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Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je príspevková organizácia s právnou
subjektivitou, ktorá je napojená na rozpočtovú kapitolu Prešovského samosprávneho kraja.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou (ďalej len „knižnica“) plní poslanie, ktoré má
určené zriaďovacou listinou. Jej úlohou je uspokojovať kultúrne, vzdelávacie a informačné
potreby občanov, podporovať ich celoživotné vzdelávanie, duševný rozvoj a zabezpečovať
slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Je univerzálnou verejnou
knižnicou, ktorá zároveň plní aj funkciu regionálnej a mestskej knižnice pre mesto Vranov nad
Topľou. Poskytuje komplexné knižničné, informačné a bibliografické služby, vrátane poskytovania
miestnych a regionálnych informácií a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia pre obyvateľov
celého regiónu.
Knižnica nevlastní samostatnú budovu, je umiestnená na druhom poschodí Domu kultúry, ktorý je
majetkom mesta. Napriek tomu, že má dobrú polohu, existuje mnoho negatív. Jedným z nich je
chýbajúca čitáreň a študovňa, neexistujú skladové priestory. Služby sa poskytujú na jednom
mieste, knižnica nemá pobočky.
Za prenajaté priestory 829 m2 by mala platiť knižnica ročné nájomné vo výške 6 639 EUR. Na
základe žiadosti knižnice mestská rada vo Vranove nad Topľou svojím uznesením zo dňa 16. 10.
2004 schválila nájomné pre knižnicu za vtedajšiu symbolickú korunu za 1 m 2. Finančné prostriedky
za ročný nájom mestu sú premietnuté do nákupu knižničného fondu.
Knižnično-informačné služby sú poskytované na troch oddeleniach – oddelenie pre dospelých,
oddelenie pre deti a mládež a oddelenie špeciálnych služieb. Rozloženie jednotlivých oddelení
neumožňuje centrálnu evidenciu používateľov, preto musia všetky oddelenia zabezpečovať
evidenciu čitateľov a výpožičiek. Všetky dokumenty, ktoré knižnica poskytuje používateľom, sú vo
voľnom výbere.

Organizačná štruktúra v roku 2019
Stav pracovníkov k 31. 12. 2019 je 17 pracovníkov. V organizácii je od 01. 04. 2002 uplatňovaná
Vyhláška č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov (Vyhl. č. 552/03 Z. z.,
553/03 Z. z.) a NV SR č. 341/2004.
Štruktúra vzdelanosti pracovníkov:
vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň: Mgr. 8
vysokoškolské vzdelanie 1. stupeň: Bc. 2
úplné stredoškolské vzdelanie 6
stredné odborné vzdelanie 1
Počet zamestnancov knižnice je 17, z toho odborných zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke
činnosti je 13. Z toho 9 pracovníkov pracuje v knižničných službách, (1 je na RD) a 3 pracovníci
pracujú na úseku doplňovania, spracovania knižničných fondov a metodiky.
Priemerná veková štruktúra pracovníkov Hornozemplínskej knižnice je 39,53 rokov. Pracovníci
knižnice boli používateľom v službách k dispozícií 51 hodín týždenne.
GRANTY, PRÍSPEVKY, DOTÁCIE
Por.
číslo

Názov projektu

FPU, MK
SR,
ÚPSVaR,
Erasmus+,
Iné

Požadovaná
suma
projektu
v eurách

Poznámka:
podporený,
nepodporený

Skutočnosť
Schválená suma
projektu v eurách

Spolufinancovanie
projektu v eurách

1.

Čítačka s písačkou (letné štvrtky)

FPU

5 875

podporený

3 500

223,86

2.

Ekotéka

FPU

2 850

nepodporený

-

-

3.

Generácia X-Y-Z

FPU

2 375

nepodporený

-

-

4.

Vranovské knihodni/Komiksiáda

FPU

4 306

podporený

2 000

114,32

5.

Vzdelanie – otvorená myseľ

FPU

7 799

nepodporený

-

-

6.

Funny English

FPU

2 517

nepodporený

-

-

7.

LiFe Vranov

192,27

8.

Spája nás minulosť i prítomnosť

9.

FPU

5 795

podporený

2 700

MK SR

4 332

podporený

2 500

217

Nový dizajn – príťažlivé miesto pre
čitateľov

FPU

19 970

podporený

15 000

1 857,43

10.

Zelený ekokútik

FPU

2 000

nepodporený

-

-

11.

Piatky pre matky

MK SR

3 000

nepodporený

-

-

12.

Spoznávame Národnú knižnicu v Prahe

Erasmus+

4 190

podporený

4 190

0

13.

Webstránka

FPU

5 585

podporený

2 500

258,66

14.

Za poznatkami i zážitkami s novou
knihou

FPU

14 750

podporený

14 000

750,74

15.

Indiánske leto s knihou

FPU

3 865

podporený

2 000

126,73

16.

Chránená dielňa, Úspešne na trhu
práce, Praxou k zamestnaniu...

ÚPSVaR

16 425

podporený

16 425

0

17.

Kultúrne poukazy

MK SR

1 000

podporený

949

0

18.

Pomôžme ľuďom s postihnutím, aby ich
pamäť nestarla príliš rýchlo (OZ Korálky)

MK SR

6 020

podporený

3 000

200,95

68 764

3 941,96

SPOLU

112 654

MEDZINÁRODNÁ KNIŽNIČNÁ SPOLUPRÁCA
V roku 2019 sa pracovníci knižnice v rámci rozvoja spolupráce s knihovníkmi v ČR zúčastnili:
APRÍL - Třinec, Česká republika
Dielňa knihovníkov – trénerov pamäti 2019, ktorá bola organizovaná k 100. výročiu prvého
knižničného zákona, za podpory MK SR a SKIP SR, v dňoch 29. – 30. apríla 2019 Hrátky s pamäťou,
česko-slovenský seminár pre knihovníkov – trénerov pamäti v Knižnici v Třinci. V roku 2019 sme si
pripomenuli 100. výročie prvého knižničného zákona, ktorý v čase svojho vzniku, a dlhé roky
potom, platil pre oba naše národy. Preto sme sa rozhodli tento rok pozvať na našu tradičnú Dielňu

knihovníkov – trénerov pamäti tiež kolegov a kolegyne zo Slovenska.
MÁJ
V rámci projektu Erasmus+ Program mobility pre zamestnancov prednášal 16. mája 2019
V Hornozemplínskej knižnici na vzdelávacom seminári pre knihovníkov a pedagógov zo Slovenska
Mgr. Roman Giebisch, PhD., na tému S knižkou do života – Bookstart..
OKTÓBER – Praha, Česká republika
Riaditeľka knižnice Mgr. Danka Molčanová a bibliografka Mgr. Beáta Ocilková sa zúčastnili 22.
kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografov v Prahe, v dňoch 6. – 8. októbra 2019 v
Historickom ústave AV ČR. Stretnutie českých a slovenských bibliografov ponúklo príležitosť obzrieť
sa za minulosťou v odbore aj predstaviť z pohľadu „kompasu v mori kníh" nové trendy v regionálnej
a vlastivednej bibliografii. Bibliografické kolokvium 2019 organizovalo Združenie knižníc SR v
spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc a Historickým ústavom Akadémie vied ČR v rámci
Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti za podpory Lind / CLARIAH.
OKTÓBER – Pardubice, Chrudim, Česká republika
V spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov sa zamestnanci knižnice a riaditeľka Mgr. Danka
Molčanová zúčastnili Celoštátneho seminára Regionálne funkcie knižníc 2019, Pardubice 30. – 31.
októbra 2019. Seminár bol určený predovšetkým krajským knižniciam a knižniciam povereným
výkonom regionálnych funkcií, zástupcom krajov a obcí, ale aj ďalším záujemcom. Navštívili tiež
Mestskú
knižnicu
Chrudim,
kde
bol
prezentovaný
systém
KOHA.

KNIŽNIČNÁ ČINNOSŤ
Knižnica v číslach
1
3
4
5
6
8
9
10
11
14
15
16
17
20
19
34
35
40
81
97
117
137
152
372
379
381
521
590
1 065
1 806
2 444
4 425
4 551
24 962
43 270
62 540
69 283
70 782
180 121

nová web stránka knižnice
kluby
tréningy pamäti pre seniorov
dní Indiánskeho leta s knihou
spisovateľov počas festivalu LiFe Vranov (Vranov žije čítaním)
letných štvrtkov
spisovateľov v knižnici v rámci projektu Vranovské knihodni
úspešných projektov
stretnutí seniorov na počítačovom kurze
aktivít v rámci projektu Aby pamäť nestarla...
škôl zapojených do súťaže Šaliansky Maťko
rodín využilo rodinné členské
zamestnancov
detí v letnom dennom tábore Indiánske leto s knihou
projektových aktivít v rámci projektu Spája nás minulosť i prítomnosť
účastníkov online chatu
recitátorov v súťaži Šaliansky Maťko
priemerný vek zamestnanca
vypracovaných rešerší
darovaných kníh od čitateľov
výpožičiek zvukových kníh
detí zapojených do čitateľského maratónu Čítajme si!
titulov periodík
bezplatne zapísaných detí v rámci TSK
detí zúčastnených na letných štvrtkoch v knižnici
podujatí deťom
podujatí
počet účastníkov na podujatiach v TSK
celkom nových čitateľov
zaregistrovaných detí
špeciálnych knižnično-informačných služieb
nových kníh
registrovaných používateľov
návštevníkov na podujatiach
EUR na nákup KF
návštevníkov knižnice
EUR z projektov na podporu čítania
stav KF
počet výpožičiek

ODBORNÁ ČINNOSŤ – PROGRAMOVÝ ROZPOČET

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Názov položky

Skutočnosť
2018

Skutočnosť
2019

Počet registrovaných používateľov
Počet návštevníkov knižnice
Počet výpožičiek knižnice
Počet prírastkov knižnice
Počet podujatí

4 552
70 696
199 546
4 687
565 (437 deťom)

4 551
62 540
180 121
4 425
521 (381 deťom)

Počet registrovaných používateľov 4 551
Počet registrovaných (aktívnych) používateľov v roku 2019 bolo 4 551. Stanovený plán bol
splnený. Od 1. júla 2019 sme ponúkli našim čitateľom aj novinku „rodinné členské“. Znamená to,
že ak sa dospelí a deti z rodiny chceli stať našimi čitateľmi a využívať naše služby, mali možnosť
sa výhodne zaregistrovať. Minimálne jeden dospelý z rodiny (aj starý rodič) a dve deti zaplatili
iba 3 €. Rodinné členské do 31. 12. 2019 využilo 16 rodín (t. j. 48 čitateľov). Aj takýmto
spôsobom sme sa snažili získavať nových čitateľov. Od 1. septembra 2019 bolo rodinné zápisné
do knižnice 6 €. Menilo sa aj zápisné pre dospelých na 5 €, pričom seniorom sme poskytli zľavu.
Nad 62 rokov je zápisné 4 €, nad 70 rokov je zápisné 2 € a nad 80 rokov zdarma.
Počet návštevníkov knižnice 62 540
Celková ročná návštevnosť knižnice (t. j. za výpožičkou knihy a návštevou na podujatiach
knižnice) bola 62 540 návštevníkov. Súčasným trendom našej knižnice je inovácia jej služieb, aby
knižnica pôsobila ako moderné kultúrne, informačné, vzdelávacie a komunitné centrum mesta
a aby ju navštevovalo stále viac a viac obyvateľov. Našou snahou je cez návštevnosť knižnice
privádzať k čítaniu a poukázať na význam čítania a vzdelávania sa. Preto ponúkame v knižnici
priestor aj pre voľnočasové a vzdelávacie aktivity, spoločenské podujatia, besedy, klubové
stretnutia mladých, stretnutia rodín pri knihe a miesto na relax a oddych. Návštevníkov
získavame aj vďaka spolupráci s materskými, základnými, strednými školami a špeciálnymi
školami pre telesne aj mentálne postihnuté deti i centrami pre seniorov a inými
spolupracujúcimi komunitami. Ich počet je dlhodobo na dobrej úrovni, čo naznačuje, že
obyvatelia mesta aj regiónu majú záujem o služby a aktivity knižnice.
Počet výpožičiek 180 121
Výpožičné služby knižnice patria medzi základné knižnično-informačné služby a sú poskytované
iba registrovaným používateľom formou absenčných a prezenčných výpožičiek. V uplynulom
roku sme dosiahli spolu 180 121 výpožičiek dokumentov. Patrili tu aj výpožičky dokumentov,
ktoré knižnica nevlastní, ale je možné o ne požiadať sprostredkovane prostredníctvom MVS z
inej knižnice na Slovensku. Ďalej tu zaraďujeme aj výpožičky zvukových kníh pre nevidiacich
a slabozrakých obyvateľov regiónu. Sedemnásti používatelia si vypožičali spolu 117 zvukových
kníh. Výpožičky knižnice majú celkovo klesajúcu tendenciu, lebo čítanie klasických kníh vytláča
rýchla internetová informácia. Knižnice s týmto fenoménom zápasia už dlhodobo.

Počet knižných prírastkov 4 427
Knižničný fond Hornozemplínskej knižnice je súborom systematicky radených knižničných
dokumentov, ktoré knižnica nadobúda v súlade s jej funkciou a zameraním a slúžia k výpožičke
jej používateľom. Z typologického hľadiska sa knižničný fond dopĺňal monografiami, zborníkmi,
periodikami a špeciálnymi dokumentmi. Prírastky do knižničného fondu sme získavali kúpou,
povinným výtlačkom a darmi. V roku 2019 sme ich nadobudli s pomocou účelovej dotácie na
nákup kniž. fondu z VÚC Prešovského samosprávneho kraja, z dotácie Fondu na podporu
umenia, MK SR, za odpustený nájom Mesta Vranov nad Topľou a z vlastných zdrojov. V roku
2019 pribudlo do fondu knižnice 4 427 dokumentov, rok začína prírastkovým číslom
0112174785 a končí prírastkovým číslom 0112179211. Stav knižničného fondu k 31. 12. 2019 bol
70 784 knižničných jednotiek.
Špeciálne knižnično-informačné služby 2 444
Knižnica poskytuje okrem základných aj špeciálne knižnično-informačné služby. Sprístupňuje ich
z vonkajších informačných zdrojov, teda databáz a knižničných fondov, ktoré sa nachádzajú
mimo knižnice. Poskytuje ich všetkým vekovým a sociálnym skupinám podľa ich potrieb, t. j. aj
hendikepovaným a sociálne znevýhodneným skupinám. V spolupráci so Slovenskou knižnicou
pre nevidiacich (SKN) Mateja Hrebendu v Levoči poskytujeme služby aj zrakovo postihnutým
občanom požičiavaním zvukových kníh na MP3, MP4 nosičoch, ktorí ich môžu získať
sprostredkovane z databázy Digitálnej knižnice Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu
v Levoči. V uplynulom roku bolo celkovo poskytnutých 117 titulov zvukových kníh pre 17
nevidiacich a slabozrakých používateľov. Okrem týchto služieb sme na oddelení špeciálnych
služieb a čitárne poskytovali aj ďalšie služby používateľom, a to scanovanie, tlač dokumentov (z
internetu a iných médií), kopírovanie dokumentov z fondu HK a hrebeňovú väzbu.
O 3D tlač prejavili záujem najmä základné a stredné školy, ktorým sme pripravili zaujímavú
prezentáciu s praktickou ukážkou 3D tlače. V rámci čitárne ponúkame možnosť prezentácie 3D
tlačiarne, ale aj samotnú tlač. Počas bibliograficko-informačných výchov je 3D tlač vždy
odprezentovaná, ale prezentácia je možná pre verejnosť kedykoľvek. Priemerne 1 – 2x mesačne
čitatelia využívajú možnosť dať si vytlačiť nejaký konkrétny model. Zväčša ide o záložky do knihy,
vykrajovačky na cesto alebo mini zvieratká. Ďalšou z ponúkaných služieb sú výpožičky zvukových
kníh, ktoré čitatelia využívajú v priemere 2x mesačne. Celkovo bolo v roku 2019 poskytnutých 2
444 špeciálnych knižnično-informačných služieb. Na oddelení špeciálnych služieb boli poskytnuté
tieto špeciálne knižnično-informačné služby: scanovania 91, xerox + tlač 635, hrebeňovka 42,
zvukové knihy využilo 17 používateľov a vypožičalo si 117 zvukových kníh.

PODUJATIA V HORNOZEMPLÍNSKEJ KNIŽNICI
Počas roka 2019 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravila 521 podujatí,
z toho 381 deťom, s počtom návštevníkov 24 962. Všetkými zrealizovanými podujatiami
a aktivitami sme podporovali čítanie, vzdelanosť a ponúkali sme našim používateľom možnosti
na zmysluplné využitie voľného času. Rôznymi zaujímavými podujatiami sa aktívne snažíme
získavať aj nových používateľov knižnice.
Prehľad zrealizovaných podujatí
Január – Marec 2019
Šaliansky Maťko – súťaž v prednese – 35 recitátorov z 15 škôl.
Stretnutie študentov Mgr. Jánom Juskom – vzdelávacie stretnutie študentov s archeológom,
ktorý prezentoval zaujímavé archeologické nálezy nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Majster spoločenských hier II – súťaž pre deti a mládež o získanie titulu majstra.
Národný týždeň manželstva – Zážitkové čítanie pre „materákov“ – Rodina je dar, Valentínske
variácie pre žiakov ZŠ, Stretnutie študentov stredných škôl s Mgr. Pavlom Boberom na prednáške
Manželstvo je stále In, Valentínske stretnutie manželských párov s aktivistkou pre otázky rodiny
a manželstva RNDr. Gabrielou Bradovkovou.
Kozmo a jeho dobrodružstvá – zážitkové čítanie poukazovalo na možnosti detí brániť sa proti
šikanovaniu. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
s pani Janou Staškovou.
Jarné prázdniny v knižnici: veselé čítania, Karneval detí s výrobou karnevalových masiek.
ČÍTAJ – HLASUJ – VYHRAJ – zapojili sme sa do súťaže Kniha roka PSK.
Fitnes pre mozog – tréningy pamäti – stretnutia verejnosti s certifikovanou trénerkou pamäti –
kognitívny tréning pre seniorov.
Ako jednoducho trénovať mozog – CSŠ.
Týždeň slovenských knižníc od 4. 3. 2019 – 10. 3. 2019
Počet zrealizovaných podujatí počas TSK – 15
Počet všetkých účastníkov na všetkých podujatiach – 590
Počet detí a mládeže, ktorých sme bezplatne zapísali – 372
Počet dospelých čitateľov, ktorých sme zapísali – 78
Spolu zapísaných čitateľov – 450
Burzu navštívilo – 590 návštevníkov.
Vo Vranove nad Topľou počas týždňa TSK jazdili autobusy s logami Týždňa slovenských knižníc
a spoluorganizácií podujatia. Týmto spôsobom sme chceli upozorniť na čítanie a knižnicu
v našom meste.
Podujatia počas Týždňa slovenských knižníc
Prezentácia novej knihy obľúbenej detskej autorky Gabriely Futovej Hups, Šups a Rups spojená
s autogramiádou (4. 3. 2019).
Prezentácia vyšívacieho stroja, ktorý pribudol do našej rodiny Makerspace, vzbudila záujem
u mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke a tiež u senioriek.
Zápisy detských čitateľov – Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice – 265 prvákov vranovských
základných škôl sme slávnostne pasovali za čitateľov knižnice.
Kráľ čitateľov súťaž o najaktívnejšieho detského čitateľa za rok 2018. O titul bojovali trinásti
súťažiaci, ktorí mali za uplynulý rok najväčší počet vypožičaných a prečítaných kníh a ktorí
najčastejšie navštevujú knižnicu. Súťažiaci si zmerali svoje sily v rôznych úlohách, v ktorých
museli byť nielen sčítaní, ale aj rýchli, šikovní, komunikatívni a museli si pamätať čo najviac
z prečítaného textu. Aj keď všetci uchádzači o kráľovský titul bojovali statočne, Kráľom čitateľov
môže by len jeden, a tým sa stal Jozef Ščerba. Tohtoročnou novinkou bola voľba Kráľa sympatie,
ktorým sa stal Matej Tomko a ktorého si zvolilo publikum zo ZŠ Bernolákova. Pexesiáda – hľadal
sa „borec v pexese“. Noc s Andersenom – tradičné úspešné medzinárodné podujatie na podporu
čítania – noc plná rozprávok, hier, súťaží a dobrodružstiev pre najaktívnejších čitateľov knižnice –
29. 03. 2019, zúčastnených 42 detí a mladých.
Pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (16. marca 1828), známeho zberateľa
slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov a klasikov svetovej literatúry
a folkloristu bol v knižnici 15. marca Deň ľudovej rozprávky.
Prezentácia knihy „Vichodňarske rozpravočki“ Jožka Jenča. Ide o knižôčku 11tich hravých
a veselých ilustrovaných rozprávok pre deti, ale aj dospelých napísaných vo východoslovenskom
dialekte od režiséra, dramatika a autora divadla KĽUD Kladzany.
Prezentácia 3D tlače pre študentov – CSŠ.
Poklady grófskej knižnice. Verejnosť a stredoškolská mládež sa v marci zúčastnili stretnutia s Ing.
Samuelom Brussom z hanušovského múzea. Témou prednášky boli staré tlače s názvom Poklady
grófskej knižnice. Tieto tlače si návštevníci mohli aj pozrieť.
V týždni od 11. – 17. marca 2019 sme sa zapojili do medzinárodnej aktivity TÝŽDEŇ MOZGU,
ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť. 11. marca na

oddelení pre deti a mládež boli pripravené zábavné aktivity na precvičenie pamäti pre deti
materských škôl Bolo to takto. 12. marca pre seniorov kognitívny tréning Fitnes pre mozog. 13.
marca pre stredoškolákov sa uskutočnila prednáška Ako jednoducho trénovať mozog. Zážitkové
čítanie s aktivitami pre žiakov základných škôl z knihy Lentilka pre dedka Edka.
Apríl – Jún 2019
Besedy so spisovateľmi: Gustávom Murínom, Jozefom Banášom.
BOOKSTART – s knihou do života, prednáška v rámci projektu ERASMUS+.
Les ukrytý v knihe – podujatie s tvorivými aktivitami pre deti k Aprílu – mesiacu lesov.
Počítačové kurzy pre seniorov – cyklus 11 stretnutí.
Symboly a tradície Veľkej noci – knižnica pripravila 12. apríla prednášku s pani Annou
Kaščákovou, ktorá priblížila deťom i dospelým zvyky a tradície Veľkej noci. Podujatie bolo
spojené s maľovaním veľkonočných kraslíc a zdobením medovníkov.
Piatky s Futkou – tvorivé a zábavné popoludnia so spisovateľkou.
Čítajme si! – čitateľský maratón detí – minuloročný rekord bol prekonaný, bolo zapojených 137
detí.
Rečový prejav pre všetkých – vzdelávacie podujatie pre všetkých záujemcov, ktorí sa chceli
zdokonaliť v rečovom prejave. Inšpiratívne stretnutie o tom, ako správne rozprávať a prečo je
rečový prejav dôležitý, prezentovala odborníčka Mgr. Viera Smoláková, PhD., z Katedry
komunikačných a mediálnych štúdií ISMŠ Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
Literárny festival LiFe VRANOV 2018 (Vranov žije čítaním) 5. – 7. jún 2019. Neformálne osobné
stretnutia s tvorcami súčasnej slovenskej literatúry s cieľom pomôcť navrátiť knihy a čítanie späť
do našich rodín. Spisovatelia zúčastnení na festivale: Lena Riečanská, Ján Pochanič, Alžbeta
Verešpejová, Paulína Feriancová, Peter Gajdošík a Barbora Kardošová. Miestom realizácie bol
priestor (tribúna) pred Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou. Vo štvrtok 6. júna
sa uskutočnili stretnutia s týmito autormi na autorských čítaniach aj na základných školách
vranovského regiónu, v Základnej škole v Bystrom, Banskom, Slovenskej Kajni, Dlhom Klčove a v
Hanušovciach n. Topľou.
Stretnutie s lektorkou Mgr. Ľubicou Bekéniovou – prednáška k čitateľskej gramotnosti pre
stredoškolákov.
Vzdelávací seminár Úspešná písomná komunikácia 10. – 11. jún 2019. Lektorkou seminára bola
doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. (Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity
v Bratislave). V odbornej prezentácii boli témy: Normalizovaná úprava písomností, Jazyková
kultúra a štylizácia úradných písomností, E-etiketa a elektronická komunikácia.
Projekt Spája nás minulosť i prítomnosť, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky. Jeho zámerom bolo aktivizovať ľudí so zdravotným postihnutím a inak
znevýhodnené skupiny obyvateľstva prostredníctvom vzdelávacích, kultúrnych a tvorivých
činností. Odborným garantom projektu bola Mgr. Agáta Krupová, odborníčka na dejiny kultúry
okresu Vranov nad Topľou a metodička pre tvorbu obecných kroník. V rámci projektu sa dňa
14.6.2019 uskutočnilo celodenné genealogické vzdelávanie pre verejnosť a odborný seminár k
téme Aktivizácia skupín ohrozených sociálnym vylúčením v podmienkach regionálnej knižnice.
Prezentácia knihy AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ – Spoznajte históriu svojho rodu, za účasti
autorov Mgr. Mareka Tettingera a Ing. Juraja Snopeka, genealógov, zakladateľov Genealogického
inštitútu Slovenska. Celodenného genealogického vzdelávania sa zúčastnilo 79 účastníkov.
M. R. Štefánik ako ho nepoznáme – vyhlásenie súťaže v tvorbe prezentácií na tému M. R.
Štefánik ako ho nepoznáme, pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika. Súťaž určená pre
žiakov a študentov od 12 do 18 rokov. Priebeh súťaže od 8. 4. do 15. 5. 2019.
Vyhodnotenie súťaže M. R. Štefánik ako ho nepoznáme – slávnostné vyhodnotenie súťaže
v tvorbe prezentácií na tému M. R. Štefánik ako ho nepoznáme, pri príležitosti 100. výročia
úmrtia M. R. Štefánika. Vyhodnotenie najlepších prezentácií sa uskutočnilo v piatok 31. mája
2019 odbornou porotou.

Maratón v čítaní – 30. mája sme sa s deťmi zapojili do celoslovenského projektu pod názvom
Čítajme si spolu, ktorý sa koná vo viacerých mestách a obciach na Slovensku pod záštitou Linky
detskej istoty. Cieľom aktivity je motivácia detí k čítaniu a k pravidelným návštevám knižníc.
Tento rok čítalo v knižnici 137 detí, čím sa podarilo prekonať minuloročný rekord. Do
čitateľského maratónu sa zapojili základné školy z mesta: ZŠ Bernolákova, ZŠ Juh, ZŠ Lúčna, ZŠ
Sídlisko II a CSŠ sv. Dominika Savia. Deti čítali texty z knihy slovenského spisovateľa Petra
Karpinského Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali.
Foto s knihou – fotografický kurz s profesionálnou fotografkou Mgr. Art. Zuzanou Križanskou
absolvovali mladí tínedžeri v interiéri knižnice a prírodnom exteriéri.
Letné stretnutie mladých v Book Club-e.
V rámci projektu Hravo v knižnici sme zakúpili Lego zostavy, pojazdné a úložné boxy, sedacie
súpravy a ďalšie doplnky, ktoré spríjemňujú hru s LEGOM a zriadili LEGO kútik pre deti, mládež aj
dospelých. LEGO kútik je prístupný každý pracovný deň. Realizujeme tu aktivity pre deti rôzneho
veku a LEGO kútik funguje ako kreatívna dielňa.
Júl – September 2019
INDIÁNSKE LETO S KNIHOU – pre všetky deti, ktoré chceli počas leta zažiť jedinečné prázdniny v
knižnici a vychutnať si leto s knihou, spoznať nových kamarátov a získať nezabudnuteľné zážitky,
sme pripravili denný letný tábor, ktorý sa realizoval v termíne od 22. 7. – 26. 7. 2019. Dvadsať
detí zažilo päť dní plných zábavy, dobrodružstva a súťaženia, spoznali množstvo nových
indiánskych príbehov, vyskúšali nové kreatívne techniky v tvorivých dielňach, zábavu, športové
hry či výlety. Tábor sa realizoval v knižnici, v okolí knižnice – na detskom ihrisku a v Košiciach
v Indiánskom centre Alpinka. Realizátormi aktivít v tábore boli: Jozef Tušim (ilustrátor), Valentín
Šefčík (spisovateľ), Peter Lojan (geograf), Stanislav Soták (netradičné šport. hry), Bibiána
Kolarčíková (creatorka – tvorivé servítkové techniky), Vladimíra Širáková (zubná lekárka) a Beáta
Kovalíková (creatorka – BK papierové kvety). Detský tábor sa realizoval z projektu „Indiánske leto
s knihou“.
LETNÉ ŠTVRTKY – letné podujatia pre deti aj celé rodiny, konajú sa v rámci projektu Čítačka
s písačkou.
Projekt Prečítané leto – čitateľské stretnutia detí, mládeže i dospelých k vybraným témam:
o vode, o čokoláde, o bábätkách, o včelách, o počasí...
Beseda s regionálnou autorkou Máriou Fečkovičovou – 25. septembra 2019 spojená s
prezentáciu kníh tejto autorky pod názvom Dobrá nad Ondavou: Spomienky a vízie (2018) a
Dobranský bubeník (2019). Knihy zachytávajú spomienky na zaplavenú obec Dobrá a na život
v minulej dobe.
Aby pamäť nestarla... konferencia s medzinárodnou účasťou 5. – 6. 9. 2019 – určená seniorom,
trénerom pamäti pod záštitou prof. PhDr. Beáty Balogovej. Realizovaním kultúrno-vzdelávacích
aktivít pre ľudí so zdravotným postihnutím sme zredukovali počet neinformovaných a zaviedli
do praxe základné zručnosti ako systematicky neformálne vzdelávanie, napr. využívaním prvkov
BIBLIOTERAPIE, POETOTERAPIE A IMAGOTERAPIE. Spolu sme v rámci projektu zrealizovali 14
podujatí, do ktorých sa zapojilo celkovo 214 priamych návštevníkov a účastníkov, ktorými boli
tréneri pamäti zo Slovenska, riaditelia a pracovníci knižníc Prešovského kraja, pracovníci
sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení, v neposlednom rade aj seniori vranovského
regiónu
Jesenný počítačový kurz pre seniorov – 7 stretnutí.
História a súčasnosť slovenských opálových baní – odborná prednáška s Mgr. Miroslavom
Kravecom sprievodcom opálových baní prešovského regiónu, spojená s výstavou.
Beseda so spisovateľkou pre dospelých Ivanou Gibovou, ktorá sa venuje súčasnej slovenskej
literatúre a postmodernej próze.
Súťaž čitateľských rodín – súťaž o najsčítanejšiu rodinu 18. 9. 2019.
Septembrové stretnutie mladých v BOOK CLUBe.

Piatky pre matky – 23. 8. 2019 na tému Škôlku hravo zvládneme! sme diskutovali s
psychologičkou z CPPPaP PhDr. Martou Mražikovou a s pani učiteľkou z Cirkevnej materskej
školy sv. Kláry Mgr. Alenou Tuľákovou.
Október – December 2019
Piatky pre matky – 27. 9. 2019 téma Výživa najmenších: Dojčíte správne? Radila odborníčka na
laktáciu MUDr. Ivana Kušnierová.
Piatky pre matky – 25. 10. 2019 – odborný seminár s riaditeľkou z OSV ÚPSVR Mgr. Jolanou
Sčerbovou na tému „Materský a rodičovský príspevok“, kde sa rodičia dozvedeli mnohé užitočné
informácie o možnostiach a podmienkach získania príspevkov na starostlivosť o dieťa a
predovšetkým o rodičovskom príspevku.
Piatky pre matky – 29. 11. 2019 bolo stretnutie venované téme „Prvá pomoc pre dieťa“ s
riaditeľkou zo Slovenského Červeného kríža Bc. Martou Kertisovou.
Vyhodnotenie regionálnej súťaže o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu Čítačka s písačkou.
Podujatie bolo spojené s prezentáciou súťažných prác dňa 10. 10. 2019. Podujatia sa zúčastnili
výhercovia jednotlivých kategórií súťaže (výhercovia sú uvedení v projektovej činnosti).
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom
projektu.
„Erasmus day“ – beseda pre študentov (počet 70) o možnostiach programu Erasmus+ a
realizovaných projektoch KA1 a KA2.
Besedy so spisovateľmi: 22. novembra 2019 so slovenskou autorkou Slávkou Kubíkovou, jej
knižná novinka Krotitelia displejov voľne nadväzuje na bestseller Klub nerozbitných detí.
Autorka prináša množstvo inšpiratívneho čítania a rozhovorov a hľadá spôsoby, ako nad
digitálnym svetom udržať kontrolu. Kládla provokatívne otázky každému vlastníkovi smartfónu a
používateľovi internetu, aby nám technológie nebrali viac, ako nám dávajú. Slávka Kubíková sa
podrobne venuje vplyvu digitálneho sveta na rozvoj detského mozgu, kognitívnych schopností
detí a ich schopnosti konverzácie.
100. Výročie narodenia Márie Ďuríčkovej – edukačná prednáška a zážitkové čítania s aktivitami
pre mladší školský vek.
Stretnutie s autormi Zuzanou Kuglerovou a Ondrejom Kalamárom vo štvrtok 21. novembra 2019
organizované pre deti.
Stretnutie so spisovateľkou Máriou Štefánkovou, ktoré sa uskutočnilo sa 26. novembra 2019 na
oddelení pre deti a mládež. Beseda bola pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Stretnutia sa
realizovali v rámci projektu Čítačka s písačkou, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia;
Ateliér duše - Povedané básňou – 1. 10. 2019 – prehliadka prednesu seniorov.
Poviem ti básničku pre deduška a babičku – 2. ročník súťaže v prednese poézie pre deti z
materských škôl. Do súťaže sa zapojili deti regiónu Vranov nad Topľou, ktoré svojou básničkou
potešili nielen starých rodičov. Ocenenia získali – 1. miesto Viktória Krajňáková (CZŠ s MŠ sv.
Dominika Sávia), 2. miesto Matúš Hreha (MŠ Okulka), 3. miesto Laila Michaela Tabaka (MŠ Ul. 1.
mája), špeciálne miesto Ivan Krišta (MŠ Okulka).
Deň Prešovského samosprávneho kraja 12. novembra 2019 (utorok). Počas celého dňa bol
pripravený hodnotný program na tému Nežná 30 s odbornými lektormi PhDr. Martin Lupčo,
PhD., Mgr. Ladislav Krivda, PaedDr. Ing. Peter Orendáč. Tréning pamäti pre seniorov
s certifikovanou trénerkou II. stupňa Mgr. Mariannou Majzlíkovou. Prednáška Domaša včera a
dnes s regionálnym autorom Cyrilom Melničákom. „Poznáš PSK?“ (online kvíz, ako poznáš PSK) a
výstava kníh s tematikou Nežnej revolúcie. Od 11. 11. do 12. 11. prebiehala aj Novembrová
burza kníh;
Aby pamäť nestarla... 4 tréningy pamäti pre seniorov.
Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu… vyhodnotenie celoslovenskej súťaže o najlepšiu
komiksovú prácu. Do tohtoročnej súťaže bolo zapojených 116 prác a pracovalo na nich spolu 125

žiakov z 10 škôl. Z vranovského regiónu: ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna, ZŠ Juh, ZŠ Sídlisko II., ZŠ
Bystré, ZŠ Vechec, Cirkevná spojená škola Vranov, Stredná odborná škola A. Dubčeka Vranov, ZŠ
Sedliská, ale aj zo škôl mimo regiónu: ZŠ Kamenica nad Cirochou a ZŠ Sekule. Súčasťou
vyhodnotenia bola aj prednáška Petra Karpinského na tému „Dejiny komiksu“, v ktorej všetkým
zúčastneným autor predstavil vznik a postupný vývoj tohto osobitného druhu umenia.
Pestrý kolotoč vianočných zvykov a tradícií pre žiakov MŠ, ZŠ a verejnosť sme pripravili 3. 12.
2019 pod názvom Voňavé Vianoce. Dopoludnie bolo zamerané na aranžovanie a zhotovovanie
vianočných dekorácií z prírodných materiálov. Tvorivú dielňu pripravili študenti Spojenej školy v
Čaklove pod vedením Jána Časara a popoludňajšiu dielňu viedli Viera Obrinová (zdobenie
medovníkov), Eva Čintalová (paličkovanie), Božena Vargová (výroba vianočných rybičiek z textilu)
a seniori z DC Vranov nad Topľou.
Stretnutie so spisovateľom Valentínom Šefčíkom sa uskutočnilo 6. decembra 2019 pre detských
návštevníkov knižnice. Básnik im predstavil svoje štyri „dcéry“, čiže svoje knihy, ktoré sú každá
podobná a predsa každá iná. „Kniha je úplne skvelá, úžasná vec, umelecké dielo, ktoré dokáže
potešiť.“ (V. Šefčík). Týmto Adventným čítaním sme sa zapojili do projektu CELÉ SLOVENSKO
ČÍTA DEŤOM. Keď dospelý číta deťom je skvelé, je to o rozširovaní a prehlbovaní komunikácie
medzi dospelým a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou
harmonizovania vzťahov v rodine či inom spoločenstve.
12. decembra 2019 (štvrtok) prebiehalo Adventné popoludnie priateľov knižnice so speváčkou
ľudových rusínskych, šarišských a duchovných piesní Hankou Servickou, bolo spojené s
prezentáciou a autogramiádou knihy Špivanky Servickej Hanky.
KLUBOVÁ ČINNOSŤ
Počas celého roka 2019 pracovali v knižnici 3 kluby. Pravidelne sa realizovali stretnutia Klubu
moderných spoločenských hier pod názvom Kto sa hrá, nehnevá.... Stretnutia sa konajú raz
týždenne, vždy v stredu od 15.00 do 18.00 hod. a sú určené širokej verejnosti bez vekového
obmedzenia. Cieľom Klubu moderných spoločenských hier je poskytnúť deťom, mládeži
a dospelým priestor na aktívne trávenie voľného času a zábavu. Spoločenské hry sú ideálne pre
rozvoj logického myslenia, stratégie a fantázie. Ich hraním sa deti učia, ako dodržiavať pravidlá,
ako byť spravodlivý a ako sa vyrovnávať so stratou. V roku 2019 sa stretnutia Klubu moderných
spoločenských hier uskutočnili 42 krát, pričom sa ich spolu zúčastnilo 408 detí, mládeže
i dospelých.
BOOK KLUB pre násťročných
Mládežnícky klub pod názvom Book Club realizoval svoje stretnutia raz týždenne, každý štvrtok
od 15.15 do 18.00 hod. Boli určené širokej verejnosti násťročných, ktorí sa stretávali pravidelne v
knižnici. Cieľom bolo využiť voľný čas mladých v prospech vlastnej budúcnosti aj vďaka čítaniu.
Poskytujeme im priestor na aktívne trávenie voľného času i zábavu. Od vzniku klubu, od 30. 04.
2019 do 31. 12. 2019, sa stretnutia Book Club-u uskutočnili 20-krát, pričom sa ich zúčastnilo 182
mládežníkov. Venovali sa rôznorodým témam (Fajčenie, Alkohol, Zásahy do tela, Divadlo,
Dramatizácia, Vyhľadávanie informácií… ). Ďalej sa venovali recenziám kníh, debatovali o
celospoločenských problémoch a iných im blízkych témach. Mladí aktívne spolupracovali
a pomáhali aj pri realizácií podujatí, napr. „Tajovský sa prihovára“. Cieľom Book Club-u je
vzdelávať, učiť mladých správne sa vyjadrovať a argumentovať, mať prehľad o dianí v literatúre,
kultúre i politike.
Klub FABLABIK
Od roku 2017 knižnica priniesla novinku medzi podujatia, a to 3D tlač, ako aj samotný proces
tlače výrobkov. Následne na to vznikol na oddelení špeciálnych služieb klub zanietencov pre 3D
tlač, Klub Fablabik. Veľký ohlas medzi mladými má skutočnosť, že táto technológia sa dá využiť

prakticky v každej oblasti ľudského poznania. Študentom stredných škôl predstavuje veľký
potenciál tejto metódy výroby reálnych predmetov pomocou virtuálnych predlôh. Mladí ľudia sa
stretávajú v knižnici v klube FABLABIK dvakrát v mesiaci počas celého roka. Členmi klubu je 7
chlapcov a 1 dievča z vranovských škôl. Na 3D tlačiarni si vytlačili veľa zaujímavých predmetov.
Za všetky spomenieme napr. záložky do knihy, vykrajovačky na cesto alebo mini zvieratká. Oproti
roku 2018 nám pribudlo aj viac vlastných grafických návrhov, čo nás, samozrejme, teší. Klub
pravidelne uskutočňuje prezentácie pre žiakov základných a stredných škôl vranovského regiónu,
ale aj pre širokú verejnosť.
MAKERSPACE
Makerspace je niečo ako miestnosť nápadov, možnosť realizácie. Je to miesto, kde sa môžete
naučiť používať rôzne elektronické zariadenia, rôzne aktivity, hry a úlohy, ktoré si nikde inde
nemôžete vyskúšať. Knižnice sú ideálnym miestom na takéto aktivity, sú verejné, môžu ich
navštíviť ľudia rôznych vekových zoskupení. Prostredníctvom týchto zariadení môžu naši čitatelia
vytvárať, robiť, opravovať, navrhovať a vytvárať čokoľvek. Je priestor fantázie, ktorý nemá
hranice. Makerspace je viac ako LEN samotný priestor, je to zmýšľanie, ktoré môže a malo by byť
súčasťou každej knižnice. Makerspace k nám prichádza zo zahraničia, po vzore nemeckých
knižníc ho pomaličky zariaďujeme aj my vo Vranove nad Topľou. Minuloročnou novinkou dielne
Makerspace alebo ďalším členom do rodiny Makerspace bol vyšívací stroj. Výšivky sú v dnešnej
dobe čím viac obľúbenejšie a v poslednej dobe tento trend vyšívania pokračuje. U nás si sami
vyskúšate, či z jednoduchého jednofarebného trička dokážete vďaka kvalitnej výšivke vytvoriť
exkluzívne tričko. Radi vám s tým v knižnici pomôžeme. Momentálne máme v Makerspace dielni
3D tlač a vyšívací stroj.
BIBLIORAFICKÁ ČINNOSŤ
Odborná bibliograficko-informačná činnosť v oblasti spracovania súbežnej regionálnej
bibliografie postupovala v rámci koncepčnej a metodickej činnosti podľa stanoveného plánu
práce na rok 2019, v súlade s metodikou požiadaviek a pokynov Slovenskej národnej knižnice v
Martine a kooperatívnej spolupráce knižníc Prešovského kraja. Bibliograficko-informačnú činnosť
knižnice zabezpečuje jedna pracovníčka oddelenia. Vo februári sa pracovníčka zúčastnila
v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove koordinačnej porady bibliografov Prešovského kraja, za
účasti pracovníčok zo SNK v Martine. V októbri sa pracovníčka oddelenia zúčastnila Kolokvia
slovenských, moravských a českých bibliografov v Prahe.
Začiatkom kalendárneho roka bol vypracovaný rozbor činnosti oddelenia bibliografie za rok 2018
a spracovaný plán práce na rok 2020. Bibliografické záznamy sa vkladali a editovali v databáze
Slovenská knižnica – systém Virtua. Tá sa zároveň využíva na oddelení bibliografie pri spracúvaní
rešerší a vyhľadávaní informácií o dokumentoch. Osobitne sa archivoval výstrižkový album o
prezentácii Hornozemplínskej knižnice a obecných knižníc v masovokomunikačných
prostriedkoch, ktorý obsahuje 195 bibliografických záznamov.
V roku 2019 bola zabezpečená väzba regionálnych periodík za rok 2018 (Vranovské noviny,
Vranovské Novinky, Vranovský hlásnik), ktoré plnia archivačnú a konzervačnú funkciu a slúžia
k prezenčnému štúdiu. Zároveň sa v roku 2019 dali zviazať do pevnej väzby regionálne periodiká
od roku 1990 – 1999 (Vranovské noviny, Vranovské novinky).
Informaticko-analytická činnosť
Rešerše: V roku 2019 bolo vypracovaných na oddelení bibliografie 81 rešerší. Rešerše sa
spracovávali priebežne pre používateľov, korporácie a pracovníkov knižnice. Objednávky sa
prijímajú osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou. Výstupy sa poskytujú v tlačenej forme
alebo elektronickou poštou. Použité informačné zdroje: Databáza VIRTUA, Slovenská lekárska
knižnica v Bratislave, portál www.kis3g.sk, portál www.infogate.sk, portály slovenských
a českých knižníc, internet, regionálne kartotéky a regionálne pramene.

Edičná činnosť
Ocilková, Beáta
Valentín Šefčík : bibliografický leták / Beáta Ocilková; Danka Molčanová; Veronika Mašlanková.
– Vranov nad Topľou : Hornozemplínska knižnica, 2019. 6 s.
Ocilková, Beáta
Hornozemplínske folklórne slávnosti : 50 rokov v regionálnej tlači / Beáta Ocilková; Danka
Molčanová; Veronika Mašlanková. – Vranov nad Topľou : Hornozemplínska knižnica, 2019. 16 s.
Čítačka s písačkou : zborník výtvarných a literárnych prác. Vranov nad Topľou: Hornozemplínska
knižnica, 2019. 27 s.
Hornozemplínska knižnica interne vydala: Výročnú správu za 1. polrok a za rok 2019.
Vyhodnotenia a vyúčtovania k 9 projektom. Plán činnosti Hornozemplínskej knižnice na rok
2020. Priebežne počas roka vydávala propagačné a informačné materiály, pozvánky, záložky,
letáky na kultúrno-spoločenské akcie a podujatia realizované v HK, osobitne k Týždňu
slovenských knižníc.
METODICKÁ ČINNOSŤ
Regionálna metodická činnosť
V roku 2019 bola činnosť regionálnej metodiky zameraná na monitorovanie aktuálneho stavu
fungovania verejných knižníc v obciach regiónu Vranov nad Topľou. Od 01. 01. 2019 do 30. 12.
2019 bolo uskutočnených 42 metodických návštev so zástupcami obcí a knihovníkmi vo
verejných knižniciach a 526 telefonických konzultácií. Väčšina navštívených knižníc nespĺňa
parametre miestneho strediska informácií, ktoré má sprístupňovať všetky druhy informácií a
vedomostí svojim používateľom. V knižniciach sa nenachádzajú terminály s voľným prístupom k
internetu, ak áno, tak sú to nepoužiteľné, pomalé a technicky zastaralé počítače. V posledných
desiatich rokoch boli obecné knižnice presťahované do škôl a obce sa tak zbavili zodpovednosti
za verejnú knižnicu, napriek tomu, že knižnice sa nestali školskými knižnicami. Služby verejnej
knižnice tak nemôžu byť poskytnuté na princípe rovnosti prístupu pre všetkých, bez ohľadu na
vek, rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie. Kým v prvom
polroku minulého roku z celkového počtu 66 obcí a 2 miest bolo aktívnych len 13 obecných
knižníc, 1 mestská knižnica a 1 regionálna knižnica, v druhej polovici roka sa podarilo obnoviť
činnosť v 14-tich obecných knižniciach. V roku 2019 boli zriadené 2 nové obecné knižnice, a to
v Malej Domaši a v obci Babie. 22 knižníc vykazuje stav neaktívna a 17 obcí nemá k dispozícii
knižnicu vôbec. Z aktívnych knižníc len 3 knižnice spracúvajú základné knižničné evidencie
prostredníctvom elektronického systému KIS MaSK (Soľ, Dlhé Klčovo, Hanušovce n.T.) a 1
knižnica má vlastný elektronický systém (Sedliská). Obecná knižnica Soľ v decembri 2019
podpísala s firmou SVOP zmluvu o dodaní online systému BibLib, ktorý je určený pre správu
obecných knižníc. Ostatné knižnice viedli základné knižničné evidencie jednoduchým manuálnym
spôsobom. Do obecných knižníc bolo v roku 2019 distribuovaných 7 výmenných súborov z fondu
Hornozemplínskej knižnice v počte 327 exemplárov. Trom obecným knižniciam (Soľ, Petrovce,

Babie) boli darované knižničné jednotky v počte 202, získané z darov od používateľov
Hornozemplínskej knižnice.
FINANČNÝ ROZPOČET 2019
PRÍJMY SPOLU

374 142

z toho

294 963

bežný transfér
vlastné výnosy a tržby

16 766

granty(FPU+MK SR,+ Erasmus+ ÚPSVaR)

62 412

VÝDAVKY SPOLU

374 889

z toho

173 945

610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
620 poistné a príspevky do poisťovni
630 tovary a služby

z toho

nákup knižničného fondu

65 436
135
701
43
270

KAPITÁLOVÝ TRANSFER

0

Kapitálové výdavky

0

Kapitálové príjmy (predaj služ. auta)
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK (ZISK)

1 106
+76,48

Názov
Vranov
nad
Topľou
P. č.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Počet obyvateľov
sídla knižnice
20 001- 40 000

Štandardy pre
regionálne
knižnice
(odporúčané
hodnoty)

Názov
KNIŽNIČNÉ FONDY
Stav knižničného fondu
Zväzky na 1 obyvateľa
Zväzky na 1 používateľa
Prírastky knižničného fondu kúpou
Prírastky na obyvateľa kúpou
Prírastky HK inou formou
Úbytky
Finančné náklady na nákup kníh v
€
Priemerná suma za 1 k. j. v €
Finančné náklady na nákup
periodík v €
Počet titulov periodík
KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Výpožičky
Výpožičky na 1 obyvateľa
základná úroveň
vyššia úroveň
Výpožičky na 1 používateľa
Priemerný počet výpožičiek na
1 zamestnanca vykonávajúceho
knihovnícku činnosť
Používatelia - počet
% používateľov z počtu obyvateľov
základná úroveň
vyššia úroveň
% deti do 15 rokov z počtu
používateľov
Počet detí do 15 rokov
Obrat knižničného fondu
základná úroveň
vyššia úroveň
(počet výpožičiek/počet k. j./
Návštevnosť
MVS spolu
MVS iným knižniciam
z iných knižníc
Počet študijných miest
VZDELÁVACIE A KULTÚROSPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Počet podujatí
Návštevnosť na podujatiach
ODBORNÁ ČINNOSŤ
Počet vypracovaných rešerší
Edičná činnosť
Informačné technológie - počet PC
v knižnici
PC s pripoj. na internet pre verejnosť
HOSPODÁRENIE KNIŽNICE
Evidenčný počet zamestnancov
- vykonávajúci knihovnícke činnosti
Priemerná mesačná mzda
zamestnanca

Počet
obyvateľov
sídla knižnice
2018
22 490

Počet
obyvateľov
sídla knižnice
2019
22 245

Skutočnosť
2018

Skutočnosť
2019

Počet
obyvateľov
sídla knižnice
2020
22 465
Plán na rok 2020

70 973
3.16
15.59
4 604
0.20
83
3 530
42 020

70 784
3,18
15,55
4 315
0,19
112
4 616
41 109

10

9,13
2 456

9,53
2 161

100 - 150

157

152

152

199 546

180 121

100 000

0,15

7
9

72 000

3 400

2 000

8.87
43.84
22 171

8,09
39, 57
16 374

4 552

4 551

20.00%
37,43%
1 704

20,45%
39,68%
1 806

1,5
2

2.82

0
2,54
62 540
318
68
250
45

55 000

40 - 55

70 696
146
48
98
40

565
25 606

521
24 962

450
22 000

75
3
20

81
3
20

20

8

8

8

16
9
744€

17
12

17
10

15 000

15
22

7 - 10

875

4 100

45

