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ÚVOD
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove /OKDG/ sa svojim postavením,
poslaním a činnosťou radí medzi inštitúcie, ktorých úlohou a cieľom je poskytovať svojim
používateľom prístup k informáciám každého druhu prostredníctvom tlačeného slova,
internetu a zvukových nosičov. V rámci regiónu plní úlohu regionálnej i mestskej knižnice
zároveň.
OKDG prechádza neustálymi zmenami a vývojom a postupne sa transformuje na
komunitnu spoločnosť, v ktorej majú svoje miesto používatelia všetkých vekových kategórií,
rôzneho náboženstva, národnosti , či zdravotného stavu. Je otvorená každému, čo umožňuje
neustále spestrovať ponuku programov a čo knižnicu zaraďuje medzi komunitné knižnice.
Uspokojuje kultúrne , informačné a vzdelávacie záujmy verejnosti, a tým podporuje
celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.
Orientácia knižnice je zameraná na rozširovanie a dopĺňanie knižného fondu a na
poskytovanie služieb používateľom. Jednou z priorít knižnice je odstraňovanie informačných
bariér a sprístupňovanie knižničných a informačných služieb pre občanov so zdravotným
postihnutím, ale aj inak znevýhodneným občanom. V tejto oblasti výrazne vystupuje do
popredia sociálna funkcia knižnice a úloha pomáhať čitateľom pri kultúrnej a jazykovej
rozmanitosti , pri zvyšovaní vzdelania i pri aktívnom trávení voľného času.
Knižnica sa snaží o udržanie rovnováhy medzi prirodzenými požiadavkami na
univerzálnosť fondu regionálnej knižnice a potrebami používateľov s dôrazom na budovanie
vytipovaných vedných odborov. Vychádzame pritom z požiadaviek používateľov .
Prostredníctvom vlastného knižničného a informačného fondu a knižničnoinformačných služieb neustále zabezpečuje neobmedzený prístup používateľov k poznatkom
a informáciám. Sprístupňuje kultúrne a informačné bohatstvo podľa požiadaviek a potrieb
občanov, orgánov samosprávy, štátnej správy a ďalších orgánov a organizácií pôsobiacich
v meste a regióne..
Sprístupňuje regionálnu informačnú databázu (informácie z oblasti ekonomiky,
právnych noriem, podnikateľskej činnosti, služieb, kultúry a pod.) .
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v hodnotenom období úzko spolupracovala so
svojim zriaďovateľom, Vyšším územným celkom - Prešovským samosprávnym krajom.
Metodicky knižnicu riadil Odbor kultúry ÚPSK. Knižnica spolupracovala a podieľala sa na
riešení úloh knižníc Prešovského kraja.
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Spolupracovala s Európskym informačným centrom SR.
Knižničné služby sú poskytované prostredníctvom úseku knižnično – informačných
služieb na piatich oddeleniach knižnice, jednej pobočke. Útvar knižnično-informačných
služieb predstavujú:
•

oddelenie literatúry pre deti a mládež

•

oddelenie náučnej literatúry

•

čitáreň a študovňa

•

oddelenie krásnej literatúry (beletria)

•

galéria a úsek pre nevidiacich používateľov.

Knižnica má zriadenú jednu pobočku v Bardejovských Kúpeľoch.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Vedenie knižnice tvorili riaditeľka organizácie, zástupkyňa riaditeľa, vedúca útvaru
knižnično-informačných služieb, vedúci útvaru ekonomicko - technickej činnosti a
zástupkyňa odborov.
Zabezpečovanie knižničných služieb sa vykonávalo prostredníctvom útvarov:
❖ Útvar koordinácie a automatizácie
❖ Útvar knižnično – informačných služieb
❖ Útvar ekonomicko – technickej činnosti.
Raz mesačne sa konali pracovné porady pracovníkov a podľa potreby operatívne
porady vedenia. Sledovala sa efektívnosť a kvalita práce pracovníkov OK, ich schopnosť
tvorivo pracovať a rozširovať paletu ponúkaných služieb pre používateľov knižnice, snahu
zvyšovať svoj pracovný výkon.
Mesačne sa kontrolovalo, vyhodnocovalo a analyzovalo plnenie plánu výpožičiek na
jednotlivých oddeleniach, nákup literatúry, obrat kníh a ich využívanie čitateľmi.
Pravidelne sa vykonávala kontrola pokladne a stav účtovných dokladov. Ekonóm štvrťročne
informoval pracovníkov o výsledkoch hospodárenia OK.
V organizácii v hodnotenom roku bolo zamestnaných 16 pracovníkov, z toho jedna
riaditeľka, jeden ekonóm a 14 odborných pracovníkov – knihovníkov. Jedna odborná
pracovníčka k 1. 3. 2018 rozviazala s knižnicou pracovný pomer, jedna odborná pracovníčka
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je na rodičovskej dovolenke, prijali sme prostredníctvom Úradu práce, sociálnych veci
a rodiny v zmysle § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení v znení neskorších predpisov dvoch pracovníkov.
Okresná knižnica Dávida Gutgesela je riešená formou uzavretých oddelení, preto je
potrebné mať na každom oddelení dvoch pracovníkov. Priestorové rozloženie neumožňuje
zriadiť centrálnu vypožičovňu.
Využívali sme službu absolventov škôl na absolventskej praxi, čo však tiež nie je
riešením, pretože absolventi nemajú knihovnícke vzdelanie a neprešli školením v Slovenskej
národnej knižnici v Martine, na základe ktorého by mali certifikát na prácu s Virtuou.
Rozpočtové opatrenia nám nedovoľovali pracovať s potrebným počtom pracovníkov. Aby
sme neznížili kvalitu poskytovania služieb, ani rozsah hodín pre verejnosť, obmedzili sme
prevádzkový čas na pobočke v Bardejovských Kúpeľoch. Knižnično – informačné služby
/KIS/ sa poskytovali v hlavnej budove a na pobočke v Bardejovských Kúpeľoch s vlastným
pracovníkom na plný úväzok. KIS boli poskytované na oddeleniach: náučnej literatúry,
detskej a mládežníckej literatúry, krásnej literatúry, v študovni a v čitárni. K dispozícii
používateľom boli 4 bezplatné internetové stanice.
Riadenie knižnice bolo založené na využití informácií vo všetkých fázach
rozhodovacieho procesu.

PRIORITY KNIŽNICE

Pracovníci organizácie sa v hodnotenom roku snažili, aby všetky plánované
ukazovatele boli splnené. Dôraz sa kládol najmä na rozsah a kvalitu knižničného fondu, aby
uspokojoval potreby našich používateľov, ako aj širokú čitateľskú verejnosť. Pri nákupe
literatúry sa dbalo, na širokú škálu žánrov náučnej literatúry, beletrie, populárno-náučnej
a literatúry pre deti a mládež. Dopĺňal sa knižničný fond pre zrakovo postihnutých
používateľov a fond v zvukových nosičov – CD a CD ROOMov. Zmluva uzavretá medzi
Okresnou knižnicou Dávida Gutgesela v Bardejove a Knižnicou pre nevidiacich Mateja
Hrebendu v Levoči umožňuje požičiavať zvukové knihy nevidiacim, slabozrakým a inak
zdravotne postihnutým a majiteľom preukazu ZŤP.
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ODDELENIE AKVIZÍCIE A KATALOGIZÁCIE
•

zabezpečovalo nákup literatúry podľa reálneho i potenciálneho zázemia svojich
používateľov,

•

komunikovalo s vydavateľstvami a distribučnými firmami pri zabezpečovaní náučnej
literatúry,

• pozornosť venovalo doplňovaniu fondov náučnej literatúry pre dospelých a mládež
a ostatným druhom literatúry,
•

doplňovalo regionálnu literatúru a tým budovalo primárny i sekundárny fond,

•

sledovalo pôvodnú slovenskú tvorbu, tvorbu národnostných a etnických skupín,

•

nákup racionalizovalo využívaním rabatu.

Celkový počet zväzkov v roku 2018 bol 76 283 kn.j - index 100,59. Úbytok – 3 119
zväzkov. V prepočte na 1 obyvateľa pripadá 2,34 zväzkov, na 1 používateľa 14 ,08 zväzkov.
Prírastok za sledované obdobie bol 3 572 zväzkov v hodnote 33 433,89 € s uplatnením rabatu.
Z rozpočtu organizácie - 25 702,08 € a z iných zdrojov - 7 731,81 €. Finančný príspevok na
nákup knižničného fondu (knihy a časopisy) bol v roku 33 433,89 €, z toho na knihy
30 827,87 € a na časopisy 2 606,02 €. V prepočte na 1 obyvateľa to predstavuje sumu 1,02 €,
na 1 používateľa - 6,17 €.
V roku 2018 na základe mimoriadneho príspevku z VUC v čiastke 20 000 € bolo
zakúpených 1 617 knižničných dokumentov.
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MEDZIROČNÉ POROVNANIE STAVU KNIŽNIČNÉHO FONDU OKDG

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
2018

Rozdiel
2018-2017

75 830

76 283

+ 453

KF na 1 obyvateľa

2,31

2,34

+ 0,03

KF na 1 používateľa

14,17

14,08

-0,09

Počet vyradených knižničných
dokumentov

4 926

3119

-1 807

Celkový prírastok KF

2 313

3572

+ 1 259

Prírastok kúpou

2 028

3 198

+ 1 170

285

374

+ 89

Celkovo vynaložené finančné prostriedky
na nákup KF ( knihy a časopisy)

21 956, 01

33 433, 89

+ 11 477,79

Z toho z vlastného rozpočtu VUC

16 529, 98

25 702, 08

+ 9 172,1

Z iných zdrojov /granty, sponzorské/

9 230

7 731,81

-1 498,19

Na jedného obyvateľa

0,66

1,02

+ 0,36

Na 1 používateľa

4,10

6,17

+ 2,07

Počet obyvateľov

32 787

32 509

-278

KNIŽNIČNÝ FOND
Knižničné jednotky spolu

Prírastok inou formou /dar, náhrada/

GRAFICKÉ ZOBRAZENIE MEDZIROČNÉHO POROVNANIA STAVU KNIŽNIČNÉHO FONDU OKDG
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Knižničné jednotky boli nakúpené pre jednotlivé oddelenia a pobočky nasledovne:
Náučné oddelenie pre dospelých:

1 140 zväzkov náučnej literatúry

v hodnote

13 847, 14 €

v hodnote

1 335, 76 €

Študovňa

91 zväzkov
40 zväzkov regionálnej literatúry

v hodnote

51, 00 €

Oddelenie pre dospelých:

969 zväzkov

v hodnote

10 285,54 €

v hodnote

11 050,01 €

v hodnote

2 511,41 €

Oddelenie pre deti a mládež:

1 213 zväzkov
Pobočka Bardejovské Kúpele:

551 zväzkov

Spracovanie knižničného fondu
Dôraz bol kladený na:
•

odborné

spracovanie

knižničných

dokumentov

s následným

budovaním

elektronickej databázy knižničného fondu a elektronického katalógu
•

na kvalitu z hľadiska jeho efektívnosti pre používateľov

•

na dodržiavanie príslušných noriem a katalogizačných pravidiel AARC2, ISBD

Ochrana knižného fondu
Na základe fyzickej obhliadky sme v roku 2018 vyradili 3 119 zväzkov kníh
v hodnote 3 909,62 €. Vyraďovanie literatúry bolo nevyhnutné z hľadiska opotrebovanosti
literatúry, keďže v rámci ochrany nášho fondu pred úmyselným odcudzením sme sa rozhodli
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elektronicky chrániť svoje dokumenty pomocou technológie RFID (Radio Frequency
identification).
Technológia RFID nielenže môže nahradiť identifikáciu dokumentu doposiaľ založenú
na čiarovom kóde, ale čip môže obsahovať aj iné informácie a tým umožňovať rôznorodé
využitie systému, perspektívne sa bude využívať aj na činnosti spojené s revíziou fondu. Celý
rok 2018 sa niesol v postupnej konverzii fondu. V priebehu roka 2018 sa dokonvertoval celý
fond a aj naďalej bude prebiehať konvertovanie novo zaprírastkovaných knižných titulov.

Revízia knižničného fondu
Knižnica uskutočňuje revíziu podľa metodického pokynu MK SR č. 201/2016 Z. z.
tak, že komplexná revízia knižničného fondu sa uskutoční do 100 000 knižničných
dokumentov v úplnosti každých desať rokov (posledná revízia KF fondu sa uskutočnila
v roku 2010).
Mimoriadne ak:
-

revíziu nariadi zriaďovateľ knižnice,

-

treba zistiť skutočný stav knižničných dokumentov, najmä po mimoriadnej
udalosti alebo premiestnení knižnice.

ODDELENIE BIBLIOGRAFIE
Práca oddelenia bibliograficko-informačnej činnosti za uplynulé obdobie bola
zameraná na ďalšie budovanie regionálnej bibliografickej databázy, zhromažďovanie
regionálnej tlače, kníh a dokumentov, spracovávanie rešerší, poskytovanie regionálnych
a faktografických informácií.
Vo februári 2018 došlo k zmene pri popise článkov. Začal sa používať nový formulár
podľa Metodiky spracovania článkov vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel RDA.
Ostali staré polia, ale pribudli aj nové. Bolo potrebné sa v týchto pravidlách zorientovať
a pracovať podľa pokynov pracovníkov SNK v Martine. Nato boli určené školenia, ktoré sa
uskutočnili počas roka 2018. Aj napriek neustálemu porovnávaniu toho, čo bolo v pravidlách
AACR2 a novým RDA – bolo do databázy vložených 1 103 záznamov ( v roku 2017 to bolo
1 024 záznamov).
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Excerpoval sa okresný týždenník Bardejovské novosti a týždenník MY – Bardejovské
noviny. Ďalšie noviny a časopisy, ktoré excerpujeme sa po kompletizácií doexcerpujú
začiatkom roka 2019. Sú to denník Prešovského kraja Korzár, Ahoj Bardejovízia, cirkevný
týždenník Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove – Mozaika, časopis Cirkevného
zboru Evanjelickej cirkvi, a. v. na Slovensku v Bardejove – Bardejovský prameň, Zborovčan
– informačný občasník obce Lenartov. Doexcerpujú sa aj tie články z výstrižkového albumu,
ktoré nebudú v celoslovenskej databáze spracované ( napr. z denníkov Nový čas, Pravda a i. ).
Záujem o rešerš má posledné roky klesajúcu tendenciu. Pri porovnaní roku 2017
s rokom 2018 bol záujem o rešerše takmer o polovicu menší. V roku 2018 bolo
vypracovaných 24 rešerší s počtom záznamov 1 125 (v roku 2017 to bolo 42 rešerší a 1 938
záznamov). Pokles záujmu o tento druh služieb je možné zdôvodniť tým, že naši používatelia
sú už tak technicky vyspelí, že sa dokážu sami orientovať a vyhľadať si informácie
v knižničných databázach aj sami, prípadne s naším usmernením a pomocou. Výstupy
zasielame elektronickou poštou. Obsahové zameranie rešerší bolo rôzne: Národnostné vzťahy
na slovensko-poľskom pohraničí; Detská mozgová obrna; Gastroenterológa, Vrodené chyby
obličiek a močového mechúra; Sociálna utópia renesancie a 20. storočie; Metakognitívny
proces a vplyv na rozvoj osobnosti; John Lennon a i.; Zároveň boli poskytované
bibliografické a faktografické informácie.
Zhromažďujeme a uchovávame regionálny fond knižnice. V roku 2018 v ňom
pribudlo 40 aj nových, aj starších titulov (v roku 2017 ich bolo 42). Pri akejkoľvek informácií
o niečom novom oslovujeme priamo autorov, ale aj obecné úrady, školy a iné organizácie
v okrese. V priestoroch študovne máme viazané okresné noviny regiónu - Bardejovské
novosti. Na oddelení bibliografie máme uchované v obaloch ostatné noviny a občasníky.
Účasť na poradách, odborných školeniach a seminároch. V roku 2018 sa v priestoroch
Univerzitnej knižnice v Prešove konali dva odborné semináre ku katalogizačným pravidlám
RDA.
Denne prebiehal monitoring dennej tlače, ktorú odoberá naša knižnica. Je to sedem
denníkov, týždenníky a časopisy. Zhotovujeme výstrižky článkov, ktoré sa triedia podľa MDT
a raz ročne sa z nich vytvára Výstrižkový album vo viazanej podobe. Bol zhotovený
Výstrižkový album za rok 2017. Výstrižky pripravujeme aj pre jednotlivé oddelenia knižnice,
z ktorých si kolegovia budujú tematické kartotéky.
Náplňou práce tohto oddelenia bolo aj poskytovanie a vyhľadávanie rôznych
informácií, často regionálneho charakteru pre širokú verejnosť, ale najmä žiakom a študentom
rôznych typov škôl. Uvedieme len zopár tém: História stolného tenisu v Bardejove; Učňovské
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školstvo v Bardejove; Kníhtlačiarstvo v Bardejove; Sissi a Bardejovské Kúpele; rôzne
obdobia z dejín mesta a profilov významných regionálnych osobností. Oddelenie bibliografie
sa aktívne podieľalo aj na organizovaných podujatiach knižnice. Spomeniem podujatia
s regionálnou tematikou, ktoré sa konali v roku 2018.
Jedným z nich bola účasť na projekte Moje korene – Moji koriňa. Išlo o literárnu súťaž
v umeleckom preklade žiakov rusínskej národnostnej menšiny. Vzniklo z toho pekné
podujatie s prepojením mladej generácie a staršej generácie Rusínov. Čítali sa ukážky
literárnych prác, znel spev rusínskych piesní a ukážka zvykov tejto národnostnej menšiny,
ktorá žije v našom okrese. Celé to bolo doplnené prezentáciou z dejín Rusínov na Slovensku
starých rodinných fotografií, náradia, oblečenia: Nechýbala výstavka kníh o rusínoch a pod.
Z tohto podujatia boli výstupy do okresných a regionálnych masmédií a výstupom bol aj
vytlačený zborník. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s rusínskou obrodou na Slovensku
a obecnými úradmi v Beloveži, v Kurove a Rešove, dňa 6. 6. 2018
Druhým regionálnym podujatím bola prezentácia knihy doc. PhDr. Nadeždy
Jurčišinovej, PhDr. Juraj Kello-Petruškin na Šariši. Autorka je bardejovská rodáčka, ktorá
pôsobí na Prešovskej univerzite. Juraj Kello-Petruškin, evanjelický farár, učiteľ, národnokultúrny pracovník, básnik, cestopisec a prekladateľ je významnou osobnosťou nášho mesta.
Pochádzal z Liptova, ale v Bardejove pôsobil v rokoch 1874-1898. Nechýbala výstavka kníh
a dobových dokumentov. Podujatie bolo spropagované v tlači. Treba pripomenúť aktívnu
spoluprácu s Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Bardejove. Podujatie
sa konalo 25. 06. 2018
V dňoch 7. – 8. 2. 2018, sa uskutočnila v priestoroch čitárne Okresnej knižnice Dávida
Gutgesela Medzinárodná vedecká muzikologická konferencia, ktorá bola vyvrcholením
projektu Rok Jozefa Grešáka. J. Grešák bol hudobný skladateľ, klavirista, organista
a pedagóg, bardejovský rodák. Bibliografické oddelenie pripravilo výstavu Jozef Grešák
v bardejovskej dobovej tlači. Prednáška Náučný turistický chodník Jozefa Grešáka ešte
odznela počas Týždňa slovenských knižníc dňa 08. 03. 2018.
V rámci Týždňa slovenských knižníc dňa 06. 03. 2018 bola študentom stredných škôl
odprezentovaná prednáška o významnej osobnosti nášho mesta, kníhtlačiarovi Dávidovi
Gutgeselovi, ktorého meno nesie v názve aj naša knižnica. Prednášateľom bol riaditeľ
Okresného archívu mesta Bardejov Mgr. Jozef Petrovič.
Dňa 28. 09. 2018 sa uskutočnila prezentácia knihy Miroslava Eliáša – Pod zástavou
Marsa. Autor vo svojej knihe približuje život a dobu veľkého bojovníka Šimona Forgáča
z Gýmeša (1526-1598), starého harcovníka od šurian po Hertník v našom okrese. A to nás
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spája s dejinami dediny Hertník v našom okrese. Tu bolo jeho panstvo, tu sa vracal z boja, tu
mal svoju rodinu, manželku a detí, tu zomrel a tu ho aj pochovali. Týmto podujatím sme si
pripomenuli 420. výročie jeho úmrtia.
Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku v spolupráci s našou knižnicou
pripravil spomienkové podujatie pod názvom Od brehov Dnepra k brehom Tople. Podujatie
sa uskutočnilo dňa 27. 12. 2018 v našej okresnej knižnici. Bolo to spomienkové stretnutie na
ukrajinského spisovateľa, básnika a prekladateľa Vitalija Konopelca (1948-2003) pri
príležitosti jeho nedožitých 70-tých narodenín a 15. výročia jeho smrti. Vitalij Konopelec sa
narodil v Kyjeve na Ukrajine. Od roku 1977, až do smrti v roku 2003 žil a tvoril v Bardejove,
kde je aj pochovaný. Život a literárne dielo priblížil Ivan Jackanin, redaktor, prozaik,
a prekladateľ, predseda Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku. Básne Vitalija
Konopelca aj jeho preklady Milana Rúfusa, Ivana Kraska, Jozefa Leikerta a i. odzneli
v ukrajinskom aj slovenskom jazyku. Bibliografické oddelenie pripravilo výstavu jeho kníh,
ukážky textov, ktoré boli publikované v rôznych časopisoch a články z regionálnych novín.
Stretli sa u náš jeho priatelia z Prešova, Svidníka a iných okresov. Podujatie malo
masmediálny ohlas v Národnostnom vysielaní RTVS a ukrajinskej tlači.
Mesto Bardejov si v roku 2018 pripomínalo 777. Výročie prvej písomnej zmienky.
Pracovníčky oddelenia pre deti a mládež pri tejto príležitosti zorganizovali literárnovedomostnú súťaž s názvom Bardejovské povesti a príbehy pre žiakov druhého stupňa
základných škôl. Súťaž trvala od 17. 9. - 6. 12. 2018 a prihlásilo sa 30 súťažiacich z celého
okresu. Ich úlohou bolo vymyslieť vlastnú povesť alebo príbeh ľubovoľného literárneho žánru
o Bardejove. Predchádzali tomu stretnutia s archeológom a historikom Mgr. Petrom Harčarom
a mladým bardejovským spisovateľom Tomášom „Tinkerom“ Šoltésom, DiS, Art.
Uskutočnili sa prezentácie regionálnych autorov:
•

Maruška Skoncová: Nažité v žite (poetické soirée, 4. 3. 2018)

•

Tomáš „Tinker“ Šoltés: Monarchia (20. 09. 2018)

METODICKÉ ODDELENIE
Okresná knižnica poskytovala v roku 2018 odbornú metodickú pomoc 48 obecným
knižniciam Bardejovského okresu, na požiadanie aj školským knižniciam. Usmerňovanie
metodickej činnosti sa vykonávalo prostredníctvom individuálnych metodických návštev a
poradensko-konzultačných služieb. Za rok 2018 bolo vykonaných 8 metodických návštev
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v obecných knižniciach, 138 konzultácií, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom telefónnej
linky, elektronickej pošty a na metodickom oddelení v okresnej knižnici. Začiatkom roka sa
práca metodického oddelenia sústreďovala predovšetkým na elektronické a písomné
spracovanie Ročných výkazov o knižnici. Pri štatistickom zisťovaní boli knihovníci obecných
knižníc priebežne usmerňovaní a bola im poskytnutá pomoc pri vypĺňaní výkazov. Aj v roku
2018 využila okresná knižnica možnosť porovnávania výsledkov s výkonmi ostatných knižníc
v rámci Slovenska a Česka prostredníctvom projektu Benchmarking.
Metodické oddelenie pomáhalo pri zlúčení školskej a obecnej knižnice v Hažlíne,
kde bol aktualizovaný knižničný fond, bola vyradená zastarala, opotrebovaná a duplicitná
literatúra. Bol spracovaný nový prírastkový zoznam, bola poskytnutá pomoc pri triedení
a stavaní fondu a zaučenie knihovníčky v odbornej knihovníckej činnosti.
Metodické oddelenie poskytovalo informácie a konzultácie o možnostiach získavania
finančných prostriedkov z dotačného systému Fondu na podporu umenia všetkým obecným
knižniciam. Za rok 2018 mali obecné knižnice Bardejovského okresu spolu 2 100
používateľov, z toho používateľov do 15 rokov bolo 999. Počet výpožičiek bol 31 604 a ročný
prírastok knižničných jednotiek bol 2 361 k. j.
Edičná činnosť:
• Zborník súťažných prác z literárnej súťaže v preklade uměleckého textu zo
slovenského jazyka do rusínského jazyka v projekte Moje korene.
• Bardejovský knihovník. Knižničný spravodajca pre obecné knižnice okresu
Bardejov 2018.

KNIŽNIČNO – INFORMAČNÉ SLUŽBY

Základnou úlohou knižnice bola práca s čitateľom a používateľom na jednotlivých
oddeleniach. Zvyšovanie úrovne práce ovplyvnil individuálny prístup pracovníkov
k čitateľom a používateľom knižnice.
Využívali sme rešeršné služby prostredníctvom CD-ROMu Slovenská národná
bibliografia – Knihy, články, sprístupnenie externých informačných zdrojov cez internet,
vypracovanie rešerší z regionálnych dáta báz a prostredníctvom stránky www.kis3g.sk.
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Budovaním a aktualizovaním kartotéky Európska únia a Slovensko poskytovali sa
informácie na túto tému.
Venovala sa zvýšená pozornosť pri organizovaní činností zameraných na prácu
s deťmi, ktorá sa orientovala na schopnosť používateľov vyhľadávať informačné zdroje,
hodnotiť, selektovať, pripravovať používateľov na efektívne využívanie informácií. V tejto
súvislosti sa naďalej realizovala a skvalitňovala vzájomná spolupráca knižnice a škôl.
Pravidelne pripravujeme podujatia pre deti a mládež, ktoré podporujú záujem o čítanie
a o tvorivosť.
Zapojili sme sa do celoslovenskej knihovníckej akcie Týždeň slovenských knižníc,
počas ktorého sme pripravili hodnotný program, umožnili čitateľom bezplatný zápis
a odpustili sme poplatky za oneskorené vrátenie kníh. Rovnako sme bezplatný zápis
a odpustenie poplatkov za oneskorené vrátenie kníh pripravili aj počas Dňa Prešovského
samosprávneho kraja. V mesiaci september sa bezplatne za člena knižnice mohli prihlásiť
noví prváci.
V zmysle poskytovania knižnično-informačných služieb zameraných na konzultácie
pre širokú čitateľskú verejnosť pracovníci jednotlivých oddelení odpovedali používateľom na
otázky najrôznejších druhov, najčastejšie z oblasti knižničného fondu.
Cieľom všetkých výpožičných oddelení bolo skvalitniť prácu so zameraním na
čitateľa. Zámerom bol individuálny a kolektívny prístup pri informačnej výchove, spolupráca
so základnými školami pri detskom čitateľovi a so strednými školami pri práci s mládežou.
Pretože si uvedomujeme, že čitateľov si musíme vychovávať, najväčšia pozornosť bola aj
v tomto roku venovaná príprave podujatí pre deti a mládež. Zoznam všetkých akcií pre deti
a mládež tvorí prílohu tohto vyhodnotenia.
Nákupom literatúry o ktorú je najväčší záujem a nákupom novín a časopisov sme sa
snažili získať čitateľov rôznych vekových skupín. Stanovené úlohy sa dajú plniť len pri
sústavnom budovaní a dopĺňaní knižného fondu tak z hľadiska kvality, ako aj kvantity a o to
sme sa snažili v priebehu celého roku.
Na všetkých oddeleniach knižnice sa okrem prípravy podujatí vykonávali bežné
knihovnícke činnosti, medzi ktoré patria:
•

prezenčné a absenčné výpožičky, rezervácie,

•

vyhľadávanie kníh podľa požiadaviek čitateľa,

•

poradenstvo pri výbere titulov,

•

ošetrovanie a oprava poškodených kníh,
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•

spracovávanie interného zoznamu zakúpených kníh,

•

aktualizácia knižnej ponuky na fanpage knižnice na facebooku a na nástenkách,

•

práca s biblioboxom, výber a triedenie vrátených kníh,

•

vyraďovanie opotrebených, duplicitných a poškodených titulov,

•

spracovávanie zoznamov vyradených kníh,

•

informatické hodiny a exkurzie pre študentov a iných záujemcov.

Používatelia, ktorí chcú vrátiť literatúru a z nejakých dôvodov nemôžu prísť do knižnice,
môžu vypožičané knihy vrátiť prostredníctvom biblioboxu, ktorý umožňuje vrátiť
používateľom knihy aj mimo pracovnej doby, či počas sviatkov. V roku 2018 sa týmto
spôsobom vrátilo 6 814 kníh. Je to o 71 titulov viac ako v roku 2017.
Poklesol záujem o využívanie bezplatného internetu pre verejnosť. Myslíme, že je to
spôsobené lepšou dostupnosťou internetu, väčšina domácnosti je pripojená na internet,
v kaviarňach, ale aj v mnohých ďalších inštitúciách, ba ja na voľnom priestranstve je wifi
pripojenie. Ponuku verejného internetu využilo len 402 návštevníkov. Bezplatný internet
v roku 2018 využilo 402 používateľov. Napriek tomu že záujem o túto službu za posledné
roky klesá, oproti roku 2017 to bolo v roku 2018 o 21 používateľov viac. Túto službu
využívajúnajmä turisti a náhodní návštevníci knižnice.

Podujatia
Dôležitou súčasťou prezentácie knižnice a práce knihovníkov sú podujatia, ktorých
cieľom je naučiť ľudí chodiť do knižnice. Jedná sa najmä o besedy so spisovateľmi,
spomienkové programy na rodákov známych v literárnom svete i v hudbe a vo výtvarnom
umení.
V roku 2018 sme pripravili spolu 155 podujatí pre deti a mládež, na ktorých sa
zúčastnilo spolu 5 350 detí. Na pobočke v Bardejovských Kúpeľoch boli v roku 2018
realizované 3 podujatia pre deti. Dokopy sa ich zúčastnilo 94 detí. V spolupráci s Klubom
slovenských turistov v Bardejove bolo pripravených celkom 21 Stretnutí s turistikou. Tieto
prednášky o cestovaní pripravujeme už 12 rokov a k 31.12.2018 sme realizovali 188
prednášok o rôznych destináciách.
Tak ako každoročne, aj tento rok sa naša knižnica zapojila do pravidelne
organizovaných podujatí Šaliansky Maťko, Noc s Andersenom a Čitateľský maratón.
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V spolupráci s Úniou žien Slovenska smi pripravili okresné kolo Vansovej Lomničky,
a Maturitu v knižnici.
S pedagógmi a žiakmi Gymnázia Leonarda Stöckela sme pripravili dva odborné
literárne semináre:
•

Martin Rázus ( 26. 11. 2018 )

•

Život s rozprávkou ( 18. 12. 2018 )

V knižnici venujeme pozornosť stretnutiam so spisovateľmi a prezentáciám kníh. V tomto
roku sme našim používateľom ponúkli besedy:
•

so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou (14. 03. 2018)

•

so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou (21. 03. 2018)

•

s regionálnym autorom Tomášom Tinkerom Šoltésom (20. 09. 2018)

•

so spisovateľom Jozefom Banášom (21. 11. 2018)

Bolo pripravených celkom 18 násteniek zameraných na výročia známych osobností a na
sviatky a pamätné dni.
Vo výstavnej sieni bolo inštalovaných celkom 9 výstav.

TERMÍN KONANIA

10. 01. 2018 – 31. 01. 2018
05. 02. 2018 – 22. 02. 2018
23. 02. 2018 – 16. 03. 2018

NÁZOV VÝSTAVY

Výstava fotografií – Jaroslav Fignár
Lietadla a lietanie
Výstava obrazov – Antónia Hanuščáková
Čaro vosku
Výstava fotografií – Ján Marián Marhulík
Mozaika všedných dní

26. 03. 2018 – 07. 04. 2018
10. 04. 2018 – 04. 05. 2018
10. 05. 2018 – 05. 06. 2018
02. 07. 2018 – 21. 09. 2018
01. 10. 2018 – 30. 11. 2018
06. 12. 2018 – 31. 12. 2018

Putovná výstava – Ja, pútnik
Výstava obrazov – Marek Zimka
Svet prírody a krajiny
Putovná výstava – Svetové kultúrne a prírodné
dedičstvo Unesco Slovensko
Výstava portrétov – Mária Cingeľová
Duša na palete
Výstava fotografií – Milan Kuruc
Peru-Bolívia-Chile
Výstava fotografií – T.G. Massaryk vo fotografií
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Na oddelení beletrie sa pripravovali spomienkové medailóny k výročiam slovenských
spisovateľov.
•

k 130. výročiu smrti Jozefa Miloslava Hurbana

•

k 60.výročiu smrti Ivana Kraska

•

k 80.výročiu narodenia Rudolfa Slobodu

•

k 135.výročiu smrti Sama Chalupku

•

k 90. výročiu smrti Martina Kukučína

•

k 110. výročiu narodenia Maši Haľamovej

•

k 130. výročiu narodenia Martina Rázusa

•

K 90. výročiu narodenia Milana Rúfusa

MEDZIROČNÉ POROVNANIE POČTU PODUJATÍ V OKDG

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ A VZDELÁVACIE
PODUJATIA

ROZDIEL

2017

2018

Celkový počet podujatí

364

350

-14

Z toho pre deti

146

155

+9

Informatická výchova

82

85

+3

Počet návštevníkov podujatí

7 264

7 712

+ 448

Z toho detských

5 561

5 350

-211

GRAFICKÉ ZOBRAZENIE MEDZIROČNÉHO POROVNANIA POČTU PODUJATÍ V OKDG
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2018-2017

Kultúrno-spoločenská činnosť knižnice. bola obsahovo viazaná na národné tradície a
národnú kultúru, a plnila predovšetkým výchovnú a vzdelávaciu funkciu. Pornosť sa venovala
aj handicapovaným obyvateľom, najmä zrakovo postihnutým a používateľom knižnice
postihnutým chorobou Sclerosis multiplex. V roku 2018 sme medzi používateľmi knižnice
evidovali 12 nevidiacich a slabozrakých používateľov a 15 používateľov so sklerozou
multiplex. Títo používatelia majú bezplatné členstvo v knižnici. Pre nevidiacich je
k dispozícii samostatný osobný počítač, so špeciálnou úpravou a softwerom JAWS a MAGIC,
rovnako pre nich poskytujeme službu nahrávania zvukových kníh na MP3. Každoročne však
zaznamenávame úbytok používateľov zrakovo postihnutých a slabozrakých Je to najmä
z dôvodu, že mnohí už vlastnia osobné počítače so zvukovým výstupom a tiež preto, že
pokiaľ vlastnia prístupové heslo pridelené Knižnicou pre nepočujúcich Martina Hrebendu,
knižné jednotky na MP3 si dokážu stiahnuť sami.
Používatelia knižnice predstavujú rôzne vekové kategórie, stupeň vzdelania a záľub.
Knižnica je otvorená pre každého, bez ohľadu na pohlavie, rasu, vzdelanie či náboženstvo.
Používatelia majú možnosť vypožičiavať knihy, noviny, časopisy, bezplatne využívať
internet, využívať služby medziknižničnej výpožičnej služby, zhotovovanie rešerší a podobne.
Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú počet používateľov, je nezamestnanosť. Bardejov
a celý región je známy vysokým percentom nezamestnanosti. Mladí ľudia po skončení školy
odchádzajú za prácou do iných regiónov či krajín a prestávajú byť používateľmi knižnice.
Populácia klesá, nevzniká prirodzený nárast mladých používateľov. Nie menej závažným
faktorom je internet, dostupný takmer všade, televízia, iné masovo – komunikačné
prostriedky a elektronické knihy
V roku 2017 bola zrušená pobočka OKDG na ZŠ na sídlisku Vinbarg, čo
predstavovalo cca 200 používateľov, 1 500 výpožičiek a 850 návštevníkov podujatí
ročne. Tento počet jednotlivých ukazovateľov sa negatívne prejavil v štatistických
sumároch za rok 2018.
Nasledujúce tabuľky a grafy zobrazujú štatistické ukazovatele stavu používateľov
a výpožičiek a ich porovnanie za roky 2017 a 2018.
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POUŽÍVATELIA KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB OKDG. MEDZIROČNÉ POROVNANIE

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
2018

Rozdiel
2018-2017

5 350

5 417

+ 67

- deti

2 215

2 020

-195

- dospelí

3 135

3 397

+ 262

Celkový počet návštevníkov knižnice

44 100

43 195

-905

Počet návštevníkov na podujatiach

7 420

7 712

+ 292

Internet pre verejnosť

1374

930

-444

16

16,66

+ 0,66

POUŽÍVATELIA
Počet registrovaných čitateľov
Z toho:

Percento používateľov z počtu obyvateľov

GRAFICKÉ ZOBRAZENIE MEDZIROČNÉHO POROVNANIA POČTU POUŽÍVATEĽOV

ZNEVÝHODNENÍ POUŽÍVATELIA KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB OKDG. MEDZIROČNÉ POROVNANIE

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
2018

Počet nevidiacich a slabozrakých používateľov

13

12

- z toho deti do 14 rokov

0

0

Vypožičané knižné tituly

233

138

0

0

Knižné jednotky na MP3

196

121

Knižné jednotky na MP3 /on-line/

37

17

Počet používateľov z klubu sclerosis multiplex

15

15

ZNEVÝHODNENÍ POUŽÍVATELIA

- t.j. vypožičaných kaziet spolu
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VÝPOŽIČKY KNIŽNIČNÝCH JEDNOTIEK. MEDZIROČNÉ POROVNANIE

Skutočnosť
2017

Skutočnosť
2018

Rozdiel
2018-2017

200 177

190 405

-9 772

68 769

66 500

-2 269

55 209

52 280

-2 929

- odborná literatúra pre deti

9 750

8 350

-1 400

- krásna literatúra pre deti

45 350

44 741

-609

21 099

18 534

-2 565

Špeciálne dokumenty

490

470

-20

Prezenčné výpožičky

52628

51 720

-908

Počet výpožičiek na 1 obyvateľa

6,11

5,85

-0,26

Počet výpožičiek na 1 používateľa

37,41

35,15

-2,26

VÝPOŽIČKY
Celkový počet výpožičiek spolu /absenčné
a prezenčné/

Z toho:

- odborná literatúra pre
dospelých
- krásna literatúra pre dospelých

Výpožička periodík

GRAFICKÉ ZOBRAZENIE MEDZIROČNÉHO POROVNANIA POČTU POUŽÍVATEĽOV

Vzdelávanie pracovníkov
Vzdelávanie pracovníkov knižnice bolo prevažne zamerané na zvládnutie nových
oblastí knižnično – informačných služieb a to najmä práci v KIS VIRTUA. Pracovníci
knižnice sa zúčastňovali na celoslovenských vzdelávacích a odborných podujatiach, ktoré
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organizovala Slovenská národná knižnica v Martine, Štátna vedecká knižnica v Prešove,
Košiciach a Univerzitná knižnica v Bratislave.

KOMUNITNÁ KNIŽNICA
Okresná knižnica Dávida Gutgesela už niekoľko rokov pracuje na tom, aby sa otvorila
všetkým záujmovým skupinám. Priestor u nás nachádzajú nevidiaci a slabozrakí i inak
zdravotne postihnutí občania. Veľmi zaujímavou komunitou, ktorá sa u nás pravidelne
schádza a usporadúva zaujímavé podujatia v podobe prednášok o cestovaní a turistike sú
turisti. Zastrešujeme aj komunitu študentov, ktorí u nás pravidelne prezentujú pripravené
odborné semináre. Ďalšou skupinou, ktorá má záujem o spoluprácu a pravidelné podujatia
v knižnici sú členovia Jednoty dôchodcov. Vychádzame im v ústrety a tak okrem toho, že sa
u nás stretávajú rôzne komunity, získavame mnoho zaujímavých podujatí, čím zvyšujeme
návštevnosť knižnice. Zastrešujeme aj členov fotografického združenia BARDAF a
BARTFA, ktorí u nás pravidelne vystavujú svoje práce.
V rámci projektu Komunitná knižnica vytvárame širokej čitateľskej verejnosti
programy a poskytujeme priestory na stretávanie sa. Jedným z nich je aj Klub slovenských
turistov. Okresná rada Matice slovenskej kde už tradične prebiehajú okresné kolá v prednese
slovenských povestí. Zásluhou vzájomnej spolupráce knižnice s turistami a širokou
verejnosťou začala knižnica ponúkať svojim používateľom každoročne cyklus prednášok
o cestovaní. Všetky prednášky v rámci dobrovoľníckej práce zabezpečujú cestovatelia, ktorí
sa chcú so svojimi zážitkami podeliť s ostatnou verejnosťou. Prednášky sa tešia
mimoriadnemu záujmu, priemerný počet poslucháčov na jednej prednáške je cca 50.

PROJEKTY A GRANTY
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v roku 2018 vypracovala celkom štyri žiadosti
o udelenie dotácie . Podporené boli tri projekty:
•

FPU – Doplnenie a obnova knižničného fondu – 8 000 €

•

FPU –– Podpora národnostných menšín

•

Mesto Bardejov – Doplňovanie knižného fondu – 1 000 €
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500 €

ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE

Cieľom elektronizácie a automatizácie bolo skvalitnenie fungovania našej organizácie
pomocou nových postupov a spôsobov využitia ich programov, ktoré sa pravidelne
aktualizovali. Internet sa v našej organizácii využíva od roku 2002 prostredníctvom
mikrovlnného pripojenia. Používatelia sa môžu v čitárni prostredníctvom free wifi pripojiť aj
na vlastné notebooky. Automatizované systémy produkujú veľké množstvo detailných
informácií pre riadenie, na základe ktorých môžeme v budúcnosti zlepšiť služby pre
používateľov.
Web stránka Okresnej knižnice Dávida Gutgesela obsahuje aj on-line katalóg,
prostredníctvom ktorého si čitatelia môžu zistiť, aké tituly sa nachádzajú v knižnom fonde, ale
aj predĺžiť výpožičky, či urobiť rezerváciu. Pre lepšiu informovanosť verejnosti sme prihlásili
knižnicu aj na facebook. Knižnica ma vytvorenú svoju oficiálnu fanpage na facebookovej
stránke, kde sú propagované podujatia, plagáty a propagácia nových kníh, ktoré pribudli na
jednotlivé knižné oddelenia. Stránka umožňuje používateľom knižnice aj verejnosti nielen
sledovať aktuálny obsah, ale zároveň umožňuje aj aktívne sa zapájať vlastnými reakciami do
obsahu uverejneného na stránke. Na fanpage stránke sú uvedené aj základné informácie
o knižnici - prevádzkové hodiny, adresa knižnica, webová adresa a emailový kontakt. Výhoda
propagácie knižnice takouto formou je, že ide o finančne nenáročnú formu, ktorá dokáže
zasiahnuť za krátky čas širokú cieľovú skupinu.Pracovníci knižnice pri svojej práci používajú
15 PC a jeden notebook. Verejnosť má k dispozícii 3 stanice bezplatného internetu a jednu
stanicu za poplatok. Používatelia knižnice majú k dispozícii WIFI pripojenie na internet.
Naďalej ponúkame našim používateľom možnosť vrátenia kníh prostredníctvom
biblioboxu, ktorý je umiestnený pred budovou knižnice.

PRIESTOROVÉ PODMIENKY, OPRAVY A REKONŠTRUKCIE

Celková plocha priestorov predstavuje 1 210,50 m², z toho plocha hlavných priestorov
pre návštevníkov – verejná časť – 785,20 m², plocha hlavných priestorov pre zamestnancov,
sklady – neverejná časť – 308,50 m², ostatná plocha – 116,80 m².
Knižničný fond v centrálnej požičovni a pobočkách je vo voľnom výbere v počte
65 283 zväzkov. Časť duplicitného fondu je uložená v skladových priestoroch v počte 1 100
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zväzkov. Knižnica už od roku 1995 má bezbariérový prístup do prízemných priestorov
budovy, čím sme umožnili rovnaký prístup handicapovaným obyvateľom mesta a okolia
nielen ku knižnému fondu ale aj k mediálnym informáciám.
V centrálnej budove sme v prvom polroku 2018 mali troch podnájomníkov. Od júla
2018 ukončil svoju činnosť pán Andraščík a zrušil svoju prevádzku Hela – predaj tlačív. Na
prízemí časť priestorov má prenajatá firma Chateau wine eu s.r.o., ktorá v prenajatých
priestoroch zriadila kaviareň. V suteréne bola prenajatá jedna miestnosť pre firmu Miško –
predaj detského oblečenia.
V prechodnej časti z novej do starej budovy bola prenajatá časť priestoru pani Slávke
Varjanovej, ktorá v nich ponúka kopírovacie práce.

Revízie
•

Revízia hasiacich prístrojov.

PERSONÁLNA OBLASŤ

V roku 2018 bol počet pracovníkov OKDG 16. Prijali sme dvoch uchádzačov o prácu
evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Napriek tomu je jedno miesto
neobsadené z nedostatku finančných prostriedkov. Chýbajúcu pracovnú silu sme riešili
zastupovaním odbornými pracovníkmi – metodičkou, bibliografkou a katalogizátorkou, čo ide
na úkor odbornej práce. Aby sme neznížili kvalitu poskytovania služieb, ani rozsah hodín pre
verejnosť, obmedzili sme prevádzkový čas na pobočke Bardejovské Kúpele. Žiaľ, pri
súčasnom rozpočte ani nie je možné stav pracovníkov zvýšiť.

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela je nasledovná:
4 - vysokoškolské vzdelanie I.stupňa
8 - vysokoškolské vzdelanie II.stupňa
4 - úplné stredné odborné vzdelanie
Jedna pracovníčka si v súčasnosti dopĺňa inžinierske vzdelanie na Podnikovo
hospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity Bratislava, pobočka Michalovce.
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Priemerný vek odborných pracovníkov - 41 rokov.
Priemerná mesačná mzda pracovníkov - 705, 78 €.

Pracovníci sú odmeňovaní podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa prílohy č. 1 a 2 k nariadeniu vlády SR č. 432/2015 Z.z.

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE

PRÍJMY

Druh

2017

Suma v €

2018

Suma v €

Dotácia z PSK

273 489

279 655

FPU a FPKNM

11 030

8 500

9 647

9 350

12 368

11 998

0

0

5 415

5 409

10 763

10 137

322 712

325 049

Čitateľské poplatky
Nájomné
Úroky z účtov
Iné výnosy /burza, teplo, energia a voda/
Ostatné /granty, dary, dotácie príspevky od mesta/
Spolu

VÝDAVKY

Druh

2017

Suma v €

2018

Suma v €

Materiál

47 428

43 930

- z toho knihy, časopisy

21 956

33 434

368

293

Energie /plyn, elektrina, voda/

16 445

15 605

Opravy

17 822

21 718

Osobné náklady

207 472

214 922

- mzdy

142 899

149 924

49 868

53 147

Cestovné

- odvody
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- Stravné lístky

8 032

9 293

- DDP, náhrady za PN

3 180

2 558

360

373

2 461

2 349

19 485

15 245

7 472

8 758

319 313

323 193

Daň z nehnuteľnosti
Daň z príjmu
Ostatné náklady /internet, poštovné, správcovstvo
budov, sociálny fond, poistky a iné/
Odpisy
Spolu
Zisk v roku 2018 predstavuje 3 399 €.

VYNALOŽENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY. GRAFICKÉ ZOBRAZENIE

Podrobný ekonomický rozbor je priložený k hodnotiacej správe.
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KNIŽNICE A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove má kolektívne a individuálne
členstvo v Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, taktiež je zaregistrovaná v Slovenskej
asociácii knižníc. Členstvo v iných spolkoch, združeniach, konzorciách, kluboch, knižnica
nemá.

V Bardejove, dňa 31. 1. 2019

Mgr. Iveta Michalková
riaditeľka OKDG
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