taktiež pri Spojenej základnej škole vo Svidníku.
10

Úlohou úseku bolo:














poskytovať vidieckemu obyvateľstvu vo svidníckom regióne mobilné knižničnoinformačné služby bibliobusom
zabezpečovať plynulý chod bibliobusu v zmysle vypracovaného harmonogramu trás
pravidelne obmieňať fond, dopĺňať knižničný 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 na podporu čítania
poskytovať informácie pri výbere dokumentov
uskutočniť cyklickú súťaž nazvanú Z knižného sveta
zúčastniť sa na kultúrnom podujatí Leto s knihou, v rámci neho uskutočniť
vedomostnú súťaž v bibliobuse a ďalšie knižničné aktivity pre všetky ZŠ v meste
Svidník
Prešmyčky – rozcvička mozgových závitov pre detských návštevníkov
uskutočňovať knižnično-informačnú prípravu
propagovať knižné novinky, uskutočňovať výstavky kníh
uskutočňovať donášku zvukových kníh pre zrakovo postihnutých používateľov
zabezpečovať požadované dokumenty zo skladu oddelenia i z fondu Podduklianskej
knižnice vo Svidníku, prípadne formou MVS

Výpožičky, používatelia, návštevníci
V roku 2021 bibliobus dosiahol 20 296 výpožičiek, čo predstavuje plnenie plánu na 112,75%
(stanovený plán 18 000). V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast výpožičiek o
5 068 k.j.
Z ročného plánu 500 používateľov, bibliobus evidoval 412 registrovaných používateľov,
z toho 331 detských používateľov. Plán používateľov bol splnený na 82,4 %. V porovnaní
s rokom 2020 je zaznamenaný pokles o 168 používateľov.
Bibliobus v roku 2021 navštívilo celkovo 3 971 návštevníkov (z toho 771 účastníkov na
podujatiach), čo predstavuje pokles o 487 návštevníkov oproti roku 2020.

Iné aktivity:
 propagácia knižných noviniek v bibliobuse v obciach svidníckeho regiónu formou
zhotovených plagátov
 doručenie materiálov na základné školy v regióne na okresnú súťaž Kde bolo, tam
bolo...
 zhotovené výstavky knižných noviniek v bibliobuse
 Rozšír si svoju knižnicu - burza kníh
 donáška kníh domov
Celkovo bolo zorganizovaných 23 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo spolu 771 účastníkov.
Poskytnutých bolo 42 informácií.

11

Technický stav a prevádzkové problémy bibliobusu
Vozidlo bibliobusu bolo vyrobené pred 30-timi rokmi, z čoho vyplýva, že vek sa podpisuje
pod jeho nespoľahlivý technický stav a častú poruchovosť. V súčasnosti knižnica pracuje na
zabezpečení nového bibliobusu.
V roku 2021 bibliobus absentoval na trasách celkovo 93 pracovných dní.
Z toho 44 dní z dôvodu zatvorenia knižníc v čase pandémie COVID-19 a 49 dní z dôvodov oprava a servis vozidla, PN, dovolenka.

Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia
Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia sú dôležitou súčasťou knižničnej práce,
ktorými knižnica podporuje a zdôrazňuje dôležitosť čítania a spoločenské záujmy
používateľov. Podujatia sú zamerané na všetky vekové skupiny s dôrazom na detského
čitateľa, ako sú informačné prípravy, besedy o knihách, besedy s autormi, tematické besedy
pre školy, literárne kvízy a súťaže, výstavy, zážitkové hodiny (regionálna výchova),
komunitné stretnutia, výtvarné súťaže či tvorivé dielne.
V roku 2021 vzhľadom na platné protipandemické nariadenia (zákaz hromadných podujatí)
knižnica nezrealizovala všetky plánované podujatia. Podarilo sa nám zorganizovať 175
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 7 646 návštevníkov, z toho na online podujatiach bolo
prihlásených v čase prenosu 162 účastníkov. V porovnaní s rokom 2020 je to o 17 podujatí
viac a o 2 826 viac návštevníkov.
Prílohy č. 1-5

Bibliografická činnosť
Činnosť oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry za uvedené obdobie bola
zameraná na zhromažďovanie, spracovávanie a uchovávanie regionálnych dokumentov rôznej
typológie, na budovanie regionálnej databázy, poskytovanie regionálnych informácií,
na poskytovanie referenčných digitálnych služieb a na tematické triedenie regionalík (drobné
regionálne dokumenty).
V roku 2021 do oddelenia bolo získaných 81 knižničných jednotiek získaných kúpou
a darom od používateľov či spoločenských organizácií. V oddelení sa budovala súbežná
článková regionálna databáza regiónu Svidník (okres Svidník, okres Stropkov) v systéme
DAWINCI, vo formáte MARC 21 a s interpretáciou pravidiel RDA. Do systému DAWINCI
bolo za rok 2021 celkovo spracovaných 2 520 záznamov.
V súvislosti s touto činnosťou sa do systému excerpovalo 14 periodík, z toho
9 regionálnych (Dukla, Podduklianske novinky, Svidnícky občasník, Stropkovské Spektrum,
Spravodajca mesta Giraltovce, Ondavský Expres, Mesačník Dukla, Poddukliansky knihovník,
Naše slovo), 2 ukrajinské periodiká Nove žyttja a NN infoRUSYN, 1 krajský denník (Korzár
: denník Prešovského kraja), 1 krajský týždenník My Prešovské noviny a 1 celoslovenský
denník Sme. Tiež sa excerpovali články na pokračovanie, týkajúce sa stropkovských
redemptoristov publikované k 100. výročiu redemptoristov z mesačníka Misionár: časopis
redemptoristickej rodiny.
Retrospektívne sa spracovali články z periodík Dukla za roky 2005-2007 a rok 2009,
tiež čiastočne rok 2010, Ondavský Expres 2003-2004, Stropkovské zvesti 2017,
Spektrum 2008, Spravodajca mesta Giraltovce za roky 1992, 1997-1998 a 2006.
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Excerpovali sa aj iné celoslovenské periodiká dochádzajúce do knižnice v roku 2021,
z nich sa spracovávali články s regionálnou tematikou (Zdravie, Nový čas pre ženy, Bojovník
a iné).
V systéme DAWINCI sa redigovala aj prekonvertovaná regionálna databáza
z Biblisu za roky 1993-2004 a z Virtui za roky 2004-2020. Za uvedené obdobie bolo
opravených 1 697 záznamov. V systéme DAWINCI sa opravovali aj regionálne autority.
Za rok 2021 bolo skontrolovaných a opravených 347 regionálnych autorít a 286 regionálnych
autorít bolo odstránených (z dôvodu duplikácie, multiplikácie alebo dôvodu nesprávneho
zápisu). Ku dňu 31.12.2021 celá článková regionálna databáza regiónu Svidník v systéme
DAWINCI obsahuje 31 026 záznamov.

Práca s používateľmi
Poskytovali sa regionálne informácie používateľom často na témy so širším
chronologickým a tematickým záberom, ako napríklad: Prvé vianočné, predajné trhy mesta
Svidník a prvé verejné dražby po roku 1991 ; Historický vývoj máp mesta Svidník ; História
a súčasnosť Podduklianskej knižnice vo Svidníku ; Multikultúra a multikultúrna výchova
v regióne Šariš a v okrese Svidník ; Rozvoj cestovného ruchu v oblasti Horného Šariša a jeho
perspektíva v čase koronakrízy ; Pravek a badenská kultúra vo Svidníku a okolí ; Výstavba
mesta Svidník 1969-1971; Kameňolom na vrchu Kaštielik ; Domov sociálnych služieb
Giraltovce: história a súčasnosť ; Dionýz Ilkovič, fyzik rusínskeho pôvodu ; Žatevné zvyky
v okrese Svidník ; Remeslá v okrese Stropkov ; Dobroslava: dejiny a súčasnosť ; Významné
ženy okresu Svidník, ktoré ho svojou činnosťou ovplyvnili a ďalšie.
Celkom bolo za rok 2021 poskytnutých 194 bibliograficko-informačných služieb
(BIS), 12 referenčných digitálnych informačných služieb. Z oddelenia bolo absenčne
vypožičaných 702 a prezenčne 217 knižničných dokumentov. Spolu to bolo 919 knižničných
dokumentov.

Kultúrno-výchovné podujatia
 Malý Svidníčan – výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov všetkých základných
škôl vo Svidníku, celkovo 5 podujatí s počtom účastníkov 843.
 Čo u nás „na regióne“ nájdete? – informačná výchova pre 5. a 6. ročník základných
škôl vo Svidníku, celkovo 3 podujatia s počtom účastníkov 54.
Na podujatiach sa spolu zúčastnilo 897 účastníkov/detí.
Aj keď knižnica počas koronakrízy nemohla uskutočňovať podujatia pre verejnosť,
kontakt so svojimi používateľmi uskutočňovala v online prostredí prostredníctvom svojho
webu a facebooku.
Oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry prispelo na web knižnice cyklickou
vedomostnou súťažou Moje mesto Svidník. Súťaž sa uskutočnila celkovo 7-krát a zapojilo sa
do nej 1 021 účastníkov.
Oddelenie tiež pripravilo cyklus s názvom Žili medzi nami ... : (regionálne osobnosti
okresu Svidník), v ktorom predstavuje významné regionálne osobnosti formou prezentácie.
Dňa 4. marca 2021 bola na facebooku a webe knižnice zverejnená prvá osobnosť Dionýz
Ilkovič a dňa 26. mája 2021 bol zverejnený František Gibala. Celkový počet 2.
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Od 1. januára 2021 knižnica na facebooku zverejňovala kalendárium osobností,
udalostí a faktov okresu Svidník z publikácie Dvesto rokov svidníckeho regiónu v dátumoch,
ktorú vydala knižnica v roku 2011. Od začiatku roku bolo uverejnených 87 príspevkov
z kalendária.

Publikačná a propagačná činnosť knižnice
Za hodnotené obdobie bolo v regionálnych a celoslovenských periodikách
uverejnených 95 článkov, oznámení, plagátov a informácií o činnosti knižnice, z toho
pracovníci publikovali 88 článkov. V masovokomunikačných prostriedkoch,
t.j. v Slovenskom rozhlase – redakcia národnostne – etnického vysielania Košice, bola
odvysielaná 1 informácia, v rádiu Regína bola odvysielaná 1 informácia a v rámci
Spravodajstva na TV Markíza boli odvysielané 2 informácie. Celkom bolo o aktivitách
knižnice uverejnených 99 informácií.

Ostatná činnosť
 Komunikácia prostredníctvom systému STRIX ohľadom úpravy formulára vo formáte
MARC21, zápisu bibliografického záznamu do systému DAWINCI a o problémoch,
ktoré sa týkali jednotlivých polí, podpolí, konspektov, typov autorít, preberania autorít
zo SNK Martin a pod.
 Podduklianska knižnica sa zapojila do 4. ročníka krajskej regionálnej súťaže Kniha
roka PSK 2020, ktorú vyhlásila Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
a Prešovský samosprávny kraj. Do súťaže knižnica nominovala 6 kníh regionálnych
spisovateľov z regiónu Svidník, ktoré sa obsahovo či autorsky týkajú regiónu Svidník.
Nominované knihy v kategórii beletria: Majerník, Miroslav: Dragún jeho veličenstva;
Martinová, Kim: Elixír na lásku; Paňko, Július: Vrece plné pravdy; Šandalová
Ľudmila: Napju sja vodičky. Nominované knihy v kategórii náučná literatúra: Čižmár,
Ivan: Narodnyj kroj rusyniv na fotografiji (Ľudový kroj Rusínov vo fotografii);
Kaliňák, Ján: Rusynsky narodny spivanky (Rusínske ľudové piesne), I. zväzok.
 Spracovanie Vyhodnotenia činnosti oddelenia bibliografie a regionálnej literatúry
za rok 2020 a vyhotovenie Plánu činnosti oddelenia bibliografie a regionálnej
literatúry na rok 2021 a 2022.
 Vypracovanie štruktúrovanej podoby Vyhodnotenia činnosti Oddelenia bibliografie
a regionálnej literatúry Podduklianskej knižnice vo Svidníku za rok 2020
pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine.
 Zapožičanie zviazaného periodika Spravodajca mesta Giraltovce za roky 1988-1992
a 1994-1996 zo Štátneho archívu v Prešove - pracovisko Archív Bardejov a následné
vytvorenie xerokópií, skompletizovanie, zviazanie a doplnenie týchto chýbajúcich
rokov do nášho regionálneho fondu.
 Skompletizovanie regionálnych periodík na zviazanie, konkrétne periodiká Dukla
2020, Podduklianske novinky 2020, Spravodajca mesta Giraltovce 2020 a tiež roky
1988-1992 a roky 1994-1996, Stropkovské Spektrum 2020, Nove žyttja 2020,
NN InfoRusyn 2020, Mot’or 2020, Stropkovské zvesti 2017-2018, Ondavský Expres
2003-2004.
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 Do časopisu Poddukliansky knihovník rok 2021 bolo spracovaných 12 príspevkov do
stálych rubrík: Regionálne osobnosti, Oddelenie ako ho (ne)poznáte a Knihovnícke
všeličo.
 Čiastočná spolupráca pri spracovaní projektov Kríza čítania, je čítanie v kríze? ;
Obnova interiéru Podduklianskej knižnice vo Svidníku ; Pavlovičov literárny týždeň
v Podduklianskej knižnici vo Svidníku ; Vzdelávať sa treba v každom veku.
 Účasť na 17 vzdelávacích seminároch, webinároch a online seminároch počas roka
2021.
 Príprava a pravidelná obmena novej regionálnej literatúry vo vitrínach na chodbe.
 V rámci cyklu „Kniha na víkend“ bol na facebooku knižnice zverejnený tip na knihu
Elixír na lásku
 Propagovanie činnosti knižnice v regionálnych periodikách.
 Spracovanie Zoznamu významných osobností okresu Svidník a okresu Stropkov (21
osobností so stručným profilom) pre webovú stránku Prešovského samosprávneho
kraja – na požiadanie.
 Súpis článkov na tému Miková – pre poskytnutie BIS pre používateľa knižnice (pre
vnútornú potrebu oddelenia).
 Spoluorganizovanie (príprava prezentácie, tvorivé dielne) podujatí pre detí v rámci
cyklu Prečítané leto - O piknikoch a O vytrvalosti).
 Triedenie regionálnych dokumentov podľa MDT do fasciklov za roky 1975-2020
(regionaliká boli do knižnice získavané darom od jednotlivcov a spoločenských
organizácií v meste a okrese Svidník).
 Zotriedenie a uloženie viazaných periodík do regálov v sklade a obnova poškodených
či chýbajúcich štítkov.
 Výmena regálov a preštítkovanie celého fondu oddelenia bibliografie a regionálnej
literatúry.
 Triedenie, zakladanie a vyraďovanie literatúry na úseku náučnej literatúry,
umenovednej literatúry a v sklade.
 Pomoc pri triedení, vyraďovaní kníh a opravovaní poškodených kníh v sklade na
úseku bibliobusu.
 Príprava zoznamov náučnej a umenovednej literatúry na vyradenie.
 Sťahovanie knižničného fondu z oddelenia bibliografie a náučnej literatúry pred
maľbou oddelenia;
 Účasť na výpožičných službách (soboty, podľa rozpisu).
 Účasť na výpožičných službách v čase obmedzeného výpožičného režimu počas
rekonštrukcie knižnice.
 Tvorba príspevkov a plagátikov na webovú stránku knižnice a facebook.

Edičná činnosť
Na edičnej činnosti sa podieľalo oddelenie doplňovania, spracovávania a ochrany knižničného
fondu a úsek metodiky a bibliobusu.
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 iné neperiodické materiály:
PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila: Komplexný rozbor činnosti a hospodárenia za
2020/zostavila: Ľudmila Priputníková.- Svidník : Podduklianska knižnica, 2021.- 47 s.

rok

PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila: Plán činnosti na rok 2021/zostavila: Ľudmila Priputníková.Svidník : Podduklianska knižnica, 2021.- 17 s.
PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 1/2021/ zostavila: Ľudmila Priputníková, Nadežda
Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2021.- 23 s.
PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 2/2021/ zostavila: Ľudmila Priputníková, Nadežda
Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2021.- 22 s.
PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 3/2021/ zostavila: Ľudmila Priputníková, Nadežda
Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2021.- 22 s.
PRIPUTNÍKOVÁ, Ľudmila - MIČÁKOVÁ, Nadežda. Poddukliansky knihovník : časopis
Podduklianskej knižnice vo Svidníku č. 4/2021/ zostavila: Ľudmila Priputníková, Nadežda
Mičáková. - 1. vyd. - Svidník : Podduklianska knižnica, 2021.- 25 s.

Metodická a poradenská činnosť
Podduklianska knižnica vykonávala metodickú činnosť v zmysle Zákona
o knižniciach č. 126/2015 Z. z. zo 6. mája 2015 a Zriaďovacej listiny PK. Poslaním
regionálnej metodiky bolo poskytovanie metodicko-poradenských služieb obecným
a mestským knižniciam v regióne Svidník. Prostredníctvom elektronického systému
štatistického zisťovania Ministerstva kultúry SR bol spracovaný štatistický Ročný výkaz
o činnosti knižnice za rok 2020 za Poddukliansku knižnicu. PK v rámci svojej metodickej
pôsobnosti na požiadanie poskytla pomoc pri spracovaní a vypĺňaní štatistických eformulárov jednotlivým mestským a obecným knižniciam. Knižnice, ktoré boli súčinné a
zaslali aj našej knižnici spracované výkazy, prešli našou kontrolou s cieľom upozorniť ich na
prípadné chyby v štatistickom vykazovaní. Nutné opravy knižnice nahlásili spracovateľkám
výkazu v SNK.
Knižničný inštitút SNK pripravil pre knižnice (regionálne a krajské) jednotný formulár
Štatistické údaje o obecnej/mestskej knižnici za rok 2020 pre potreby hodnotenia štandardov
pre verejné knižnice a spracovania analýz. Realizovali sme zber štatistických údajov potrebný
pre hodnotenie štandardov verejných knižníc v regióne. Na základe získania štatistických
údajov od knižníc vo svojej metodickej pôsobnosti, metodička spracovala Hodnotenie plnenia
štandardov verejných knižníc v regióne Svidník a taktiež bola vypracovaná analýza, všetky
dokumenty boli zaslané Krajskej knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove. Knižnica sa aj v roku
2021 zapojila do projektu Benchmarking verejných knižníc, vyplnila formulár s potrebnými
štatistickými údajmi za predchádzajúci rok. Spracované boli aktuálne Doplňujúce údaje
k činnosti knižnice v roku 2020 a odoslané do SNK p. PhDr. Kilárovej.
V PK bolo zrealizované školenie pre novú knihovníčku Obecnej knižnice Vyšný
Mirošov. Zabezpečili sme nákup knižničných jednotiek pre obecné knižnice.
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V rámci celoživotného vzdelávania sa metodička zúčastnila 30-tich online odborných
seminárov, školení, konferencií usporiadaných inými odbornými inštitúciami. Spracované
boli dotazníky pre Knižničný inštitút SNK ako spätná väzba po absolvovaní online
vzdelávacích podujatí.

Spracované dokumenty:
Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia PK za rok 2020
Plán činnosti knižnice na rok 2021
Vyhodnotenie činnosti Podduklianskej knižnice vo Svidníku za 1. polrok 2021
Správy o činnosti Podduklianskej knižnice pre Odbor kultúry PSK za jednotlivé kvartály
Poddukliansky knihovník : časopis Podduklianskej knižnice vo Svidníku; štvrťročne
Hodnotenie plnenia parametrov štandardov činnosti verejných knižníc v regióne Svidník za
rok 2020 v zmysle Metodického usmernenia MK SR č. MK – 4315/2020-110/11107 z 21. júla
2020, A n a l ý z a činnosti verejných knižníc

Ďalšia činnosť v rámci knižnice
 realizácia a vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže „Kde bolo, tam bolo...Rozprávkové
kráľovstvo očami detí“, ktorá bola určená pre žiakov základných škôl v okrese
Svidník a okrese Stropkov. Do súťaže sa zapojilo 12 základných škôl s počtom 76
prác. Zo všetkých súťažných a výherných prác bola v knižnici nainštalovaná výstava
 vypracovanie faktúr pre obecné úrady za poskytované KIS bibliobusom pre 54 obcí
 pre online prostredie knižnice zhotovenie prezentácií: Svetový deň poézie (prezentácia
regionálnych poetiek), Čaro zimy (prezentácia fotografií úspešnej regionálnej
fotoamatérky), Výstava výtvarných prác súťaže Kde bolo, tam bolo, v rámci online
cyklu Kniha na víkend spracovanie knižných tipov na čítanie a ďalších upútaviek
 pripravená štvrťročná súťaž „Z knižného sveta“ pre návštevníkov bibliobusu
 Leto s knihou - podujatie na podporu čítania pre 5 základných škôl v meste Svidník v
dňoch 22.6. - 28.6.2021
 Zaujímavosti zo sveta zvierat – výchovno-vzdelávacie podujatie (5x) s účasťou 372
detí
 spracovanie návrhu na vyradenie a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného majetku
z dôvodu opotrebovania kníh a videokaziet za úsek bibliobusu
 zápis nových čitateľov do systému Dawinci za pobočku bibliobus, kde časový
harmonogram v danej obci nepostačuje vykonávať hromadné zápisy čitateľov
 elektronická komunikácia so štatutármi obcí, riaditeľmi ZŠ v regióne – propagácia
knižných noviniek, regionálnych súťaží a iných aktivít
 príprava rezervácií pre čitateľov bibliobusu a súborov kníh pre školy v regióne
 podiel pri sťahovaní KF v súvislosti s výmenou knižničných regálov
 podiel na výpožičných službách v sobotu podľa rozpisu
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Komunitná a klubová činnosť
Okrem poskytovania základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb
knižnica zabezpečovala priestor pre komunitné aktivity s cieľom prepájať jednotlivé
komunity. Bola miestom neformálneho celoživotného vzdelávania, miestom stretávania sa,
podpory, tvorivej činnosti, kreativity a relaxu. Spolupracovala so školami, školskými klubmi
detí, zariadeniami pre seniorov v meste a okolí a s Územným spolkom Slovenského
Červeného kríža. PK zorganizovala komunitné podujatia:
Láska v rôznych podobách – komunitné stretnutie so seniormi denného stacionára ATRIUM
Príbehy dávnych čias - komunitné stretnutie pri knihe s obyvateľmi zariadenia ATRIUM
Čítanie je in – knižný klub pre deti
Klub spoločenských hier – Rozprávkari spoločenské hry s deťmi v knižnici inšpirované
Dobšinského rozprávkami; Timeline Slovensko – spoločenské hry pre deti v knižnici na
tému dejiny Slovenska, od vynálezov cez hudbu, objavy, literatúru až po historické udalosti

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
 individuálne členstvo v SSKK – 5 zamestnanci knižnice (Ľ. Priputníková,
N. Mičáková, E. Kudlová, S. Volčková, K. Beňová)

Vzdelávacia činnosť (porady, školenia, semináre)
V rámci celoživotného vzdelávania sa zamestnanci knižnice zúčastnili viacerých online
webinárov a workshopov, ktoré organizovali Knižničný inštitút SNK v Martine, SSKK,
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a iné knižnice.
Dátum
14.1.2021
20.1.2021

27.1.2021
28.1.2021
5.2.2021

Názov webinára
Účastníci
Pracovná online porada riaditeľov a metodických Ľ. Priputníková
pracovníkov VRK
Štandardy pre verejné knižnice
Ľ. Priputníková
S. Volčková, J. Miňová
E. Kudlová, I. Tišková
Ľ. Oberstová, T. Ducárová
Propagačné materiály
Ľ. Priputníková,
S. Volčková, E. Kudlová
Osmijanková záhrada
T. Ducárová, K. Beňová
Stretnutie pracovníkov verejných regionálnych S. Volčková, N. Mičáková
knižníc
Ľ.Oberstová, S.Hajduková
I. Tišková, T. Ducárová
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8.2.2021

Štatistické zisťovanie o knižniciach

10.2.2021

Knižnice na sociálnych sieťach a webe

17.2.2021

Crowdfunding – online seminár o slovenskej
platforme StartLab

24.2.2021

E-knihy, e-výpožičky
dokumenty

24.2.2021
4.3.2021

Osmijanková záhrada
Ako zachrániť obecné knižnice

16.3.2021

Syndróm vyhorenia u knihovníka a jeho ďalšia
motivácia

23.3.2021

Motivácia v profesii knihovník

25.3.2021

Webinár k systému Dawinci, revízia, KULT

20.4.2021

Ako pracovať s databázou Benchmarking knihoven
a údajmi

21.4.2021

Negociačné schopnosti u knihovníka v službách

26.4.2021

Porada katalogizátorov

28.4.2021

Porada metodikov RK PSK, simulácia excelových
tabuliek
Porada riaditeľov
K. Beňko
Riešenie konfliktných situácií, asertivita II S. Volčková
a zvládanie stresu
Ľ. Priputníková
S. Hajduková
Riešenie konfliktných situácií, asertivita II T. Ducárová, I. Tišková
a zvládanie stresu
K. Beňová, S. Hajduková
Dyslexia očami dieťaťa
T. Ducárová, K. Beňová
I. Tišková

6.5.2021
11.5.2021

18.5.2021
1.6.2021

a ďalšie

digitalizované

Ľ. Priputníková
N. Mičáková
Ľ. Oberstová
S.Hajduková
S. Volčková, K. Beňová
E. Kudlová, T. Ducárová
Ľ. Priputníková
N. Mičáková, I. Tišková
S. Hajduková, J. Miňová
S. Volčková,
E. Kudlová,
Ľ. Priputníková
N. Mičáková
S. Volčková, I. Tišková
Ľ. Priputníková
N.Mičáková, Ľ. Oberstová
T. Ducárová, K. Beňová
T. Ducárová, K. Beňová
Ľ. Priputníková,
S. Volčková,
N. Mičáková
Ľ. Oberstová
Ľ. Priputníková
S. Volčková
E. Kudlová
N. Mičáková, J. Miňová
Ľ.Priputníková, J. Miňová
S. Volčková, I. Tišková
N. Mičáková, T. Ducárová
S. Hajduková, K. Beňová
Ľ. Priputníková
N. Mičáková
Ľ. Priputníková
S. Volčková
E. Kudlová
S. Volčková, J. Miňová
Ľ. Priputníková
I. Tišková, T. Ducárová
N. Mičáková
Ľ. Oberstová
Ľ. Priputníková
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1.6.2021
8.6.2021
17.6.2021

22.6.-23.6.
26.8.2021

30.8.2021

31.8.2021

6.9.2021
9.9.2021

16.9.2021
22.9.-23.9.

5.10.2021
26.10.2021
28.10.2021
9.11.2021
10.11.2021
11.11.2021
16.11.2021
23.11.2021
24.11.2021

Riešenie konfliktných
a zvládanie stresu
Riešenie konfliktných
a zvládanie stresu
Prípravná fáza projektu

situácií,

asertivita

II T. Ducárová, I. Tišková
K. Beňová
situácií, asertivita II S. Volčková, J. Miňová
S. Hajduková
S. Volčková,
Ľ. Priputníková
N. Mičáková
Infos
Ľ. Priputníková
Ľ. Oberstová
Vyhodnotenie činnosti a výkonov VRK za rok Ľ. Priputníková
2020
N. Mičáková
prezenčne v KKPOH
Knižnice v čase a priestore
Ľ. Priputníková
N. Mičáková
Ľ. Oberstová
Elektronické informačné zdroje a rešeršovanie - S. Volčková
prezenčné školenie s CVTI SR
N. Mičáková
Ľ. Oberstová
Online konzultácie ku predkladaniu žiadosti N. Mičáková
o poskytnutie nenávratného FP
Tvorba PR videa
Ľ. Priputníková
I. Tišková, J. Miňová
T. Ducárová
Porovnania a nastavenia výstupov v KIS DW
Ľ. Priputníková
S. Hajduková
Akadémia moderného knihovníka
Ľ. Priputníková,
S. Volčková
N. Mičáková
S. Hajduková
Benchmarking VK
Ľ. Priputníková
N. Mičáková
Zelená knižnica
Ľ. Priputníková
Porada riaditeľov RK PSK, zjednotenie uvádzania Ľ. Priputníková
merateľných knižničných ukazovateľov
S. Hajduková
Zelená knižnica
Ľ. Priputníková
Knižnice teraz a potom
Ľ. Priputníková
Ľ. Oberstová
Školenie EIZ CVTI SR
N. Mičáková
Databázové tituly relevantné pre partnerské verejné S. Volčková
knižnice: ponuka EIZ zo strany CVTI SR
Ľ. Oberstová
Zelená knižnica
Ľ. Priputníková
Knižnica v živote dieťaťa
Ľ. Priputníková

Automatizácia a technické vybavenie
Technické vybavenie knižnice tvorí 18 osobných staníc vzájomne prepojených v sieti.
V roku 2020 knižnica prešla na pripojenie optickej siete rýchlosťou 1,0 Gigabit. Knižnica
zabezpečuje prístup k internetu a informačným technológiám a k dispozícii má 6 verejne
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prístupných staníc s pripojením na internet, súčasne má aj pripojenie na Wi-Fi. Knižnica
spĺňa odporúčanú hodnotu parametra v počte staníc s pripojením na internet (3).
Prostredníctvom online katalógu (OPAC) na webovej stránke knižnice si môžu
používatelia vyhľadávať informácie o knižničnom fonde, prolongovať výpožičky, ale aj
rezervovať dokumenty. Elektronicky katalóg knižnice využilo za hodnotené obdobie 1 255
návštevníkov. Webová stránka Podduklianskej knižnice bola navštívená 6 523-krát.

3.2 Medzinárodná spolupráca, spolupráca s národnostnými
menšinami a spolupráca s inými subjektmi
Okres a región Svidník je národnostne zmiešaným okresom. Knižnica má
vybudovanú dobrú spoluprácu s Rusínskou obrodou vo Svidníku a so Zväzom RusínovUkrajincov vo Svidníku pri organizovaní kultúrnych podujatí pre verejnosť. V roku 2021
pandemická situácia a prijaté opatrenia na ochranu zdravia v regióne neumožňovali
organizovať hromadné podujatia, tieto komunitné aktivity sa presúvajú do ďalších rokov.
Knižnica tradične spolupracuje aj s inými subjektmi pri organizovaní podujatí, a to so
špecializovaným zariadením Atrium vo Svidníku, Mestom Svidník, Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva, s materskými, základnými a strednými školami, vrátane Detského
domova. Počas letných mesiacov, v čase uvoľnenia opatrení, sa nám podarilo zrealizovať
podujatia v spolupráci so školami v meste Svidník a špecializovaným zariadením Atrium.

3.3 Online činnosť
Knižnica bola v neustálom spojení so svojimi čitateľmi a s verejnosťou prostredníctvom
online prostredia. Na webovej a facebookovej stránke knižnice sme zverejňovali aktuálne
informácie pre našich čitateľov, pripravovali sme online súťaže a testy, publikovali sme
informácie o knižných novinkách vo fonde, prezentovali sme významné osobnosti, udalosti či
výročia. Celkovo bolo zverejnených 87 príspevkov. Najvýznamnejšie a taktiež cyklické
príspevky uvádzame samostatne v tabuľke online činnosť.
Plánované besedy a iné vzdelávacie podujatia pre školy sme zrealizovali online
prostredníctvom platformy Zoom. Ide o online podujatia streamované priamo v reálnom
čase (príloha č. 6).

Online činnosť
Názov
Moje mesto Svidník

Stručný popis
vedomostná súťaž a vedomostný test

200.výročie narodenia Janka Matúšku

prezentácia k výročiu básnika

Odišiel básnik, dielo ostáva

100. výročie narodenia básnika Jula
Zborovjana

Kalendárium osobností, udalostí a faktov
okresu Svidník
Kniha (nielen) na víkend
Kde bolo, tam bolo...

online kalendárium
knižné odporúčania
online výstava výtvarných prác
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Žili medzi nami...

cyklická prezentácia regionálnych osobností

Svetový deň poézie

prezentácia regionálnych poetiek

Zberatelia ľudových rozprávok

prezentácia

Nakúpili sme pre vás

prezentácie knižných noviniek

Narodila som sa pod šťastnou hviezdou

prezentácia k 100. výročiu narodenia Eleny
Lackovej
prezentácia k 100. výročiu narodenia Ruda
Morica
prezentácie k svetovým významným dňom

Spätý s prírodou
Svetové dni 2021
Príloha č. 6

4 Projektová činnosť a granty v roku 2021

Názov projektu

Výstup

Finančný
Žiadaná
zdroj,
suma
program,
podprogra
m
FPU
12 000.- €
5.1.4
FPU
114 850.- €
5.1.4
FPU
2 600- €
5.1.3

Schválená
suma

Termín
realizácie

Poznámka

12 000.- €

vyúčtované

9 000.- €

6/20207/2021
2021/2022

1 800.- €

2022

230 000,-€

230 000,-€

2021/2022

FPU
5.1.1

53 044.-€

47 000.-€

2021/2022

FPU 5.1.3

2 000.- €

1 900.-€

2021/2022

FPU
1.5.7

2 300.-

0,-

VÚC PO

1 500.- €

1 200,-€

knižničné
jednotky
Literatúra poznania a knižničné
jednotky
poznanie literatúry
Kríza
čítania,
je podujatia
a
čítanie v kríze?
vzdelávac
ie aktivity
a odborná
činnosť
knižníc
VÚC PO
Obstaranie bibliobusu pojazdná
knižnica
Nové knihy v knižnici

Obnova interiéru
Podduklianskej
knižnice vo Svidníku
Literárne stretnutia v
knižnici
Literárny týždeň
Alexandra Pavloviča v
knižnici
Jesenný knižničný
festival

interiérov
é
vybavenie
Besedy so
spisovateľ
mi
literárne
prehliadk
y
besedy so
spisovateľ
mi

rozpracova
ný
presunuté
na r. 2022

Zabezpečen
ie firmy na
výrobu
zákazky
projekt
podporený
o projekte
ešte nebolo
rozhodnuté
nepodporen
ý
vrátenie
dotácie
1 200,- €
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germicídn
Riešenia pre čistú
a progresívnu knižnicu e žiariče
Človek sa vzdeláva
v každom veku

IROP MK 46 671,58.
SR
-€

kurzy pre Telecom
seniorov

4 998.- €

2021/2022

2021/2022

o projekte
ešte nebolo
rozhodnuté
o projekte
ešte nebolo
rozhodnuté

Celkový počet podaných projektov v roku 2021: 9
Počet schválených projektov v roku 2021:
4
Počet realizovaných projektov v roku 2021:
3
Celková suma schválených projektov: 287 800.- €

5 Marketing a propagácia v roku 2021
V rámci propagácie a marketingu knižnica propagovala svoju činnosť v týchto médiách:
Týždenníky Dukla, Podduklianske novinky, Stropkovské Spektrum, časopis Poddukliansky
knihovník – články o činnosti a aktivitách knižnice, plagáty, pozvánky, oznamy a pod.
Infokanál Mesta Svidník – oznamy, pozvánky, plagáty
RTVS – televízne šoty, reportáže
Slovenský rozhlas – národnostno-etnické vysielanie Košice – informácie o podujatiach
knižnice a o ďalších aktivitách
Webová stránka knižnice, sociálne siete – facebook, instagram, youtube

6 Organizačná štruktúra
Prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2021: 16,53
Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2021: 17
Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry: 17
Vedúci zamestnanci (okrem riaditeľa): 0
Odborní zamestnanci: 12
Administratívni zamestnanci: 4
Ostatní: 1
Pohyb zamestnancov v r. 2021 (odišli/noví): 0/0
Príloha: aktuálna organizačná štruktúra
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7 Budovy
7.1 Počet spravovaných objektov:
Adresa: Ul. 8. mája 697/55, 089 01 Svidník
Plocha (m²): 863 m²
Účel využitia objektu:
Poskytovanie knižnično-informačných služieb
Stručný popis stavu objektu:
V roku 2021 sa knižnici podarilo zrealizovať investície z bežných prostriedkov od
zriaďovateľa a z vlastných zdrojov:
 Rekonštrukcia oddelenia služieb + vybavenie novými regálmi 66 305.- €
 Vybavenie miestností kobercami v hodnote 7 196,40 €
Vybavenie kancelárií novou výpočtovou technikou a elektrospotrebičmi v hodnote
7 045,50 €

8 Nájmy
8.1 Prenajaté priestory:
Adresa: Ul. 8.mája 697/55
Prenajímateľ: Podduklianska knižnica
Nájomca: Sendys Svidník
24

Plocha (m²): 73 m²
Výška ročného nájomného: 1 514,67 €
Doba nájmu: neurčito
Účel: predajňa
Stručný popis stavu objektu: objekt je v dobrom stave
Iné
Adresa: Ul. 8.mája 697/55
Prenajímateľ: Podduklianska knižnica
Nájomca: ASO Vending Banská Bystrica
Plocha (m²): 1 m²
Výška ročného nájomného: 123,84 €
Doba nájmu: neurčito
Účel: kávomat
Stručný popis stavu objektu: objekt je v dobrom stave
Iné

8.2 Ostatné nájomné zmluvy:
Predmet: Nájom pozemku na parkovanie vozidla
Prenajímateľ: SAD Svidník
Nájomca: Podduklianska knižnica
Výška ročného nájmu: 401,28 €
Doba nájmu: neurčito
Účel: parkovanie bibliobusu
Iné
Predmet: Predaj-servis
Prenajímateľ: CWS-boco Hlohovec
Nájomca: Podduklianska knižnica
Výška ročného nájmu: 478,52 €
Doba nájmu: neurčito
Účel: hygienické zariadenia
Iné
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PRÍLOHY
Príloha č.1

Programový rozpočet – 2021

1.
2.
3.
4.

Plán
2 450
42 000
1 600
300

Počet používateľov
Počet návštevníkov
Počet knižničných prírastkov
Počet podujatí

Skutočnosť
1 786
26 417
2 489
175

Ostatné ukazovatele - 2021

1.
2.
3..
4..
5.
6.
7.

Plán
93 657
82 000
3 000
20 %
25
250
nepl.

Knižničný fond
Výpožičky
Úbytky
% používateľov z počtu obyvateľov
Online podujatia
E-knihy
E-čitatelia

Skutočnosť
88 407
69 782
9 954
17,65 %
6
197
33

Príloha č.2

Súťaže – 2021
Termín

Názov
súťaže
Moje mesto Svidník

Charakter
súťaže *
regionálna

Zdroj
financovania
vlastné zdroje

máj

Prešmyčky
Máme úžasných rodičov
Z knižného sveta
Čitateľský maratón
Kde bolo, tam bolo ...

okresná
miestna
okresná
miestna
regionálna

vlastné zdroje
vlastné zdroje
vlastné zdroje
vlastné zdroje
vlastné zdroje

jún
júl
september

Prešmyčky
Z knižného sveta
Rozprávkovo
Z knižného sveta

okresná
okresná
miestna
okresná

vlastné zdroje
vlastné zdroje
vlastné zdroje
vlastné zdroje

január
február
marec

Poznámka
online
cyklická
online

výtvarná
súťaž
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október
Prešmyčky
december Z knižného sveta
*súťaž celoslovenská, krajská, okresná...

okresná
okresná

vlastné zdroje
vlastné zdroje

Príloha č.3

Výstavy – 2021
Termín
február
marec

Názov
výstavy
Spoločne to zvládneme
Pavol Dobšinský

Miesto
konania
PK
PK

máj- jún

Kde bolo, tam bolo ...

PK

pri príležitosti NTM
pri príležitosti Dňa ľudovej
rozprávky
výstava výtvarných prác

jún

Priateľstvo je vzácny dar
Najkrajšie knihy o
Slovensku
Július Satinský
Dovolenkuj s knihou

PK
PK

Knižná výstava
Výstava kníh

PK
PK

Výstava k 80. výročiu narodenia
Knižná výstava

júl
august

Poznámka

Príloha č.4

Podujatia pod záštitou predsedu PSK v r. 2021
Termín

Názov podujatia

Počet
Stručný popis/Poznámka
návštevníkov

február

Spoločne to zvládneme Národný týždeň
manželstva

153

Celoslovenská kampaň na podporu
manželstva

Príloha č.5

Podujatia – 2021
Termín

Názov
podujatia

Charakter
podujatia *

Počet
návštevníkov/
počet
opakovaní

Zdroj
financova
nia

marec

Osmijanko medzi
deťmi
Vitajte v bibliobuse

výchovno-vzdelávacie

16

výchovno-vzdelávacie
informačná výchova
výchovno-vzdelávacie

6

vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné

Informačná výchova

12/2x

27

máj

jún

Si prvák a chceš sa stať
čitateľom knižnice?
Veselá záložka,
tvorivé dielne
Veselé príbehy
a rozprávky s Dankou
a Jankou
Láska v rôznych
podobách

zdroje
vlastné
zdroje

výchovno-vzdelávacie

64/4

výchovno-vzdelávacie

24/4

výchovno-vzdelávacie

32/2

vlastné
zdroje
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vlastné
zdroje

Čítanie je in

komunitné stretnutie
pri knihe so seniormi
zariadenia ATRIUM
kultúrno-spoločenské

32/4

Knižné domino

kultúrno-spoločenské

45/4

Spoznávame knižnicu

výchovno-vzdelávacie

23/3

Knižnično-informačná
výchova
Klub spoločenských
hier
Ako psíček a mačička
spolu gazdovali
Úplne všetko na svete –
práca s encyklopédiami
Ako sa z Pinocchia stal
dobrý chlapec
Malý Svidníčan

výchovno-vzdelávacie

24/4

kultúrno-spoločenské

36/4

výchovno-vzdelávacie

23/2

výchovno-vzdelávacie

21/2

výchovno-vzdelávacie

18

TOP podujatie
výchovno-vzdelávacie

843/5

Leto s knihou –
Spoznávame bibliobus
Zaujímavosti zo sveta
zvierat
Kto rád číta, nikdy nie
je sám
(Leto s knihou)
Hádankovo
(Leto s knihou)

TOP podujatie
výchovno-vzdelávacie

327/4

TOP podujatie
výchovno-vzdelávacie

372/5

TOP podujatie
výchovno-vzdelávacie

364/5

vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje

TOP podujatie
výchovno-vzdelávacie

364/5

Čarujeme rukami
(Leto s knihou)

TOP podujatie
výchovno-vzdelávacie

372/5

Láskavé rozprávky
(Leto s knihou)

TOP podujatie
výchovno-vzdelávacie

389/5

Klub spoločenských

kultúrno-spoločenské

20/4

vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
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hier
Knižnično-informačná
príprava

júl

výchovno-vzdelávacie
pre študentov SŠ

35/2

Čítanie je in
Informačná výchova

kultúrno-spoločenské
výchovno-vzdelávacie
pre žiakov ZŠ

20/4
42/2

Andrej Sládkovič

výchovno-vzdelávacie

35/2

Príbehy dávnych čias

kultúrno-spoločenské

47

Prečítané leto:
O batohoch a kufríkoch
Prečítané leto:
O dáždnikoch
Prečítané leto:
O stopách
Piknikové čítanie

výchovno-vzdelávacie
celoslovenské
výchovno-vzdelávacie
celoslovenské
výchovno-vzdelávacie
celoslovenské
výchovno-vzdelávacie

9

Vitajte v bibliobuse

výchovno-vzdelávacie
informačná výchova
výchovno-vzdelávacie
celoslovenské
výchovno-vzdelávacie
celoslovenské
výchovno-vzdelávacie

12

výchovno-vzdelávacie

8

výchovno-vzdelávacie

8

výchovno-vzdelávacie

6

výchovno-vzdelávacie
celoslovenské
výchovno-vzdelávacie
celoslovenské
výchovno-vzdelávacie
celoslovenské
výchovno-vzdelávacie
celoslovenské
výchovno-vzdelávacie

8

Prečítané leto:
O zastávkach
Prečítané leto:
O jazerách
Kreatívne v knižnici
Tvorivé dielne
Mami, oci, zober ma na
výlet
Hvezdáreň Roztoky

august

Spolu navštívime
jaskyne
Prečítané leto:
O jaskyniach
Prečítané leto:
O hradoch
Prečítané leto:
O piknikoch
Prečítané leto:
O vytrvalosti
Šikovné ručičky tvoria
pekné vecičky

10
4
10

15
13
26/5

6
9
13
36/4

zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
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Tvorivé dielne
Knižné domino
september

Čo u nás „na regióne“
nájdete?
Spoznávame bibliobus
Školenie zamestnanca
OcK
Vitajte v knižnici
Knižnično-informačná
príprava
Šikovné ručičky Tvorivé dielne
Exkurzia

27.septem
ber - 31.
december

kultúrno-spoločenské

23/4

výchovno-vzdelávacie

54/3

výchovno-vzdelávacie
informačná výchova
odborné podujatie

12/2

výchovno-vzdelávacie
informačná výchova
výchovno-vzdelávacie
pre študentov SŠ
výchovno-vzdelávacie

54/3

výchovno-vzdelávacie

29/2

1

22/2
46/4

vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje
vlastné
zdroje

Rekonštrukcia knižničných priestorov

* podujatie medzinárodného, celoslovenského, národnostného... charakteru, TOP podujatie knižnice, cyklické
podujatia, výchovno-vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a iné

Príloha č. 6

Online podujatia – 2021
P.č. Názov
podujatia

1.
2.

Gabriela Futová a jej tvorba
Zrod a krása materinského
jazyka

Vo Svidníku 3.2.2022

Počet
Charakter podujatia
prihlásených
účastníkov/počet
opakovaní
96/2x
výchovno-vzdelávacie, beseda
66/4x
výchovno-vzdelávacie

Mgr. Kamil Beňko
riaditeľ PK
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Podujatia v knižnici v roku 2021

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou – online

Vyhodnotenie súťaže Kde bolo, tam bolo...

Leto s knihou

Zrod a krása materinského jazyka online

Piknikové čítanie
31

Rekonštrukcia knižničných priestorov
oddelenie služieb a centrálnej evidencie
pred rekonštrukciou

po rekonštrukcii
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úsek umenovednej literatúry a internetu
po úprave
pred úpravou
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