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1. Identifikačné údaje organizácie 
 
Názov organizácie:  Ľubovnianska knižnica 
IČO: 37781243 
Dátum vzniku (historicky):   1. september 1968 
Dátum zriadenia (VÚC): 1. apríl 2002 
Právna forma: príspevková organizácia 
Adresa: Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa 
Telefón: 052/43 215 01 
E-mail: kniznica@kniznicasl.sk 
Webové sídlo: http://kniznicasl.sk 
Sociálne siete: Facebook, Instagram 
Štatutár: Mgr. Elena Vranovská 

 

2. Zhrnutie roka 2021 
 

Rok 2021 bol zvláštny, pre niekoho ťažký, pre niekoho smutný, všeobecne sa mohol zdať 
depresívnym. No svetové médiá priniesli zopár vynikajúcich správ. Medzi ne môžeme iste 
rátať spustenie hromadného očkovania proti ochoreniu Covid 19, vyliečenie druhého človeka 
z ochorenia HIV, objavenie lieku na diabetes 1. typu, alebo takmer celé zacelenie najstaršej 
ozónovej diery, či vypustenie najnovšieho vesmírneho teleskopu Jamesa Webba na sklonku 
roka. 
Tak, ako celú spoločnosť, aj Ľubovniansku knižnicu mimoriadne počas celého roka 
ovplyvňovala pretrvávajúca epidémia ochorenia Covid 19. Knižnica bola niekoľkokrát kvôli 
zavedeným protipandemickým opatreniam zatvorená. Uzávera, ktorá začala pred Vianocami 
2020 trvala do 27. januára 2021. Následne bola knižnica zatvorená kvôli karanténe 
zamestnancov od 3. do 19. apríla 2021 a nakoniec boli knižnice na Slovensku opäť celoplošne 
zatvorené od 25. novembra do 17. decembra 2021. Počas roka sme si vyskúšali viacero 
alternatív – od neposkytovania fyzických služieb, cez režim základ (používateľov sme 
obsluhovali bez ohľadu na ich imunitný status), režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) 
i režim OP (do knižnice mohli vstúpiť iba osoby plne očkované, alebo po prekonaní  
ochorenia Covid 19), aby sme sa na sklonku roka opäť stali esenciálnou službou poskytujúcou 
služby v relatívne „normálnom“ režime. Dodržiavanie protipandemických spojené s vyššími 
nárokmi na hygienu skomplikovalo technológiu výpožičiek – prevažnú časť roka sa sme 
vrátené knižničné dokumenty umiestňovali do karantény, používateľov sme usmerňovali, 
aby vypožičané dokumenty vracali prostredníctvom biblioboxu a svoj pobyt v knižnici 
minimalizovali vyzdvihnutím si objednaných kníh cez OPAC, telefonicky alebo e-mailom.  
Komplikovanejšia situácia bola pri organizovaní vzdelávacích a kultúrno-spoločenských 
podujatí. Podmienky pre ich organizovanie sa menili veľmi často, školské kolektívy mali 



niekoľkokrát od zriaďovateľa zákaz opúšťať areály škôl a kvôli častým náhlym zmenám 
organizácie vyučovania sme veľmi často plánované podujatia museli zrušiť. 
Z predchádzajúceho roka sme už ale mali skúsenosť s organizáciou online podujatí, ktorú 
sme využili najmä pri organizovaní podujatí pre triedne kolektívy v spolupráci s učiteľmi cez 
aplikáciu Zoom, vďaka ktorej nás prizývali na vyučovacie hodiny v čase dištančného 
vyučovania. 
 
V tieni pandémie prebiehal takmer úplne bežný pracovný rok. Okrem plnenia základných 
úloh verejnej knižnice – poskytovania základných a špeciálnych knižničných služieb 
zamestnanci knižnice participovali na realizácii viacerých nových – väčších i menších 
projektov. 
Ľubovnianska knižnica podpísala zmluvu o spolupráci s najväčšou  verejnou vedeckou 
knižnicou na Slovensku – Centrom vedecko-technických informácií  a vstúpila do konzorcia 
knižníc Knižnice pre Slovensko. Nateraz je výsledkom plnenia zmluvy zabezpečenie 
bezplatného prístupu k elektronickým informačným zdrojom, ktoré pre svojich používateľov 
nakupuje CVTI a rôznych školení pre pracovníkov knižnice. 
V roku 2021 sa nám vďaka grantu z FPU podarilo dokončiť prestavbu detského oddelenia, 
ktorú sme začali v roku 2020 zakúpením multifunkčného pódia a regálov na knihy 
financovaných z vlastných zdrojov. 
Stará Ľubovňa sa 1. júna 2021 stala oficiálnym mestom kultúry s projektom Uzol kultúry na 
realizácii ktorého sa podieľa aj Ľubovnianska knižnica aktivitami v oblasti literárnej tvorby 
a pri tej príležitosti bo vyhlásený mimoriadny ročník literárnej súťaže Záchvevy s témou 
Báseň pre moje mesto, ktorého vyhodnotenie sa uskutoční v marci 2022. 
Medzi najdôležitejšie aktivity Ľubovnianskej knižnice aj v roku 2021 patrili podujatia 
prebiehajúce v rámci projektu Stonožkové čítanie – divadelné predstavenia, inscenované 
čítania a stretnutia s tvorcami literatúry pre deti a mládež. 
Vďaka finančnej podpore Prešovského samosprávneho kraja sme v rámci výzvy Kultúra nás 
spája mohli v spolupráci s Ľubovnianskym múzeom realizovať projekt Zbierky rozprávajú – 
stretnutia s minulosťou Starej Ľubovne. Okrem prednášok na 5 vybraných tém sa mohli 
návštevníci knižnice zoznámiť s piatimi vzácnymi predmetmi zo zbierok Ľubovnianskeho 
múzea vystavenými  v sklenenej vitríne v priestoroch Ľubovnianskej knižnice a tlačeným 
výstupom je zborník odprednášaných príspevkov Zbierky rozprávajú: stretnutia s minulosťou 
Starej Ľubovne. 
Zaujímavým doplnkom služieb knižnice je požičiavanie spoločenských hier. V roku 2021 sme 
ponuku rozšírili o 24 hier, ktorých nákup odporučili členovia „tínedžerského“ čitateľského 
klubu, zároveň bol v KIS Dawinci vytvorený samostatný fond spoločenských hier, v ktorom 
evidujeme aj knihy z edície Kúzelné čítane  s „hovoriacim“ perom. 
V závere roka knižnica v spolupráci s OZ Misia Nádej a úsmev zorganizovala charitatívnu 
zbierku vianočných darčekov pre deti z rodín v krízovej situácii, osamelých seniorov a ľudí 
bez domova pod názvom Zabaľ úsmev. Prijímateľov 97 darčekov nám pomohli vytipovať 
zamestanci Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni. Mesta Stará Ľubovňa, 
Domova pre seniorov v Starej Ľubovni a Spišskej katolíckej charity. 
V roku 2021 sa v knižnici podarilo vymeniť časť starých svetiel za úsporné LED svetlá, zakúpiť 
3D tlačiareň, Playstation, nábytok na ekonomické oddelenie, nový projektor, 2 notebooky, 
koberce za pult centrálnej evidencie. 
Veľké zmeny sme zaznamenali v personálnej oblasti. K 31. 3.2021 ukončila pracovný pomer 
Mgr. Jana Vargová, dlhoročnú ekonómku organizácie Máriu Hrickovú, ktorá odišla po 30 



rokoch práce v knižnici do starobného dôchodku,  vystriedala Mária Imrichová. V máji odišli 
na materskú dovolenku Mgr. Jana Kaletová a Bc. Mária Sčensná. V kolektíve sme postupne 
privítali nových pracovníkov – Ivana Orovčíka, Luciu Knapovú a Margitu Olejníkovú. 

 
3. Vyhodnotenie odbornej činnosti  

 
3.1. Ťažiskové  úlohy, plnenie hlavných úloh, knižnično-informačné služby, bibliografická 

činnosť, edičná činnosť, metodická a poradenská činnosť, klubová činnosť, 
komunitná činnosť, spolková činnosť...  
 

Úlohy boli plnené v zmysle Plánu činnosti Ľubovnianskej knižnice, ktorý zohľadňoval hlavné 
poslanie, úlohy, ciele a strategické dokumenty.  Aj v roku 2021 sa na plnení hlavných 
ukazovateľov nepriaznivo odzrkadlila pandémia ochorenia Covid 19, keď bola knižnica 
prakticky dva mesiace pre verejnosť zatvorená a prijaté protipandemické opatrenia 
obmedzovali návštevnosť knižnice (režim OTP, OP, obmedzenie a aj zákaz kultúrno-
spoločenských podujatí. Medzi ťažiskové úlohy v roku 2021 patrilo doladzovanie technológie 
výpožičiek a štatistík v KIS DAWINCI, modernizácia detského oddelenia, vstup do konzorcia 
Knižnice pre Slovensko a príprava na zavedenie bezhotovostných platieb, kedy bol terminál 
na bezhotovostné platby nainštalovaný na sklonku roka 2021 tak, aby sme od začiatku roka 
2022 mohli bezhotovostné platby rutinne prijímať. Z plánovaných ukazovateľov 
programového rozpočtu sme okrem počtu registrovaných používateľov všetky ukazovatele 
prekročili. Napriek tomu sme odporúčaný štandard počtu registrovaných používateľov podľa 
Metodického usmernenia Knižničného inštitútu Slovenskej národnej knižnice na hodnotenie 
štandardov verejných knižníc podľa Metodického usmernenia Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky č. MK-4315/2020-110/1117 z 21. júla 2020 na určenie štandardov pre 
verejné knižnice splnili. 
 
Knižničné fondy  
Výber a nákup knižného fondu bol realizovaný na základe edičných plánov vydavateľstiev, 
internetového prieskumu, v spolupráci s kníhkupcami a distribučnými agentúrami (Albatros 
Media Slovakia, Alter ego Kežmarok, Ikar, I.M.I. Imrich Hajik Košice, Slovart, Kulturmarket 
Katarína, Artforum Prešov, Ing. Ivan Lazík Bratislava, internetové  kníhkupectvá  Verbarium a 
Bux ), pričom boli zohľadňované požiadavky, potreby a skladba používateľov. 
Hlavným zdrojom financovania nákupu knižných fondov v roku 2021 boli granty. V roku 2021 
sme vyčerpali úspešný grant Keď s knihou je tak dobre... aj v roku 2020  z Fondu na podporu 
umenia v objeme 20 000 €, za ktorý sme nakúpili 1 639 knižných jednotiek. Z Fondu na 
podporu umenia sme žiadali o grant na rok 2021/2022 Keď s knihou je tak dobre... aj v roku 
2021 v sume 6 000 € a schválili nám 5 000 €. Vyčerpali sme 4 345,37 €, za ktoré sme nakúpili 
403 knižných jednotiek.  Z grantovej schémy  Mesta Stará Ľubovňa sme na projekt  Knižnica 
plná múdrosti a radosti 2021 zameraný na nákup literatúry žiadali dotáciu 4 000 € a získali 
3 500 €, za ktoré sme nakúpili 355 knižných jednotiek.  
Priebežným a pravidelným doplňovaním do knižného fondu pribudlo 2 998 knižných 
jednotiek (v roku 2020 – 1 821) v celkovej hodnote 33 643,75 € (rok 2020 – 16 708,86) 
Kúpou bolo získaných 2 844 knižných jednotiek v hodnote 32 300,64 €. Darom od organizácií 
a súkromných osôb knižnica získala 151 knižných jednotiek v hodnote 1 316,68 €. Náhradou 
za stratené tituly  do knižnice pribudli 3 knižné jednotky v hodnote 26,43 €. Priemerná cena 



knižnej jednotky v roku 2021 bola 11,35 €.K 31. 12 2021 knižný fond tvorilo 64 122 
knižničných jednotiek. 
Knižnica v sledovanom období odoberala 74 titulov periodík v počte 74 exemplárov.  
Z dôvodu zastaranosti, opotrebovanosti a duplicity v zmysle § 30 zákona č. 126/2015 Z. z. o 
knižniciach, vyhlášky č. 201/2016 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 8. júna 2016, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných 
dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu, knižnica vyradila v roku 2021 z 
knižného fondu 2 335 knižných jednotiek v hodnote 5 345,11 €, z toho 2 197 
opotrebovaných knižných jednotiek a 138 zastaraných knižných jednotiek. 
Vyradené opotrebované knižné jednotky boli znehodnotené a vyvezené do triedeného 
odpadu. Časť vyradených kníh knižnica ponúkla používateľom Ľubovnianskej knižnice na 
burze v priestoroch knižnice a časť pravidelne umiestňovala do knižnej búdky v parku na 
Námestí gen. Rastislava Štefánika. Vyradené zastarané knižné jednotky sú uložené v sklade 
Ľubovnianskej knižnice a prezentované na webovej stránke knižnice. 

 
Knižnično-informačné služby 
Knižnično-informačné služby v roku 2021 zahŕňali komplex činností od poskytovania 
základných knižničných služieb, špeciálnych knižničných až po organizovanie množstva 
podujatí pre verejnosť s bezplatným vstupom. 
Výpožičné a informačné služby knižnica zabezpečovala prostredníctvom integrovaného 
knižnično-informačného systému Dawinci. K 31. 12. 2021 bolo registrovaných 2 444 
používateľov, evidovaných  31 597 návštevníkov 

 
Podujatia 
V roku 2021 sa na 256 kolektívnych podujatiach zúčastnilo 8 189 návštevníkov. Väčšina 
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských bola zameraná na deti a mládež. Zážitkové čítania, 
informačné výchovy, tvorivé dielne, inscenované čítania v podaní profesionálnych hercov, 
stretnutia s kvalifikovanými odborníkmi, boli vhodným doplnkom vyučovacieho procesu na 
všetkých typoch škôl. 
Medzi najvýznamnejšie podujatia organizované Ľubovnianskou knižnicou už tradične patrí 
kampaň na podporu čítania Stonožkové čítanie, ktorej cieľom je šírenie knižnej kultúry a 
prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o čítanie a tým aj zvyšovanie 
čitateľskej gramotnosti. V roku 2021 prebiehali aktivity podporené Fondom na podporu 
umenia v roku 2020, ktoré sa však vzhľadom na pandemickú situáciu nemohli konať 
v pôvodne plánovaných termínoch, ale aj aktivity podporené projektom v roku 2021.  
Vzhľadom na potrebu dodržiavať protipandemické opatrenia i odporúčania Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva sa všetky realizované podujatia organizovali vždy pre 
ustálené školské kolektívy – jednu triedu. Žiaci základných a študenti stredných škôl sa stretli 
s autorkami kníh pre deti a mládež  Katarínou Škorupovou, Markou Staviarskou,  Paulínou 
Feriancovou, Toňou Revajovou a Vandou Rozenbergovou.  
Na stretnutí so spisovateľkou a prekladateľkou Paulínou Feriancovou sa v podvečerných 
hodinách stretli členovia Klubu čitateľov a účastníci súťaže Kráľ čitateľov.  
Okrem stretnutí so spisovateľmi sa konali 4 divadelné predstavenia/inscenované čítania na 
motívy knihy Pippi Dlhá Pančucha, 2 predstavenia na motívy knihy Líza, mačka z trojice, 4 
predstavenia s tematikou vesmíru a dejín astronautiky Vesmíro, divadlo Cililing odohralo 4 
predstavenia na motívy rozprávok Kocúr v čižmách a O statočnom krajčírovi. 



Súčasťou kampane bola čitateľská súťaž pre triedne kolektívy a jednotlivcov 2. - 4 . ročníka 
ZŠ. V školskom roku 2020/21, v 12. ročníku čitateľskej súťaže, sme kvôli pretrvávajúcej zlej 
epidemiologickej situácii upravili pravidlá a súťažiaci mohli vypĺňať záznamy o prečítaných 
knihách aj elektronicky a zaviedli sme aj súťaž jednotlivcov.  V 12. ročníku súťaže odovzdali 
súťažiaci 1190 záznamov o prečítaných knihách a víťazi si ceny prevzali slávnostne z rúk 
spisovateliek počas besied.   
Po dlhšom období, v ktorom bolo pomerne náročné organizovať kultúrno-spoločenské 
a vzdelávacie podujatia pre širokú verejnosť, s letným uvoľnením opatrení, si medzi čitateľmi 
veľmi rýchlo získali obľubu aktivity spojené s celoslovenským projektom Prečítané leto. 
V rámci projektu sa v knižnici uskutočnilo 20 podujatí (zážitkové čítania a tvorivé dielne). 
Medzi podujatia, ktoré si rýchlo získali obľubu u návštevníkov knižnice patrili letné aktivity 
pod spoločným názvom Poďme spolu čítať, tvoriť, hrať sa, zahŕňajúce zážitkové čítania, 
tvorivé dielne, hry a kvízy. V rámci stretnutí hrali účastníci guľkové hry bez jamiek, stavali 
knižné domino či hrali knižný golf. 
V druhej polovici roka 2021 sme realizovali projekt podporený Prešovským samosprávnym 
krajom v rámci programu kultúra nás spája Zbierky rozprávajú: stretnutia s minulosťou 
Starej Ľubovne. Hlavným partnerom projektu bolo Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej 
Ľubovni. Počas projektu bolo v Ľubovnianskej knižnici v sklenenej vitríne vystavených päť 
zbierkových predmetov Ľubovnianskeho múzea. K piatim vystaveným predmetom boli 
zorganizovaných 19 tematicky zviazaných prednášok, pričom novembrové a decembrové 
prednášky sa konali už v online prostredí. Prednášajúcimi boli Katarína Chapuis Šutorová, 
autorka žijúca vo Francúzsku, ktorá prezentovala svoju pripravovanú knihu Zamoyské 
nevesty a zbierkovým predmetom bola vyšívaný obrúsok z výbavy Izabely Zamyskej, ku 
obilnej kose s prídavným zariadením sa konali prednášky Natálie Hrebíkovej Od zrnka 
k chlebu, Radovana Rabíková odprednášala dve témy – Formovanie a uplatňovanie 
volebného práva v regióne Stará Ľubovňa v medzivojnovom období a Anjuovci na uhorskom 
tróne a ich vplyv na dejiny Horného Uhorska, ku ktorým bola vystavená hlasovacia urna 
z Hniezdneho a portrét Ľudovíta I. Veľkého, ktorý udelil Starej Ľubovni mestské výsady, 
poslednou prezentovanou témou bolo Sakrálne umenie v kostole sv. Mikuláša v Starej 
Ľubovni, ktorú prezentovala kunsthistorička Michaela Haviarová a vystaveným zbierkovým 
predmetom bol kňazský ornát. Výstupom projektu je aj tlačený zborník. 
1. júna 2021 sa mesto Stará Ľubovňa stalo Mestom kultúry s projektom Uzol. Knižnica 
aktívne participovala na podujatiach s literárnou tematikou a v rámci Mesta kultúry 
zorganizovala dramatický workshop pre žiakov literárno-dramatického odboru ZUŠ Jána 
Melkoviča s docentkou katedry bábkoherectva Barborou Krajč Zamiškovou O rybke Beličke. 
 
Metodická a poradenská činnosť 
Metodická činnosť Ľubovnianskej knižnice z pozície regionálnej metodiky vychádzala z 
konkrétnych potrieb obecných knižníc regiónu Stará Ľubovňa.  V zmysle Zákona o knižniciach 
a zriaďovacej listiny metodicky usmerňovala a koordinovala činnosť 36 verejných knižníc 
v regióne Stará Ľubovňa a sprostredkovávala knižniciam informácie o celoslovenských a 
regionálnych aktivitách a dianí v rámci knihovníctva.  
Z dôvodu protipandemických opatrení sme vykonávali metodické návštevy v akútnych 
prípadoch, na požiadanie knihovníkov alebo štatutárov. Celkom boli realizované 4 
metodicko-inštruktážne návštevy, kde sa riešili otázky týkajúce sa realizácie revízie 
knižničného fondu, vyhodnotenia projektu FPU a vedenie knihovníckej agendy. 



V rámci dokumentačno-rozborovej činnosti sa Ľubovnianska knižnica organizačne podieľala 
na štatistickom zisťovaní verejných knižníc  prostredníctvom Ročného výkazu KULT 10-01.  
Za účelom zabezpečenia kvantitatívnych a kvalitatívnych podmienok poskytovania knižnično-
informačných služieb v knižniciach regiónu Ľubovnianska knižnica spracovala Plnenie 
štandardov pre verejne knižnice v jej metodickom pôsobení.. Bohužiaľ pri vyhodnotení 
plnenia štandardov  dospela k záveru, že na optimálnej úrovni tieto podmienky v regióne 
spĺňa jedine Ľubovnianska knižnica. 
V snahe zlepšiť a skvalitniť výpožičné služby  knižnica  zrealizovalai  tri prieskumy.  „Prieskum 
spokojnosti so službami knižnice“ bol adresovaný používateľom knižnice od 11 rokov. 
V prieskume „ Je v knižnici dobre?“ vyjadrovali mieru spokojnosti s novozariadeným 
oddelením používatelia do 10 rokov  a prostredníctvom elektronického dotazníka “ Online 
podujatia knižnice“ knižnicu mali respondenti nasmerovať aký typ podujatí má knižnica 
organizovať. 
Významným nástrojom metodickej  práce je porovnávanie výkonov  a kvality poskytovaných 
služieb vlastnej knižnice s výkonmi porovnateľných knižníc Slovenska (podľa typu knižnice a  
počtu obyvateľov v sídle knižnice). Ľubovnianska knižnica je zapojená do projektu 
„Benchmarking knihoven“ (od roku 2011), kde v takmer vo všetkých sledovaných 
indikátoroch je Ľubovnianska knižnica na popredných miestach. 

 
3.2. Medzinárodná spolupráca, spolupráca s národnostnými menšinami a spolupráca 

s inými subjektami  
Ľubovnianska knižnica spolupracuje s viacerými organizáciami a združeniami v sídle knižnice 
i v širšom regióne: Jednota dôchodcov Slovenska, Český spolok v Starej Ľubovni, České 
centrum v Bratislave , Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Slovenská knižnica pre 
nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu, Ľubovnianske múzeum, dom Sv. Anny, 
Špeciálna základná škola sv. Anny, Prešovský samosprávny kraj, Centrum vedecko-
technických informácií, OZ Ži(vé) vzťahy, OZ Misia nádej a úsmev, Domov seniorov v Starej 
Ľubovni. 
Tak, ako po minulé roky, knižnica spolupracovala s Mestom Stará Ľubovňa a Ľubovnianskym 
osvetovým strediskom pri literárnych a recitačných súťažiach ako je Poetická Ľubovňa, Dúha, 
Babka a dedko a participuje na projekte Uzol – Mesto kultúry. 
Ľubovnianska knižnica je kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a 
Slovenskej asociácie knižníc. Zamestnanci vykonávajúci knihovnícke činnosti sú 
individuálnymi členmi Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.  Riaditeľka knižnice je 
členkou krajského výboru SSKK. Na pracovisku pôsobí Základná organizácia odborového 
zväzu pracovníkov knižníc SR.  

 
3.3. Online činnosť 
Kvôli pandemickej situácii sme niektoré podujatia, ktoré mali mať prezenčnú formu presunuli 
do online priestoru. Išlo najmä o vzdelávacie podujatia pre žiakov základných a stredných 
škôl. Celkom ich bolo 68.  

 

4. Projektová činnosť a granty  
Vychádzajúc zo skúseností z realizovaných projektov v predchádzajúcich  rokov každoročne 
reagujeme na výzvy FPU, MK SR a iných grantových programov. Takto získané financie sú  
v knižnici významnou pridanou hodnotou pri skvalitňovaní služieb, modernizácii priestoru, 
či organizovaní podujatí pre  miestne komunity. 



 

Názov projektu Výstup 
Finančný 

zdroj 

Žiadaná 
suma 
 v € 

Schválená  
suma 
 V € 

Čerpanie - 
výdavky 

k 31.12.2021 

Termín 
podania/ 

termín 
realizácie 

Knižnica plná 
múdrosti a radosti 
2021 

Nákup KF 
Mesto 
Stará 

Ľubovňa 
4 000,00 3 500,00 2020/2021 2020/2021 

Stonožkové čítanie 
2020 

Podujatie 
na podporu 

čítania 
FPU 8 030 6 000 5 110,00 2019/ 2021 

Stonožkové čítanie 
2021 

Podujatie 
na podporu 

čítania 
FPU 3 140,00 3 140,00 1 768,00 2020/ 2021 

Keď s knihou je tak 
dobre... aj v roku 
2020 

Nákup KF FPU 20 000,00 20 000,00 2020/2021 2020/2021 

Keď s knihou je tak 
dobre... aj v roku 
2021 

Nákup KF FPU 6 000,00 5 000,00 4 345,37 2021/2022 

Podpora 
pracovného miesta 

Podpora 
pracovného 

miesta 
ÚPSVaR 5636,41 5 636,41 5 636,41 2021/2022 

Zbierky rozprávajú 
(kultúra nás spája) 

Vzdelávacie 
podujatia 

PSK 4 000 4 000 3 697,10 2021/2021 

Prevádzkové 
náklady na 2 
chránené 
pracoviská 

Podpora 
zamestnáva

nia ŤZP 
ÚPSVaR 4136,58 4 136,58 4 136,58 2021/2022 

Nový dizajn - 
deťom  

Skvalitnenie 
interiérovéh
o vybavenia  

FPU 5 790,00 4 500,00 4 500,00 2020/2021 

Nový dizajn - 
mládeži 

Skvalitnenie 
interiérovéh
o vybavenia 

FPU 7 770,00  podané - 2021/ -  

Knižnica plná 
múdrosti a radosti 
2022 

Nákup KF 
Mesto 
Stará 

Ľubovňa 
4 000,00 podané - 2021/ -  

#myslimtedasom 
Vzdelávacie 

podujatia 
O2 1 636,00 

ne 

podporené 
- 2021/ -  

ZOO za regálom 
Komunitné 

aktivity 
SPP 1 100,00 

ne 

podporené 
- 2021/ -  

Modernými 

technológiami.. 

Modernizácia 

služieb a 

zvýšenie 

hygienického 

štandardu 

IROP 80 511 podané  2021/- 

SK krimi 
Podpora 

čítania 
FPU 5 340 

nepodpore

né 
 2021/ - 

 
Celkový počet podaných projektov v roku 2021: 11 
Počet schválených projektov v roku 2021: 5 
Počet realizovaných projektov v roku 2021: 9 



Celková suma schválených projektov: 51 776, 41 
 

5. Marketing a propagácia v roku 2021 
 
S poskytovaním knižnično-informačných služieb úzko súvisí propagačná činnosť, ktorá 
spočívala v oslovení a informovaní verejnosti o dianí v knižnici prostredníctvom webovej 
stránky, profilov knižnice na sociálnych sieťach, ale aj tradičnými tlačenými plagátmi 
a pozvánkami. Grafický návrh a tlač plagátov a pozvánok sme zabezpečovali prevažne vo 
vlastnej réžii.  
V regionálnej periodickej tlači a miestnej televízii boli uverejňované príspevky o významných 
a zaujímavých podujatiach v knižnici. 
Ľubovniansku knižnicu propagujeme aj pomocou drobných darčekov s logom knižnice, 
ktorými sú odmeňovaní súťažiaci (tašky, vaky, ceruzy), ale napr. aj tričkami s logom knižnice 
a nápisom Keď s knihou je tak dobre..., ktoré nosia zamestnanci pri výnimočných 
príležitostiach. 
 
Články v tlačených médiách 
Šipošová, Ivana: A ta tráva a sedmikrásky jste vy, mladí lidé :  Voskovec A Werich měli svého 
Ježka, coronu a mají svou planetku na obloze. In: Stříbrný vítr. Roč. 13., č. 3. (2021), s. 12-14 
Šipošová Ivana : To byla jízda! : Dny české kultury v Martině a Staré Ľubovni. In: Stříbrný vítr. 
Roč. 13., č. 6. (2021), s. 13 
ms: Začal Týždeň slovenských knižníc. In: Ľubovnianske noviny. Roč. 46., č. 8. (2021), s. 4 
ms: Mohli si vychutnať divadlo naživo. In: Ľubovnianske noviny. Roč. 46., č. 22. (2021), s. 4 
ms: Zlatá stonožka má novú majiteľku. In: Ľubovnianske noviny. Roč. 46., č. 25. (2021), s. 5 
ms: Je málo kníh s hlavným hrdinom s hendikepom. Ľubovnianske noviny. Roč. 46., č. 26-27.  
(2021), s. 10 
Chamillová, Alexandra: Ľubovnianska knižnica ako ju (ne)poznáme. In: Ľubovnianske noviny. 
Roč. 46., č. 31. (2021), s. 6, 7 
ms: Spisovateľka Toňa Revajová ponúkla pohľad na súčasný svet detskými očami. In: 
Ľubovnianske noviny. Roč. 46., č. 36. (2021), s. 6, 7 
ms: Spisovateľka Vanda Rozenbergová: Knižnica je jedným z posledných rajov na zemi. In: 
Ľubovnianske noviny. Roč. 46., č. 38. (2021), s. 5 
ms: V knižnici vytvorili multifunkčný priestor pre deti. In: Ľubovnianske noviny. Roč. 46., č. 43. 
(2021), s. 8 
ms: Darčeky pre osamelých. In: Ľubovnianske noviny. Roč. 46., č. 46. (2021), s. 5 
 
 
Prezentácia  knižnice v iných médiách  

Čitatelia sa dočkali, knižnica je opäť otvorená,  zverejnené 5. 2. 2021 
https://youtu.be/JYT2PaiL2cE 

Čitatelia sa dočkali, knižnica je opäť otvorená,  zverejnené 10. 2. 2021 
http://www.lms.sk/post/%C4%8Ditatelia-sa-do%C4%8Dkali-kni%C5%BEnica-je-
op%C3%A4%C5%A5-otvoren%C3%A1 

Bibliobox zaplnili až päťkrát viac ako zvyčajne,  zverejnené 11. 2. 2021 
http://www.lms.sk/post/bibliobox-zaplnili-a%C5%BE-p%C3%A4%C5%A5kr%C3%A1t-viac-
ako-zvy%C4%8Dajne 

http://www.lms.sk/post/%C4%8Ditatelia-sa-do%C4%8Dkali-kni%C5%BEnica-je-op%C3%A4%C5%A5-otvoren%C3%A1
https://youtu.be/JYT2PaiL2cE
http://www.lms.sk/post/%C4%8Ditatelia-sa-do%C4%8Dkali-kni%C5%BEnica-je-op%C3%A4%C5%A5-otvoren%C3%A1
http://www.lms.sk/post/%C4%8Ditatelia-sa-do%C4%8Dkali-kni%C5%BEnica-je-op%C3%A4%C5%A5-otvoren%C3%A1
http://www.lms.sk/post/%C4%8Ditatelia-sa-do%C4%8Dkali-kni%C5%BEnica-je-op%C3%A4%C5%A5-otvoren%C3%A1
http://www.lms.sk/post/bibliobox-zaplnili-a%C5%BE-p%C3%A4%C5%A5kr%C3%A1t-viac-ako-zvy%C4%8Dajne
http://www.lms.sk/post/bibliobox-zaplnili-a%C5%BE-p%C3%A4%C5%A5kr%C3%A1t-viac-ako-zvy%C4%8Dajne
http://www.lms.sk/post/bibliobox-zaplnili-a%C5%BE-p%C3%A4%C5%A5kr%C3%A1t-viac-ako-zvy%C4%8Dajne


Mohli si vychutnať divadlo naživo,  zverejnené 4. 6. 2021 https://youtu.be/cRs3o0W0Iwg 

Mohli si vychutnať divadlo naživo,  zverejnené 12. 6. 2021 
http://www.lms.sk/post/video-spisovate%C4%BEka-vanda-rozenbergov%C3%A1-
kni%C5%BEnica-je-jedn%C3%BDm-z-posledn%C3%BDch-rajov-na-zemi 

Zlatá stonožka má novú majiteľku,  zverejnené 25. 6. 2021  
https://youtu.be/-LxS33m2aDs 

Stonožkové čítanie, zverejnené 21. 6. 2021, 17:30 
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1559/1589336 

Zlatá stonožka má novú majiteľku ,  zverejnené 1. 7. 2021 
http://www.lms.sk/post/video-zlat%C3%A1-stono%C5%BEka-m%C3%A1-nov%C3%BA-
majite%C4%BEku 

Stonožkové čítanie, zverejnené 2.7.2021, 9:17 
https://www.rtvs.sk/radio/program?date=2021-07-02 

Nie je veľa hlavných hrdinov, ktorí bojujú s hendikepom,  zverejnené 2. 7. 2021 
https://youtu.be/N8rXoUkTA-o 

Nie je veľa hlavných hrdinov, ktorí bojujú s hendikepom,  zverejnené 22. 7. 2021 
http://www.lms.sk/post/video-nie-je-ve%C4%BEa-hlavn%C3%BDch-hrdinov-ktor%C3%AD-
bojuj%C3%BA-s-hendikepom 

Ľubovnianska knižnica ako ju (ne)poznáme,  zverejnené 3. 9. 2021 
http://www.lms.sk/post/%C4%BEubovnianska-kni%C5%BEnica-ako-ju-ne-pozn%C3%A1me 

Spisovateľka Toňa Revajová ponúkla pohľad na súčasný svet detskými očami,  zverejnené 27. 
9. 2021 
https://youtu.be/cqbPtszJBjA 

Spisovateľka Toňa Revajová ponúkla pohľad na súčasný svet detskými očami,  zverejnené 3. 
10. 2021 
http://www.lms.sk/post/spisovate%C4%BEka-to%C5%88a-revajov%C3%A1-pon%C3%BAkla-
poh%C4%BEad-na-s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BD-svet-detsk%C3%BDmi-o%C4%8Dami 
Spisovateľka Vanda Rozenbergová: Knižnica je jedným z posledných rajov na,  zverejnené 11. 
10. 2021 https://youtu.be/4gInrepboj0 

Spisovateľka Vanda Rozenbergová: Knižnica je jedným z posledných rajov na zemi,  
zverejnené 14. 10. 2021 http://www.lms.sk/post/video-spisovate%C4%BEka-vanda-
rozenbergov%C3%A1-kni%C5%BEnica-je-jedn%C3%BDm-z-posledn%C3%BDch-rajov-na-zemi 

V knižnici vytvorili multifunkčný priestor pre deti,  zverejnené 23. 11. 2021 
http://www.lms.sk/post/v-kni%C5%BEnici-vytvorili-multifunk%C4%8Dn%C3%BD-priestor-
pre-deti  

V knižnici vytvorili multifunkčný priestor pre deti,  zverejnené 26. 11. 2021 
https://youtu.be/xE6dpYTHDGg 

Vyber si anjela a daruj darček,  zverejnené 8. 12. 2021 
http://www.lms.sk/post/vyber-si-anjela-a-daruj-dar%C4%8Dek 
 
Knižnica na webovej stránke https://www.kniznicasl.sk/, sociálnej sieti Facebook  
http://www.facebook.com/pages/Ľubovnianska-knižnica-v-Starej-Ľubovni/281482570335 

http://www.lms.sk/post/mohli-si-vychutna%C5%A5-divadlo-na%C5%BEivo
https://youtu.be/cRs3o0W0Iwg
http://www.lms.sk/post/mohli-si-vychutna%C5%A5-divadlo-na%C5%BEivo
http://www.lms.sk/post/video-spisovate%C4%BEka-vanda-rozenbergov%C3%A1-kni%C5%BEnica-je-jedn%C3%BDm-z-posledn%C3%BDch-rajov-na-zemi
http://www.lms.sk/post/video-spisovate%C4%BEka-vanda-rozenbergov%C3%A1-kni%C5%BEnica-je-jedn%C3%BDm-z-posledn%C3%BDch-rajov-na-zemi
http://www.lms.sk/post/video-zlat%C3%A1-stono%C5%BEka-m%C3%A1-nov%C3%BA-majite%C4%BEku
https://youtu.be/-LxS33m2aDs
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1559/1589336
http://www.lms.sk/post/video-zlat%C3%A1-stono%C5%BEka-m%C3%A1-nov%C3%BA-majite%C4%BEku
http://www.lms.sk/post/video-zlat%C3%A1-stono%C5%BEka-m%C3%A1-nov%C3%BA-majite%C4%BEku
http://www.lms.sk/post/video-zlat%C3%A1-stono%C5%BEka-m%C3%A1-nov%C3%BA-majite%C4%BEku
https://www.rtvs.sk/radio/program?date=2021-07-02
http://www.lms.sk/post/video-nie-je-ve%C4%BEa-hlavn%C3%BDch-hrdinov-ktor%C3%AD-bojuj%C3%BA-s-hendikepom
https://youtu.be/N8rXoUkTA-o
http://www.lms.sk/post/video-nie-je-ve%C4%BEa-hlavn%C3%BDch-hrdinov-ktor%C3%AD-bojuj%C3%BA-s-hendikepom
http://www.lms.sk/post/video-nie-je-ve%C4%BEa-hlavn%C3%BDch-hrdinov-ktor%C3%AD-bojuj%C3%BA-s-hendikepom
http://www.lms.sk/post/video-nie-je-ve%C4%BEa-hlavn%C3%BDch-hrdinov-ktor%C3%AD-bojuj%C3%BA-s-hendikepom
http://www.lms.sk/post/%C4%BEubovnianska-kni%C5%BEnica-ako-ju-ne-pozn%C3%A1me
http://www.lms.sk/post/%C4%BEubovnianska-kni%C5%BEnica-ako-ju-ne-pozn%C3%A1me
http://www.lms.sk/post/spisovate%C4%BEka-to%C5%88a-revajov%C3%A1-pon%C3%BAkla-poh%C4%BEad-na-s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BD-svet-detsk%C3%BDmi-o%C4%8Dami
https://youtu.be/cqbPtszJBjA
http://www.lms.sk/post/spisovate%C4%BEka-to%C5%88a-revajov%C3%A1-pon%C3%BAkla-poh%C4%BEad-na-s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BD-svet-detsk%C3%BDmi-o%C4%8Dami
http://www.lms.sk/post/spisovate%C4%BEka-to%C5%88a-revajov%C3%A1-pon%C3%BAkla-poh%C4%BEad-na-s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BD-svet-detsk%C3%BDmi-o%C4%8Dami
http://www.lms.sk/post/spisovate%C4%BEka-to%C5%88a-revajov%C3%A1-pon%C3%BAkla-poh%C4%BEad-na-s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%BD-svet-detsk%C3%BDmi-o%C4%8Dami
https://youtu.be/4gInrepboj0
http://www.lms.sk/post/video-spisovate%C4%BEka-vanda-rozenbergov%C3%A1-kni%C5%BEnica-je-jedn%C3%BDm-z-posledn%C3%BDch-rajov-na-zemi
http://www.lms.sk/post/video-spisovate%C4%BEka-vanda-rozenbergov%C3%A1-kni%C5%BEnica-je-jedn%C3%BDm-z-posledn%C3%BDch-rajov-na-zemi
http://www.lms.sk/post/v-kni%C5%BEnici-vytvorili-multifunk%C4%8Dn%C3%BD-priestor-pre-deti
http://www.lms.sk/post/v-kni%C5%BEnici-vytvorili-multifunk%C4%8Dn%C3%BD-priestor-pre-deti
https://youtu.be/xE6dpYTHDGg
http://www.lms.sk/post/vyber-si-anjela-a-daruj-dar%C4%8Dek
http://www.lms.sk/post/vyber-si-anjela-a-daruj-dar%C4%8Dek
https://www.kniznicasl.sk/
http://www.facebook.com/pages/Ľubovnianska-knižnica-v-Starej-Ľubovni/281482570335


a Instagram https://www.instagram.com/lubovnianska.kniznica/ informovala svojich 
návštevníkov o aktuálnych podujatiach, novinkách vo fonde knižnice. K 31.12.2020 web 
Ľubovnianskej knižnice zazmenal  24 525 návštev a 47 372 zobrazení, pričom jeden 
návštevník sa na webe zdržal v priemere 2,26 minúty. Knižnica 2 250  sledovateľom na 
Facebooku  ponúkla v minulom roku 330 príspevkov a 15 príbehov,  na  Instagrame mala 365 
sledovateľov. 
 

6. Organizačná štruktúra  
   

Prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2021: 13,18 
Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2021: 14 
Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry: 14 
Vedúci zamestnanci (okrem riaditeľa): 2 
Odborní zamestnanci: 10 
Administratívni zamestnanci: 1 
Ostatní: 2 
Pohyb zamestnancov v r. 2020 (odišli/noví): 4/4 
Mária Imrichová (začiatok pracovného pomeru 1.3. 2021) 
Mgr. Janka Vargová (ukončenie pracovného pomeru 31.3. 2021) 
Bc. Mária Sčensná (nástup na materskú dovolenku k 12.5.2021) 
Mgr. Jana Kaletová (nástup na materskú dovolenku k 28.5.2021) 
Ivan Orovčík (začiatok pracovného pomeru k 1.6.2021) 
Lucia Knapová (projekt ÚPSVaR Podpora zamestnanosti 1.7.2021) 
Mária Hricková (odchod do starobného dôchodku) k 31.7.2021) 
Margita Olejníková (projekt ÚPSVaR Podpora zamestnanosti 1.8.2021) 
 
Štruktúra vzdelanosti pracovníkov:  
vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň: Mgr. –5  
vysokoškolské vzdelanie 1. stupeň: Bc. – 1  
úplne stredoškolské vzdelanie – 8  
Priemerný vek pracovníkov Ľubovnianskej knižnice je 46,58 rokov.  
Pracovníci knižnice boli používateľom v službách k dispozícií 45 hodín týždenne. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/lubovnianska.kniznica/
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č innost í  

úsek knižnično -  

informačných fondov  

úsek l i teratúry   

pre  det i  a  mládež  

úsek krásnej  l i teratúry  

pre  dospelých  

úsek odbornej  l i teratúry  

pre  dospelých  

úsek bibl iograf ie  

úsek koordinácie  podujat í  

útvar  ekonomick o - te c hn ický  

úsek ekonomický  a  personálny  

úsek prevádzkovo - te c hn ický    

Aktuálna organizačná štruktúra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Budovy  
 

7.1.  Počet spravovaných objektov:  
Ľubovnianska knižnica nemá v správe žiadnu nehnuteľnosť. 

 
 

8. Nájmy 
 

8.1. Prenajaté priestory:  
- Adresa: Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa 
- Prenajímateľ: Mesto Stará Ľubovňa 
- Nájomca: Ľubovnianska knižnica 



- Plocha (m²): 978m2 
- Výška ročného nájomného: odpočítavané ako kompenzácia za predaj 

Provinčného domu do 31.8.2021, v roku 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo  
bezplatný prenájom do 31.8.2022 

- Účel: poskytovanie KIS 
- Stručný popis stavu objektu: priestory vyžadujú komplexnú rekonštrukciu 

(elektroinštalácie, toaliet, podhľadov, podláh...) 
- Iné: v roku 2020 boli vymenené okná a zrekonštruovaná strecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1 
Programový rozpočet –  2021 

 
  Plán Skutočnosť 

1. Počet používateľov 2 500 2 444 

2. Počet návštevníkov 20 000 31 597 

3. Počet knižničných prírastkov  2 200 2 997 

4. Počet podujatí 150 256 

 
 

Ostatné ukazovatele - 2021 
 

  Plán Skutočnosť 

1. Knižničný fond 62 000 64 122 

2. Výpožičky 70 000 60 045 

3.. Úbytky 3 800 2 335 

4.. % používateľov z počtu obyvateľov 15 15,32 % 

5. Online podujatia 12 68 

6. E-knihy 400 144 

7. E-čitatelia - 55 

 Zvukové knihy  81 

 Rešerše  28 

 MVS z iných knižníc  78 

 MVS iným knižniciam  26 

 Objednávky (odloženie)  2 265 

 OPAC katalóg – počet vstupov s interakciou  13 458 

          z toho– počet vstupov cez prihlásenie   6 575 

 Rezervácie  639 

 Počet čitateľov, ktorí vrátili knihy cez Bibliobox  1 056 

 Počet kníh vrátených do Bibliobox  8 563 

 
Príloha č.2 

Súťaže – 2021 
 

Termín 
 

Názov  
súťaže 

Charakter  
súťaže * 

Zdroj 
financovania 

12.10.2020 - 
8.6.2021 

Stonožkové čítanie 
pokračuje 

miestna FPU 

1.4.2021 -30.5.2021 Kráľ čitateľov okresná vlastné zdroje 

1.7.-15.9.2021 Čím viac čítaš, tým viac vieš okresná vlastné zdroje 

16.3.2021 
Deň ľudovej rozprávky – 
online kvíz 

okresná vlastné zdroje 

2.4.2021 Medzinárodný deň detskej okresná vlastné zdroje 



knihy  - online súťaž 

8.1.-12.3.2021 
Túlanie po našom - cyklické 
online vedomostné 
podujatie (každý piatok) 

okresná vlastné zdroje 

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

Výstavy – 2021 
 

Termín 
 

Názov 
výstavy 

Miesto 
konania 

Poznámka 

1.2. – 28.2. 
Náš príbeh - výstava víťazných 
fotografií NTM 2020 

ĽK 
v spolupráci s PSK a O.z. Živé 
vzťahy 

1.3. – 31.3. Športovci v školských laviciach ĽK 
v spolupráci s Múzeom 
školstva a pedagogiky 

22.4. – 15.5. AMFO 2002-2019 ĽK 

výstava fotografií z 
amatérskej fotografickej 
súťaže AMFO z rokov 2002 – 
2019 
v spolupráci 
s Ľubovnianskym osvetovým 
strediskom 

15.5. – 10.7. 
Anna Opinová: Neostať v postoji 
strachu a čakať, čo sa stane 

ĽK 

výstava fotografií autorky, 
ktorá vyhrala prvé miesto v 
prestížnej súťaži Nikon Photo 
Contest 

13.7. – 31.8. 
Absolventská výstava ZUŠ Jána 
Melkoviča 

ĽK 
v spolupráci so ZUŠ J. 
Melkoviča v Starej Ľubovni 

2.9. – 30.9. 
Najkrajšie knihy  a propagačný 
materiál o Slovensku/Najkrajší 
kalendár Slovenska 

ĽK 
v spolupráci s Klubom 
fotopublicistov Slovenského 
syndikátu novinárov 

14.9. – 15.10.  Farebné dimenzie  ĽK 
výstava obrazov Vincenta 
Kaletu 

4.10. – 30.10.  Vendulka – cesta za slobodou  ĽK 

v spolupráci s Českým 
spolkom v Košiciach a Starej 
Ľubovni a Českým centrom 
v Bratislave 

2.11.-30.12. 
Neznáme farby osobností II. - 
výstava Jozefa Feča 

ĽK 
v spolupráci so Štátnou 
vedeckou knižnicou 
v Prešove a PSK  

 
 
 
 
 
 



Príloha č.4 

Podujatia pod záštitou predsedu PSK v r. 2021 
 

Termín 
 

Názov podujatia Počet 
návštevníkov 

Stručný popis/Poznámka 

- - 0  

 
 
 
Príloha č.5 

Významné podujatia – 2021 
 

Termín 
 

Názov  
podujatia 

Charakter 
podujatia * 

Počet 
návštevníkov 

Zdroj 
financovania 

celoročne 
6x 

Stretnutia tých, čo radi 
čítajú – čitateľský klub 
tínedžerov  

cyklické 44 - 

celoročne 
16x 

Informačné prípravy – 
pre MŠ a 1. – 8. ročníky 
ZŠ  

výchovno-
vzdelávacie 

330 - 

celoročne 
10x 

Informačné prípravy – 
pre 1. a 3. ročníky SŠ  

výchovno-
vzdelávacie 

292 - 

celoročne 
16x 

Zážitkové čítania výchovno-
vzdelávacie 

350 - 

2.6.-3.6. 
4x 

Vesmíro – inscenované 
čítanie 

kultúrno - 
spoločenské 

93 FPU 

15.6.-
16.6. 
4x 

Stonožkové čítanie: 
Stretnutie so 
spisovateľkou Katarínou 
Škorupovou 

výchovno-
vzdelávacie 

72 FPU 

22.6. 
4x 

Stonožkové čítanie: 
Stretnutie so 
spisovateľkou a 
producentkou Markou 
Staviarskou 

výchovno-
vzdelávacie 

80 FPU 

24.6.-
25.6. 
4x 

Stonožkové čítanie: 
Stretnutie so 
spisovateľkou Paulínou 
Feriancovou 

výchovno-
vzdelávacie 

75 FPU 

28.6.-
29.6. 

Stonožkové čítanie: 
Kocúr v čižmách,  
O statočnom krajčírovi 
Divadlo Cililing 

výchovno-
vzdelávacie 

76 FPU 

1.7.- 
27.8. 
22x 

Prečítané leto – 
zážitkové čítania 
a tvorivé dielne 

kultúrno - 
spoločenské 

579 - 



7.7.-28.7. 
4x 

Poďme spolu čítať, 
tvoriť, hrať sa –
prázdninový program pre 
deti 

zábavné podujatie 66 - 

10.8. Kráľovské svadby, ktoré 
ovplyvnili nás región - 
prezentácia kníh a 
stretnutie s Katarínou 
Chapuis Šutor 

výchovno-
vzdelávacie 

30 - 

20.9. 
4x 

Stonožkové čítanie: 
Stretnutie so 
spisovateľkou Toňou 
Revajovou a 
dramatizácia knihy Rok 
Sivka ohniváka  

výchovno-
vzdelávacie 

66 FPU 

21.9. 
2x 

Stonožkové čítanie: 
Inscenované čítanie 
knihy Líza, mačka z 
Trojice 

kultúrno - 
spoločenské 

39 FPU 

21.9. Mesto kultúry: 
Inscenované čítanie  
O zlatej rybke  

kultúrno - 
spoločenské 

13 v spolupráci 
so ZUŠ Jána 
Melkoviča v 
SL 

22.9.- 
23.9. 
4x 

Stonožkové čítanie: 
Inscenované čítanie 
knihy Pippi Dlhá 
pančucha 
 

kultúrno - 
spoločenské 

64 FPU 

23.9.-
24.9. 
3x 

Zbierky rozprávajú: Od 
zrnka k chlebu - 
prednáška R. Rabíkovej 
 

výchovno-
vzdelávacie 

72 PSK 

4.10.-
5.10. 
4x 

Stonožkové čítanie: 
Stretnutie so 
spisovateľkou Vandou 
Rozenbergovou 

výchovno-
vzdelávacie 

80 FPU 

26.10., 
9.12-
10.12. 
6x 

Zbierky rozprávajú: 
Volebné právo v regióne 
Stará Ľubovňa - 
prednáška R. Rabíkovej 

výchovno-
vzdelávacie 

133 PSK 

23.11. Slávnostné otvorenie 
novozariadeného 
detského oddelenia 

TOP podujatie 
knižnice 

15 FPU 

23.11-
26.11. 
5x 

Zbierky rozprávajú: 
Anjuovci na uhorskom 
tróne a ich vplyv na 
dejiny horného Uhorska 

výchovno-
vzdelávacie 

121 PSK 



- prednáška R. Rabíkovej 

7.12.-
8.12. 
4x 

Zbierky rozprávajú: 
Sakrálne umenie v 
kostole sv. Mikuláša - 
prednáška K. Haviarovej 

výchovno-
vzdelávacie 

80 PSK 

26.11.-
14.12. 

Zabaľ úsmev! – 
charitatívna akcia 
v spolupráci s O.Z. Misia 
úsmev a nádej 

dobročinné 
aktivity 

100 - 

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

 
 

Príloha č.6  
 
 

Najzaujímavejšie online podujatia – 2021 
 

Názov  
podujatia 

počet 
podujatí 

počet 
účastníkov 

Charakter 
podujatia 

Život s Dawinci-m - informačná výchova 
4 124 

cyklické výchovno-
vzdelávacie 

Vitajte v kraji rozprávok, povestí a 
románov - prezentácia krásnej literatúry 
vo vzťahu k regiónu Stará Ľubovňa 

6 120 
výchovno-

vzdelávacie 

Tipy na čítanie pre YA  
3 60 

výchovno-
vzdelávacie 

Zbierky rozprávajú 13 280 cyklické 

Tréningy pamäti 8 512 
 cyklické výchovno-

vzdelávacie 

Kráľ čitateľov 1 15 kultúrne podujatia 
 
 


