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1. Všeobecná charakteristika organizácie 

 

 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach už viac ako 90 rokov otvára svoje brány 

všetkým, ktorí milujú literatúru a túžia po poznaní. Zo skromných začiatkov sa vypracovala na modernú, 

profesionálne vybavenú, informačnú a kultúrnu inštitúciu komunitného charakteru, ktorá poskytuje 

svoje služby širokému spektru návštevníkov a organizuje početné kultúrno-vzdelávacie podujatia 

regionálneho i celoslovenského významu. Svoje dvere otvára dokorán pre všetkých... A predsa 

privilegované postavenie tu majú detskí návštevníci. Aby mohla mať činnosť knižnice zmysel aj v 

budúcich časoch, deťom tu je venovaná už niekoľko rokov primárna pozornosť. 

 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach (ďalej len „ZKGZ“) je verejnou knižnicou, 

ktorá plní   úlohu regionálnej aj mestskej  knižnice. V jej pôsobnosti sú knižnice dvoch okresov - 

Michalovce a Sobrance. Zároveň supluje vysokoškolské knižnice pre dve pobočky vysokých škôl: 

Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave, pobočka v Michalovciach a Vysoká škola zdravotníctva 

a sociálnej práce svätej Alžbety v Michalovciach (ďalej len „VŠZaSP“), ktoré pôsobia v meste. Na základe 

zmluvy medzi ZKGZ v Michalovciach a pobočkou VŠZaSP v Michalovciach bola zriadená pobočka knižnice 

v priestoroch vysokej školy. V septembri 2011 sme spracovali v knižnično-informačnom systéme Virtua 

knižničný fond pobočky – vysokoškolské učebnice, skriptá a odborné periodiká a nainštalovali potrebný 

softvér. Pobočka začala so svojou činnosťou v októbri 2011. Knižničný fond ZKGZ sa týmto spôsobom 

rozšíril o veľmi žiadanú odbornú literatúru a na druhej strane študenti VŠZaSP využívajú aj služby 

centrálnej knižnice. Knižnica poskytuje svoje služby aj mimo hlavnej budovy, na troch pobočkách  

základných škôl a jednej  pobočke v domove dôchodcov na Obrancov mieru. Okrem týchto pravidelne 

poskytovaných služieb, raz mesačne pracovníci knižnice navštevujú dva kluby dôchodcov.  

V súlade so zákonom NR SR č. 126/2015 o knižniciach je ZKGZ  kultúrnou, vzdelávacou  a 

informačnou inštitúciou, ktorá zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje dokumenty  a informácie z 

vlastných a sekundárnych zdrojov. 
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2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka 

 

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 

 
 Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach  si v minulom  roku 2017 svojou činnosťou 

a každodennými  knižnično-informačnými  a výchovno-vzdelávacími  aktivitami zastabilizovala svoje 

miesto a význam v našom meste. Svedčí o tom aj skutočnosť, že napriek celoslovenskému klesajúcemu 

trendu čitateľov, používateľov a návštevníkov knižníc,  u nás sa nám  tento trend  podarilo zastabilizovať. 

Myslíme si, že je to hlavne vďaka zvýšenému počtu podujatí, ktorých bolo v minulom roku 210, ale aj 

vďaka účelovému príspevku na nákup kníh od zriaďovateľa KSK,   projektu podporeného Fondom na 

podporu umenia a  grantu mesta Michalovce. Pri doplňovaní fondov sa kládol dôraz na potreby a záujem  

našich čitateľov.  

  Ministerstvo školstva vyhlásilo školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. Do tejto 

akcie svojimi aktivitami sa zapojila aj naša knižnica. Cieľom týchto aktivít bolo v prvom rade vzbudenie 

záujmu čitateľov o kvalitnú literatúru, podnietenie detí k čítaniu a návštevám knižnice. Vo svojej práci sa 

knihovníčky na detskom oddelení zamerali na zážitkovú prácu s textom, ktorá deťom uľahčuje pochopiť 

prečítané a zároveň funguje ako most medzi dieťaťom a literatúrou. Prvky tvorivej dramatiky boli využité 

pri týchto podujatiach: Calvin sa učí lietať, O snehuliakovi s horúcim srdcom, Calvin nevie  lietať, Ako 

psíček s mačičkou umývali dlážku, Mimi and Líza, Kvak a Čľup sú kamaráti, Lentilka pre dedka Edka, 

Batoh plný rozprávok, Žabiak a cudzinec, O Guľkovi Bombuľkovi a Prízrak útočí /Prípad pre teba a Tigrí 

tím/ podujatie venované na  rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2.stupňa ZŠ a SOŠ. Usporiadali sme 

množstvo výstav (13), besedy so spisovateľmi (9), literárne súťaže: Šaliansky Maťko (okresné kolo), 

Zvonického literárne dni a Literárne dni seniorov mesta Michalovce. Zapájali sme sa do aj do 

celoslovenských aktivít na podporu čítania ako bol: Čitateľský maratón, Týždeň slovenských knižníc, Noc 

s Andersenom, Kráľ čitateľov, Celé Slovensko číta deťom, Deň ľudovej rozprávky...    

 Knižnica pre svojich pracovníkov zorganizovala zaujímavé a poučné semináre: Katolícka 

moderna v súradniciach slovenskej literatúry a kultúry a Vzťah knihovník – čitateľ a vzťahy na pracovisku. 

Aj v roku 2017 sme pokračovali v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave na  projekte Ukrajina 

v pohybe s podporou veľvyslanectva USA. Uskutočnili sa tri podujatia a otvorenie výstavy Príbehy 

zakliate v čase (Ukrajina 1993 - 2016) sa konalo za účasti hlavného koordinátora a tvorcu  projektu  PhDr. 

Ľubor Matejka, CSc. vedúceho  Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií. 
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  Uvedomujeme si, že v dobe plnej technických vymožeností a lákadiel pre mladých  musí byť 

knižnica kultúrnym, moderným a príjemným miestom pre svojich návštevníkov. Svojou prácou chceme 

docieliť, aby sa naša knižnica takýmto miestom stala.                   

   Vďaka úspešným projektom sme zakúpili nové knižničné regály na detské oddelenie  a interaktívnu 

tabuľu. Z vlastných finančných prostriedkov sme zakúpili nové podsedáky, kancelárske stoly a stoličky, 

skvalitnili sme elektronické služby zakúpením nových PC.  Z účelovej dotácie KSK sme vymenili 

podlahovú krytinu na druhom poschodí knižnice a opravili omietky.   

Naším celoročným cieľom bolo, aby naši čitatelia a návštevníci cítili a vedeli, že sme tu  naozaj pre nich 

a tomuto cieľu sme  podriadili všetky naše aktivity. 

Pozitívne faktory: 

-  k 31.12.2017 bolo schválených všetkých šesť podaných  projektov, z ktorých sme získali 16 558,00 EUR, 

- v rámci mesiaca marca sa uskutočnila v knižnici akcia „Kúp knihu pre knižnicu“. Čitatelia a návštevníci 

knižnice mali možnosť zakúpiť nové knihy z ponuky kníhkupectva Panta Rhei a takto prispeli k obnove 

knižničného fondu. Počas celej akcie sa vyzbieralo 181,92 EUR,  

- zvýšil sa záujem študentov,  žiakov a verejnosti o podujatia, ktoré knižnica pripravuje,  

- pokračujeme v spolupráci  s Filologickou fakultou Užhorodskej národnej univerzity na Ukrajine, ktorej 

darujeme knihy, ide o klasické knižné diela z našej knižnej burzy, ktoré sú na ich trhu drahé 

a nedostupné, 

- vymenili sme podlahovú krytinu na 2. poschodí knižnice  v celkovej hodnote 6 841,56 € zo zdrojov 

zriaďovateľa KSK, 

- vymenili sme  knižničné regály na oddelení detskej náučnej literatúry  a časti oddelenia detskej beletrie 

v celkovej hodnote 5 415,00 € - vďaka projektu, ktorý podporil Fond na podporu umenia. 

 

Negatívne faktory: 

- nedostatok finančných prostriedkov na nákup novej literatúry, čo sa spätne premieta do počtu 

výpožičiek aj do nárastu  počtu nových čitateľov, 

- zvýšený záujem o činnosť knižnice je hlavne v mesiaci marec, kedy si všetky školy spomenú, že si 

potrebujú vykázať aktivitu (Marec mesiac knihy), boli by sme radi, keby na nás nezabúdali ani po zvyšok 

roka. 
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2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 

 

Kvalita verejných služieb, orientácia na 

návštevníka  2016 2017  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice 

spolu 5 911  5 890 KULT – 4.Modul, r.1 

počet výpožičiek spolu 136 300  141 265 KULT – 3.Modul r.1 

z toho absenčných  103 126 111 860 KULT – 3.Modul r.2 

z toho prezenčných  33 174 29 405 KULT – 3.Modul r.3 

knižničný fond  - stav/počet  91 031 90 246  KULT – 2.Modul, r.1 

Počet návštevníkov knižnice spolu  53 447 51 673 KULT –4.Modul , r. 19  

platená návštevnosť  5 911 5 890  

vypĺňať ako 

v predchádzajúcich 

rokoch 

neplatená návštevnosť 53 447  56 502  

vypĺňať ako 

v predchádzajúcich 

rokoch 

Počet podujatí organizovaných knižnicou 

spolu (celkový počet aktivít) 186  212   KULT – 4.Modul r.3 

Finančná oblasť 2016 2017 

 

    cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu       

náklady na činnosť knižnice spolu     301 119   312 051 KULT – 5. Modul, r. 18 

mzdové náklady celkom (vrátane 

odvodov)  211 096 229 365 

KULT – 5. Modul, r. 

21+r.25+r.26 

Prevádzkové náklady 63 636 49 389 

KULT -  5. Modul, r. 

28 

Kapitálové výdavky  0  0  KULT -  5. Modul, r. 

33 



Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 281 670  283 056  

k 31.12., účtovné 

výkazy 

výdavky na činnosť 19 449  28 955  

k 31.12., účtovné 

výkazy 

 Príjmy spolu  303 241  311 863 KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky 268 267   277 318 

 k 31.12., účtovné 

výkazy 

na kapitálové výdavky 0,00  0,00  

 k 31.12., účtovné 

výkazy 

spolu 268 267   277 318  KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu  0  0 KULT – 5.Modul, r. 17 

 

 

 

z vlastnej  činnosti 

  

 

 

13 463 

 

 

  

17 455 

 

 

KULT – 5.Modul, r. 

15+16 -vstupné, 

vložné, poplatky,  

dary a sponzorské  0  0  KULT – 5.Modul, r. 12 

spolu 14 545  18 987  

 Popis v poznámke 

dole 

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy 4 074  2 758   získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest 0 0 KULT – 5.Modul, r. 5 

domáce projekty: tuzemské granty spolu  20 474  15 558 KULT – 5.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty 

spolu    0  KULT – 5.Modul, r. 10 

počet podaných projektov 8   6 projekt: tuzemský aj 

zahraničný, FPU, MK 

SR, ÚV SR, zahraničné 
počet schválených projektov  5  6 



výška získaných financií z externých 

grantov a projektov spolu  16 400  13800  

granty, granty zo 

súkromných nadácií,  

projekty (transfery) 

z obcí - okrem 

kultúrnych poukazov 

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2016 2017   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v spolupráci s 

inými KZ v KSK  5  5 

 Popis v poznámke 
dole 
 

počet nových partnerstiev 1   1 

 V roku 2016 to bola 
Filologická fakulta 
Užhorodskej národnej 
univerzity na 
Ukrajine, 
V roku 2017 UK 
v Bratislave 

počet nových kľúčových aktivít  2  3 

 Rok 2016 hodiny 
literatúry a dejepisu 
v knižnici 
a dvojgeneračné 
stretnutia starých 
rodičov a vnúčat 
v knižnici pod názvom 
Babka na rebríku 
a iné dedkoviny. 
Rok 2017 
Účasť na projekte UK 
v Bratislave  Ukrajina 
v Pohybe (konali sa 4 
podujatia), 
Biblioterapia na tému 
šikanovanie podľa 
poviedky J. 
Bodnárovej (poviedka 
Psy), 
Literárna dielňa 
Gevedducha(3x) 

počet kľúčových mediálnych výstupov    6  9 

články v tlači, TV, 

rozhlase, sociálne 

médiá (odhad počtu 

kľúčových výstupov) 

Strategický rozvoj 2016 2017   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 



definovaná stratégia rozvoja    áno áno, nie 

vlastný ukazovateľ rozvoja   

Rok čitateľskej 

gramotnosti  

Vzbudenie záujmu 
čitateľov o kvalitnú 
literatúru, 
podnietenie detí 
k čítaniu a návštevám 
knižnice. 

plnenie prioritných cieľov v roku 2017 

Udržanie si počtu detských 

čitateľov so zameraním na 

rozvoj čitateľskej gramotnosti.  

Tento cieľ chceme 

dosiahnuť 

zatraktívnením 

čitateľského 

prostredia, foriem 

práce s detským 

čitateľom – 

interaktívna tabuľa, 

nové knižničné regály. 

Vytvorenie detského 

kútika so zameraním 

na mamičky na 

materských 

dovolenkách. Nové 

formy práce: 

biblioterapia a pre 

starších žiakov 

dramatizované 

čítania, literárne 

dielne a interaktívne 

formy práce 

s detským čitateľom. 

 

Komentár: v počte podaných projektov je zahrnutý aj projekt, ktorý  bol podaný  Občianskym združením 

ENTRÉE pri ZKGZ v Michalovciach a získaná suma je zahrnutá v získaných financiách z externých grantov 

a projektov. 

Ďalšie príjmy: 
Pri vypĺňaní sme vychádzali z KULTU riadky 14 – 17 . 
Celková suma 18 987 obsahuje okrem knižničných poplatkov, príjmov z prenájmu, ktoré sú 
špecifikované v KULTE,  aj príjmy z náhrad z poistného plnenia, úroky, príjmy z dobropisov, vrátky ( soc. 
poist. zdr., minulé roky).  
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  počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v KSK : 
1. Židia v Michalovciach  beseda o knihe  s jej zostavovateľom PaedDr. Martinom 

Molnárom. V spolupráci so Zemplínskym múzeom. 
2. Putovanie vesmírom - v spolupráci s PhDr. Miladou Jakubecovou z Michalovskej Hvezdárne 

sa deti preniesli na červenú planétu Mars.  

3. Cestujúce bábky v spolupráci s Bábkovým divadlom Ke, 
4. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci so 

Zemplínskym múzeom v Michalovciach  pripravili pre čitateľov a návštevníkov 
knižnice prednášku pod názvom „Šľachtické knižnice“ spojenú  s výstavou s tým 
istým názvom. 

5. Metercia - putovná výstava  pod názvom METERCIA venovaná baníctvu 15.- 16. Storočia 
zapožičaná zo zbierok múzea v Rožňave. 
 

                                                                                                                                                                           
3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2017 

 Aktivita Popis 

Aby pamäť lepšie pracovala 

4. ročník pohybových  a pamäťových  aktivít pre seniorov . Stretnutia 
sa uskutočnili v priestoroch Denného centra seniorov č.5,ul. 
Komenského. Konalo sa  8 stretnutí (každý piatok), čas trvania 
jedného podujatia 90 minút. 10 minút pohybová aktivita, 70 minút 
tvorivé úlohy na aktivizáciu krátkodobej a dlhodobej pamäti a 10 
minút občerstvenie.  

Ilustrátorský Olymp 

Výstava predstavovala víťazov dvoch najvyšších ocenení BIB – Grand 
Prix a Zlaté jablko od počiatkov bienále až po doteraz posledný 
ročník. Ponúkala  takmer 150 bohato ilustrovaných kníh pre deti a 
mládež z 36 krajín sveta. Kolekcia bola zaujímavá aj lingvisticky – 
okrem svetových jazykov sú v nej zastúpené aj knihy vydané v 
katalánčine, flámčine, estónčine, ale i japončine, thajčine či perzštine. 
Jubilejná výstava bola organizovaná ako putovná a postupne sa 
predstaví v 26 knižniciach, galériách a kultúrnych inštitúciách na 
Slovensku a v zahraničí. 
Súčasťou výstavy boli sprievodné podujatia, ktoré pripravovala 
knižnica v spolupráci so ZŠ v meste a ZUŠ  a Súkromnou umeleckou 
školou Talent-um v Michalovciach.  

Michaela Bušovská -

Sprievodkyňa v černobyľskej 

zóne 

Prírodovedkyňa a dlhoročná sprievodkyňa v černobyľskej zóne  
hovorila o jednej z najväčších katastrof vo východnej Európe, ktorej 
dôsledky sú zďaleka nielen problémom Ukrajiny. Zónu pozná ako 
málokto a angažovala sa vo viacerých projektoch s ňou spojených. V 
autentickom svedectve plnom málo známych faktov a silných 
fotografií predstaví Černobyľ ako memento, ako predmet záujmu 
vedcov, ale aj ako problém, ktorý si vyžaduje veľké investície. 
Naša knižnica sa stala partnerom projektu Ukrajina v pohybe, ktorý je 
realizovaný Univerzitou Komenského, Katedrou  Rusistiky a 
Východoeurópskych štúdií v Bratislave s podporou veľvyslanectva 
USA. 



Katolícka moderna (seminár) 

Seminár pre učiteľov  slovenského jazyka ZŠ a SŠ  pod názvom  
Slovenská katolícka  moderna. Hlavnými organizátormi podujatia 
boli:  Zemplínska knižnica G. Zvonického,  Dom MS . Prednášajúci: 
Mgr. Peter Cabadaj, vedecký  tajomník Matice slovenskej, literárny 
historik a spisovateľ. 

Židia v Michalovciach 

(prednáška) 

Židia v Michalovciach  beseda o knihe  s jej zostavovateľom PaedDr. 
Martinom Molnárom. Kniha hovorí o prvých židoch v Michalovciach, 
o židovských synagógach, o významných  osobnostiach, židovských 
cintorínoch, školách, spolkoch, dotýka sa deportácie židov, židov po 
oslobodení  a literárnych pamiatkach. Knihu vydala  n.o. Priatelia 
Zemplína. Podujatie sa uskutoční v spolupráci so ZM Michalovce.
    

 

 
3.1 Plnenie štandardov 
 
  Uznesením Vlády SR č. 943/2008 bola schválená Stratégia rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2008 - 2014, korešpondujúca so zámermi Stratégie informatizácie 
spoločnosti. Vláda odporučila predsedom samosprávnych krajov, aby vo svojej územnej 
pôsobnosti zabezpečili činnosť verejných knižníc a rozvoj knižnično-informačných služieb. 
OKaCR zapracoval ciele a úlohy Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do Stratégie 
rozvoja kultúry KSK na roky 2008 – 2014, ktorú Zastupiteľstvo KSK schválilo uznesením 
číslo 484/2008.  
 
Zámerom štandardizácie knižníc KSK je : 
 

- vytvorenie jednotného systému noriem pre tvorbu a zabezpečenie podmienok rozvoja 
činnosti knižníc v záujme vybudovania otvoreného informačno-knižničného systému, 
schopného integrovať sa do informačno-knižničného systému SR, 
 

- využitie benchmarkingu, ako efektívneho nástroja riadenia, ktorý prostredníctvom 
merania výkonov a procesov organizácie a ich systematickým porovnávaním s výkonom 
ostatných hľadá najlepšie riešenie, 
 

- odbúranie mechanických úkonov v službách a presun ľudských zdrojov do živého 
kontaktu s užívateľmi a kultúrnou verejnosťou. 
 
 

Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2017 

Počet knižných jednotiek 
získaných kúpou 

2 % z 
knižného 
fondu 

 Obnova KF 1 653 zväzkov 
= 
1,81 5% 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov 

10 eur  
na knihu 

 Nákup KF  9,23 

 
Počet titulov periodík 
 

 
35 - 50 
50 – 80 
100 – 150 

 
Podľa počtu obyvateľstva 
v danom meste 
5 000 – 20 000 obyvateľov 
20 000 – 40 000 obyvateľov 
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nad 100 000 obyvateľov 

Počet 
prevádzkových hodín 

min. 50 
hodín / 
týždeň  

 54 

Počet výpožičiek na 1 
zamestnanca 
vykonávajúceho knihovnícke 
činnosti 
 

60 – 80 % zo 
slovenského 
štandardu  
9 000 – 
12 000 
výpožičiek  

Výpožičky na 1 
zamestnanca (pracovníka 
služieb) vykonávajúceho 
knihovnícke činnosti, 
v prípade kumulácie 
pracovných činností 
vykazovať prepočítaný stav. 

9 417,6 – 62,78 % 

Počet výpožičiek na 1 
čitateľa 
 

min. 20 / rok Sledovať zo štatistického 
výkazu – výpožičky celkom 

23,98 na 1 čitateľa 

Počet platených akcií, 
služieb a podujatí 
organizovaných knižnicou 

4 ročne  4 

Počet marketingových aktivít 
so zameraním na propagáciu 
knižnice 

4  14 

Počet odbornej činnosti, 
regionalistika a digitalizácia  

4 Vydané bibliografie, 
metodické materiály, 
publikačná činnosť 
z regionálnych fondov, 
vystúpenie na 
konferenciách a 
seminároch, spracovanie 
pomôcok pre účely bádania 
v regionálnych zbierkach 
(katalógy, retrospektíva...); 
digitalizácia – prevod 
knižničného dokumentu do 
elektronickej formy   za 
účelom ochrany 
a sprístupnenia – 
digitalizácia vzácnych 
dokumentov, periodík, 
knižných lístkov, pohľadníc, 
AVD...) 

1. Katolícka 

moderna v 

súradniciach 

slovenskej 

literatúry 

a kultúry – 

odborný 

seminár pre 

učiteľov ZŠ, SŠ 

a knihovníkov 

2. Vzdelávanie 

knihovníkov – 

metodické 

pokyny pre 

knihovníkov 

obecných 

knižníc pre 

okres 

Michalovce 

a Sobrance,  pri 

vyplňovaní 

kultúrnych 

výkazov 

3. Medailóny 

regionálnych 



autorov – 

vydanie 

medailónov 

jubilujúcich 

autorov 

4. Literárne 

osobnosti 

nášho regiónu 

– aktualizácia 

web stránky 

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy 

8  128 z toho 13 výstav 

Počet podujatí zamerané na 
celoživotné vzdelávanie 

2  
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Komentár k štandardizácií :  

Počet marketingových aktivít so zameraním na propagáciu knižnice (komentár) 

O svojej činnosti -  kultúrnych podujatiach, projektoch, poskytovaných službách informuje knižnica 
cieľové skupiny prostredníctvom : 

 

- internetu na webových stránkach  

www.novinyzemplina.sk, www.michalovce.sk, www.facebook.sk, www.infolib.sk, www.podujatia.sk, 
www.zkgz.sk, www.korzar.sk, teraz.sk, www.dolnyzemplin.sk,  www.michalovskenoviny.sk, 
www.mistral.sk, www.global24.sk, www.kosiceonline.sk, www.youtube.com,  
www.michalovskespravy.sk,  

- regionálnej tlače – Michalovčan (dvojtýždenník) 
- vysielania regionálnej televízie – Mistrál, TV Zemplín 
- informačných plagátov a pozvánok na kultúrne podujatia – Informačné stredisko  
  Michalovce, 
- emailovej komunikácie s používateľmi knižnice, 
 
 Počet odbornej činnosti, regionalistika a digitalizácia: link k bodu č. 4 Literárne osobnosti nášho 
regiónu  
http://www.zkgz.sk/page.html?m=79df95b8249faac6507e3a890ccc6da5&p=4793d2b3d1f32da05d8849
a88199fb5f&s=0 
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Počet podujatí zamerané na celoživotné vzdelávanie: 

1. 4. ročník pohybových  a pamäťových  aktivít pre seniorov  Aby pamäť lepšie pracovala, 
2. Seminár pre učiteľov  slovenského jazyka ZŠ a SŠ  pod názvom  Slovenská katolícka  

moderna, 
3. Vzťah knihovník – čitateľ a vzťahy na pracovisku seminár pre zamestnancov knihovníkov, 

      4.   Cyklus prednášok o živote a diele českých básnikov – 4x (Jiří Wolker, Petr Bezruč,   Vítězslav 
Nezval, Stanislav Kostka Neumann), 

5. Besedu spojenú s prezentáciou  O osobnostiach a udalostiach v regióne Zemplín.   
       6.   Cyklus prednášok z českej histórie - Jiří z Poděbrad – husitský kráľ, Bratříci na Slovensku,... 
       7.    Historické udalosti Zemplína prednáška spojená s besedou so študentmi GPH 
 
 

3.2  Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 

 

 

I. Hlavná činnosť 

 

1. Knižničný fond                                                                                                                                                

2. Služby                                                                                                                                               

2.1 Používatelia – čitatelia 

2.2 Výpožičky, informačná činnosť 

2.3 Vzdelávacia a kultúrne podujatia (podujatia pre verejnosť, výstavná činnosť)  

  

Kvantitatívne ukazovatele 

Prírastky KF:                                 2 023    zväzkov                             Plán: nebol stanovený 

Úbytky KF:                                     2 808    zväzkov                                      

Celkový stav KF:                          90 246    zväzkov         

Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF 

Knihy a špeciálne dokumenty:       6 447,40 €                                      Plán: nebol stanovený 

Periodiká:                                       2 327,13 €           

Spolu:                                             8 774,53 € 

Čerpanie dotácie z MK SR (kultúrne poukazy)  na nákup kníh   

Knihy a špeciálne dokumenty:           2 758,00 €  

Čerpanie dotácie z daru: „Kúp knihu pre knižnicu“ 

Knihy a špeciálne dokumenty:              181,92 € 
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Čerpanie dotácie z grantu mesta Michalovce  na nákup kníh  

Knihy a špeciálne dokumenty:              300,00  € 

Čerpanie dotácie z grantu Fondu na podporu umenia na nákup kníh 

Knihy a špeciálne dokumenty:        5 580,14 € 

Čerpanie financií na nákup knižničného fondu spolu 

Knihy a špeciálne dokumenty:     15 267,46 € 

Periodiká:                                       2 327,13 €  

Čerpanie spolu:                            17 594,59 €   

Prírastky KF spolu rok 2017  - 2 023 zväzkov        

- z toho -  beletria                   979                                

- náučná literatúra                  331 

- beletria pre deti                    514 

- náučná pre deti                    199  

- špeciálne dokumenty              0 

Nákup knižničného fondu v roku 2017 podľa spôsobu nadobudnutia : 

Spôsob 
nadobudnutia/ 

Náučná 
literatúra 

Krásna 
literatúra 

Náučná 
literatúra 

Krásna 
literatúra Spolu 

Trieda exemplára pre dospelých pre dospelých pre deti pre deti   

Bezodplatný 

prevod 
5 0 0 0 5 

Darom 
84 151 19 80 334 

domácou kúpou 
156 554 54 231 995 

z grantu 
81 266 121 190 658 

Náhradou 
5 8 5 13 31 

Spolu 
331 979 199 514 2023 

 

V roku 2017 bolo vyradených a do zoznamu úbytkov zaevidovaných 2 808  knižničných jednotiek. 
Dôvodom vyradenia bola opotrebovanosť dokumentov, nedobytnosť alebo strata. 

KF bol doplňovaný  priebežne kúpou z vlastného rozpočtu a z grantov, darom, náhradou a bezodplatným 
prevodom. Knihy boli nakúpené od rôznych dodávateľov, ktorí nám poskytli zľavy. 

V roku 2017 bolo zaevidovaných  2 023 knižničných jednotiek v celkovej  
hodnote  20 103,97 €, vrátane domácej kúpy, grantu, bezodplatného prevodu, darom a náhradou. 
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Periodická tlač 

V roku 2017 sme nakúpili periodickú tlač – noviny a časopisy – 63 titulov v tlačenej podobe a 1 titul 
online, z toho 7 zahraničných titulov,  spolu 65 exemplárov v hodnote  2 327,13 €. 

Celková suma na doplnenie knižničného fondu (knihy a periodická tlač)  v roku 2017  je  22 431,10 € 
vrátane domácej kúpy, grantu, bezodplatného prevodu, darom a náhradou. 
Doplňovanie knižničného fondu podľa typu literatúry – porovnanie rokov 2013 – 2017    

Typ literatúry/rok 2013 
 

2014 2015 2016 2017 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 493 
 

630 458 1897 331 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 496 
 

572 717 839 979 

Náučná literatúra pre deti 105 
 

127 186   232 199 

Krásna literatúra pre deti 318 
 

364 530 545 514 

Spolu 1412 
 

1693 1 891   3513 2 023 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Služby 

 

Oddelenie pre deti a mládež 
 
Pravá časť prízemia  je vyčlenená detským a mladým čitateľom. V roku 2010 prebehla v knižnici 
čiastočná reorganizácia oddelení, spojením oddelenia beletrie a oddelenia náučnej literatúry pre deti 
sme vytvorili jedno oddelenie detskej literatúry.  V bývalých priestoroch oddelenia náučnej literatúry pre 
deti sa nachádza oddelenie internetu, časť priestorov slúži na výstavy, besedy so spisovateľmi 
a spoločenské podujatia.                                                                                                                                                                        
Fond oddelenia pre deti tvorí krásna a náučná literatúra, časopisy a periodiká. Na oddelení je k dispozícii 
14 miest, kde majú malí čitatelia možnosť pracovať s detskou literatúrou.  Súčasťou oddelenia je i detský 
kútik, kde sa konajú kultúrno-výchovné podujatia pre najmladšiu vekovú kategóriu – MŠ a I. a II. ročník 
ZŠ.    
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Oddelenie pre dospelých čitateľov a študovňa 
 
Plochou najrozsiahlejšie sú výpožičné priestory pre dospelých čitateľov, ktoré sa nachádza na prvom 
poschodí. Oddelenie ponúka záujemcom literatúru krásnu aj náučnú, veľký výber novín a časopisov, 
ktoré sú uložené na policiach vo voľnom výbere. Krásna literatúra je uložená abecedne podľa mena 
autora. Pre študujúcu mládež poskytuje oddelenie literatúru tzv. odporúčané čítanie. Požiadavky zo 
strany čitateľskej verejnosti orientovanej na určitý druh krásnej literatúry si vyžiadali vytvoriť dielčie 
fondy. Literatúra na náučnom oddelení je uložená podľa zásad medzinárodného desatinného triedenia. 
Na oddelení je vyčlenený fond špeciálnej literatúry, v ktorom sa nachádzajú vzácne knihy, skriptá 
a publikácie. Sú limitované 2-týždennou výpožičnou dobou. K lepšej orientácii po oddelení slúži tabuľa 
medzinárodného desatinného triedenia. V rámci náučného oddelenia je vyčlenená literatúra darovaná 
Vysokou školou ekonomickou, ktorá má svoju pobočku v Michalovciach a prednostné právo na jej 
požičiavania majú študenti tejto školy.                                                                                                                       
Fond študovne tvoria noviny, časopisy a knižný fond. V rámci študovne je vyčlenená literatúra 
s ekologickou problematikou, ekonomicky a právny poradcovia, viazané zbierky zákonov. Študovňa 
poskytuje prezenčné i absenčné výpožičky novín a časopisov, reprografické služby z nášho fondu, 
faktografické a odborné informácie na základe primárnych a sekundárnych zdrojov. 
 
Oddelenie internetu 
 
Na tomto oddelení ponúka knižnica získavanie informácií z celosvetovej informačnej siete – internet 
a tiež službu pre zrakovo hendikepovaných občanov nášho mesta a okolia akou je možnosť vypožičať si 
zvukové knihy a využiť digitálne služby Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 
/SNK/. Zvuková kniha je kniha, prerozprávaná na CD-MP3 alebo magnetofónové kazety.  
 
 
 
Pobočky 
 
Knižnica poskytuje svoje služby aj mimo hlavnej budovy na troch pobočkách základných škôl, na pobočke 
v domove dôchodcov a v priestoroch pobočky VŠZaSP sv. Alžbety v Michalovciach.  Okrem týchto 
pravidelne poskytovaných službách, raz mesačne pracovníci navštevujú klub dôchodcov s ponukou 
knižných noviniek a časopisov. Pracovníčka pobočiek pripravuje pre svojich návštevníkov podujatia 
a informatické prípravy podľa potreby a požiadaviek. 
 
 

2.1 Používatelia – čitatelia knižnice 2017 

 

Skutočnosť k 31.12.2017   –                   Plánované spolu             6 120 
Dospelí čitatelia  3 097                                                          3 820  
Detskí čitatelia             2 254                                     2 300 
Študenti      459                 
Organizácie                        80                    
Počet aktívnych čitateľov k 31.12.2017 bol 5 890 
 
Čitatelia, ktorí mali v  roku  2017 zaevidovanú aspoň jednu transakciu – vrátenie, požičanie alebo platbu 
za členstvo. 
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Umiestnenie 
Deti do 15 

r. Dospelí  
Organiz. 

MVS Študenti Zamestnanci 
Rodinný 

prísl. Spolu 

Centrálna budova 1 709 2 830 80 151 30 63 4863 

Pobočka na VŠZaSP 0 0 0 308 0 0 308 

Pobočka na I.ZŠ 244 0 0 0 0 0 244 

Pobočka na V.ZŠ 160 0 0 0 0 0 160 

Pobočka na VII. ZŠ 141 0 0 0 0 0 141 

Pobočka na Obr. 
mieru 0 174 0 0 0 0 174 

Spolu 2 254 3 004 80 459 30 63 5 890 

 
 
Návštevnosť knižnice čitateľmi k 31.12.2017 bola 35 811. 
V roku 2017 sme v knižnici zapísali 1 272 nových čitateľov. 
 
 

 

ČITATELIA  ROK  2017 

Evidovaní čitatelia podľa kategórie – porovnanie rokov 2013 – 2017 

Kategória 2013 2014 2015 2016 2017 

Dospelí čitatelia 3689 3 469 3 710 3 806 3 636              

Deti do 15 rokov 1834 1 880 1 968 2 105 2 254               

Spolu 5523 5349 5 678 5 911 5890 
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2.2  Výpožičky, informačná činnosť v roku 2017 

 

Počet absenčných výpožičiek v roku 2017 je  111 840 
Plánovaných bolo 133 000 
 

Absenčné CE I.ZŠ V.ZŠ VII.ZŠ Malometrážne VŠZaSP Spolu 

Náučná 27 176 0 0 0 20 1 662 28 858 

Beletria 47 869 0 0 0 4 038 0 51 907 

Detská náučná 3 785 551 403 335 0 0   5 074 

Detská beletria 11 274 1 856 1 474 1 445 0 0  16 049  

Elektr.  dokumenty 24 0 0 0 0 0         24 

Študovňa 87 0 0 0 0 0         87 

Periodiká 9 811 0 0 0 0 50     9 861 

Spolu 100 026 2 407 1 877 1 780 4 058 1 712 111 860 

 
 
 
Počet prezenčných výpožičiek v roku 2017 je 29 236 
Plánovaných bolo 35 000 
 

Prezenčné CE I.ZŠ V.ZŠ VII.ZŠ Malometrážne VŠZaSP Spolu 

Náučná 2 534 0 0 0 0 1 884   4 418 

Beletria 2 849 0 0 0 0 0   2 849 

Detská náučná 749 472 323 216 0 0   1 760 

Detská beletria 1 729 1 151 853 731 0 0   4 464 

Periodiká 15 135 0 0 0 0 353 15 488 

Študovňa 426 0 0 0 0 0      426 

Spolu 23 422 1 623 1 176 947 0 2 237 29 405 

 
 
Poznámka: Dôvod navýšenie počtu prezenčných výpožičiek na  pobočke VŠZaSP sv. Alžbety 
v Michalovciach. V roku 2016 pribudlo 1 540 nových  knižničných jednotiek a 120 nových čitateľov, čo je 
nárast oproti roku 2015 o 1 482 knižničných jednotiek a o 15 viac nových čitateľov. Vďaka týmto 
prírastkom sa to odzrkadlilo aj na vyšších prezenčných výpožičkách. 
Porovnanie:   rok 2015 -    398 výpožičiek, 
           rok 2016 -  1 900 výpožičiek, 
           rok 2017 -  2 237 výpožičiek. 
  
Spolu plánovaných: 133 000 + 35 000 = 168 000  absenčné výpožičky + prezenčné 
Skutočnosť spolu za rok 2017 je 141 265. 
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Výpožičky podľa formy – porovnanie rokov 2013 – 2017 

Forma 2013 2014 2015 2016 2017 

Absenčné výpožičky 102 178 100 742 103 056 103 126 111 860 

Prezenčné výpožičky 65 273 64 121 28 882 33174 29 405 

Spolu 167 451 164 863 131 938 136 300 141 265 

 

 

 
Výpožičky podľa druhu literatúry – rok 2017 

Náučná lit.pre dospelých 33 813 

Krásna lit.pre dospelých 54 756 

Náučná lit.pre deti 6 834 

Krásna lit.pre deti 20 513 

Výpožičky periodík 25 349 

Spolu 141 265 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

102 178 100 742 103 056 103 126
111 860

65 273 64 121

28 882 33 174 29 405

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2013 2014 2015 2016 2017

Rok

Výpožičky podľa formy

Absenčné výpožičky

Prezenčné výpožičky

33 813

54 756

6 834

20 513

25 349

Výpožičky podľa druhu literatúry 2017 

Náučná lit.pre dospelých

Krásna lit.pre dospelých

Náučná lit.pre deti

Krásna lit.pre deti

Výpožičky periodík



2.3 Vzdelávacie a kultúrne podujatia (podujatia pre verejnosť, výstavná činnosť) 

      Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia v knižnici sú doplnkovou, ale aj napriek tomu 
neoddeliteľnou súčasťou knižničnej práce. V tejto oblasti dosahuje naša knižnica celkom kvalitné 
výsledky. V roku 2017 bolo usporiadaných  210 podujatí,  ktoré navštívilo 12 267 návštevníkov a  
uskutočnilo sa 97 informatických príprav, ktorých sa zúčastnilo 2 172 žiakov a študentov. Vďaka tomu sa 
nám podarilo získať určitú časť novej čitateľskej základne.  
Knižnica spolupracuje s materskými, základnými aj strednými školami v meste a okolí a svoje podujatia 
prispôsobuje dopytu týchto inštitúcii. 
Najväčšia časť podujatí sa pripravuje pre detských čitateľov. Cieľom činnosti detského oddelenia bolo 
prostredníctvom netradičných a interaktivných podujatí  sprístupniť  fond detskej literatúry, zapojiť 
poznávacie, estetické a tvorivé cítenie detí v rámci pohybovej, výtvarnej a tvorivej dramatiky.  Pri 
motivácii čítavosti  detí bola dôležitá aj spolupráca so základnými školami a predškolskými zariadeniami.  
Ďalšou úlohou bude orientácia na rodičov, pretože v rodine sa tvoria základy prístupu k čítaniu 
a získavaniu informácii a poznatkov o živote. 
 
Na detskom oddelení sa uskutočnili nasledovne podujatia:  
 
O snehuliakovi s horúcim srdcom 
Deti XXI. MŠ na ul. Vajanského v Michalovciach navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického. 
Krátku informatickú prípravu vystriedalo zážitkové čítanie rozprávky Ady Žigovej O snehuliakovi s 
horúcim srdcom. Malí čitatelia spoznali snehuliaka, ktorý mal dobré srdce. Také dobré, že vie robiť iba 
dobré skutky a pomáhať svojim lesným kamarátom. Veveričke daruje metlu na odmetanie snehu, zajkovi 
mrkvu, aby jeho rodina nezahynula od hladu a krtkovi uhlíky z kabáta, aby mal čím kúriť. A keď na 
začiatku jari cibuľky snežienok nemajú dosť vlahy, srdce snehuliaka sa roztopí pre ne, aby mohli 
snežienky vykuknúť spod snehu. 
 
Calvin nevie lietať  
Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy                              
(prezentácia, dramatizované čítanie spojené s tvorivou dielňou)  
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a zvierat.    
ZKGZ v Michalovciach navštívilo 16 žiakov Cirkevnej ZŠ v Michalovciach. Z kníh detského náučného 
oddelenia sme prezentovali rôzne druhy vtákov žijúcich na území Slovenska. Prezentáciu sme ukončili 
Škorcom obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom nášho podujatia. Do dramatizovaného čítania z 
knihy Calvin nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali 
na veľký lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorí pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť pomôcť 
svojej rodine. V závere podujatia si deti vyrobili záložku do knihy v tvare škorca Calvina a hneď ju vložili 
do vypožičanej knihy.  
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.  Nezabúdajme si pomáhať aj v tej 
našej rodine.  
 
Putovanie vesmírom 
„Zem, Mesiac, Slnko, planéty a hviezdy sú kúskami hmoty vo vesmíre, ktorý je takmer celkom prázdny. 
Nikto nevie, kde sa vesmír začína alebo kde sa končí.“  
Robin Kerrod 
Jedným zo spôsobov, ako zatraktívniť deťom spôsob prijímania nových informácií a vedomostí je pútava 
tematická prezentácia. V priestoroch ZKGZ Michalovce  sa zišli  deti 4. ročníka zo ZŠ Jána Švermu 6 v 
Michalovciach, aby sa na chvíľu ponorili do vesmírneho priestoru.  
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V spolupráci s PhDr. Miladou Jakubecovou z Michalovskej Hvezdárne sa deti preniesli na červenú 
planétu Mars.  Je to planéta, ktorá sa po Venuši nachádza najbližšie k Zemi. Pre svoje červenkasto 
oranžové sfarbenie je to jedna z najľahšie pozorovateľných planét. 
Na záver bola deťom poskytnutá tematická literatúra, ktorá efektívnym spôsobom podporila ich 
čitateľské zručnosti a podnietila ich záujem o vesmír a veci neprebádané. 
 
Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2017 
Na  24. ročníku Okresnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského  v prednese slovenských 
povestí pre žiakov základných škôl sa v ZKGZ v Michalovciach, dňa 24.01.2017 zišlo 29 súťažiacich v 
doprovode svojich učiteľov, rodičov a starých rodičov. Aj v tomto roku organizátormi súťaže boli - Dom 
Matice slovenskej v Michalovciach a ZKGZ v Michalovciach.  
V úvode prítomných srdečne privítali  – PhDr. A. Vasiľová, riaditeľka Zemplínskej knižnice Gorazda 
Zvonického. Súťažilo sa  v troch vekových kategóriách (I. – roč. 2. – 3., II. – 4. – 5., III. – 6. – 7.). Najlepší z 
okresných kôl sa stretnú na krajských a z nich najlepší na celoslovenskom kole v Šali.  Túžbou každého 
recitátora je dostať sa čo najďalej. V tomto prípade do Šale.  Výkony hodnotila odborná porota, ktorá na 
záver poukázala na nedostatky, ktorých sa recitátori dopúšťajú, zhrnula  tohtoročnú úroveň súťaže a 
vyjadrili názor, že všetci víťazi majú na to, aby uspeli aj na krajskom kole Šalianskeho Maťka. Dodajme, 
že na krajské kolo postupujú recitátori z prvých miest jednotlivých kategórií.  
 Z michalovského okresného kola si všetci interpreti odniesli diplom za účasť. Ceny v podobe knižiek 
dostali recitátori na prvých troch miestach. Do krajského kola postúpili z I. kategórie: Daniel Sunitra, ZŠ 
P.O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, z II. kategórie: Želmíra Jakubocová ZŠ Okružná 17, Michalovce, z III. 
kategórie: Peter Ondrik, ZŠ  T.J. Moussona, Michalovce. 
Porota udelila aj cenu za zaujímavý prednes  žiakom:  Nine Sabolovej z  II. ZŠ Michalovce, Janke Duškovej 
zo ZŠ Strážske, Richardovi  Čorneovi zo ZŠ T.J. Moussona. Za výber textu v III. kategórii ocenila  Emu 
Korčákovu z Osemročné gymnázia  Ľ. Štúra v Michalovciach a Natáliu Čisárovu zo ZŠ P. Horova, v  
Michalovciach. 
 
Calvin sa učí lietať, ŠZŠ Sobrance 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie. 
Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu ich 
čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale 
upozorní ich  aj na skryté významy textu.   
    27.1.2017 sme navštívili Špeciálnu základnú školu v Sobranciach , kde sme zrealizovali zážitkové 
čítanie pre 30 žiakov 1.- 4. ročníka. Vybrali sme si knihu od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať (príbeh 
o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy). Rozkošná knižočka o malom vtáčikovi Calvinovi a jeho veľkej láske ku 
knihám. 
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a 
dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v 
nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti 
získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s 
kŕdľom by to zle dopadlo! 
     V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  
porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
 
Zimná zvonkohra (tvorivá dielňa )  
Každá trieda je sama o sebe výnimočná. Spolužiaci držia spolu, odpisujú od seba. Vedia sa podeliť o 
úspech aj neúspech. Spolužiaci sú jedná veľká rodina, ktorá si navzájom pomáha. V priestoroch 
Zemplínskej knižnice sa stretli žiaci 3. ročníka, 8. ZŠ Pavla Horova v Michalovciach na tvorivej dielni.  
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Súdržnosť tretiakov sme vyskúšali spoločnou prácou na diele zimnej zvonkohry. Každý svojou troškou 
prispel ku konečnej podobe zvonkohry. Žiaci vyrábali dve zvonkohry, jedná bude zdobiť priestor knižnice 
a druhá triedu tretiakov. Inšpirovali sme sa dielňou Davinci – Maľovanie sklenených tabúľ a 
medailónikov. Medzi jednotlivými úkonmi pri výrobe zvonkohry si žiaci pozreli a požičali knihy. Podujatie 
sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. 
 
Calvin nevie lietať 
Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy                              
( prezentácia, dramatizované čítanie spojené s tvorivou dielňou)  
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a zvierat. Na 
Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.   ZKGZ v Michalovciach 
navštívili žiaci 3. ročníka 8.ZŠ Pavla Horova v Michalovciach. Z kníh detského náučného oddelenia sme 
prezentovali rôzne druhy vtákov žijúcich na území Slovenska. Prezentáciu sme ukončili Škorcom 
obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom nášho podujatia. Do dramatizovaného čítania z knihy 
Calvin nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali na 
veľký lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorí pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť pomôcť 
svojej rodine. V závere podujatia si deti vyrobili záložku do knihy v tvare škorca Calvina a hneď ju vložili 
do vypožičanej knihy.  
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.  Nezabúdajme si pomáhať aj v tej 
našej rodine.   
 
Európske pexeso 
V dopoludňajších  hodinách 24 študentov Gymnázia Ľ. Štúra  absolvovalo v priestoroch Zemplínskej 
knižnice Gorazda Zvonického pútavú prezentáciu po krajinách Európskej únie. V úvode podujatia si 
prehĺbili poznatky z formovania tohto Európskeho spoločenstva od roku 1956 až po súčasnosť.  
Následne prostredníctvom animovaného cyklu známeho ako  Európske pexeso, ktoré 
pripravila v produkcii Českej televízie pre žiakov základných a stredných škôl pani režisérka 
Mária Procházková, mali žiaci možnosť vycestovať do krajiny podľa vlastného výberu a v  
krátkych 3 minútových sekvenciách spoznať to, čo danú krajinu vystihuje a charakterizuje. Takto 
zaujímavo a netradične si doplnili a upevnili poznatky o krajinách Európskej únie. 
 
Šperkovnička pre mamičku 
Valentínska tvorivá dielňa 
...na začiatku je otázka pani učiteľky, čo je to láska. Na prvý pohľad jednoduchá otázka. Kým sa nezjaví 
víla a neodnesie nás do celkom iného sveta. Tá víla sa volá Agapé a býva v päťposchodovom dome so 
svojimi dcérami. Je ich dvadsať jeden ako rozprávok v tejto knihe. Každá rozpráva príbeh o inej podobe 
lásky.                    
ZKGZ v Michalovciach navštívili  žiaci 6. ročníka 1. ZŠ T. J. Moussona. Hlasné čítanie rozprávky Láska k 
športu z knihy Láskavé rozprávky od Branislava Jobusa sme prepojili s Valentínskou tvorivou dielňou. 
Porozprávali sme sa o rôznych podobách lásky: láska k mame, k otcovi, k súrodencom, ale aj láska k 
jedlu, k tancu, k športu a pod......... V rámci tvorivej dielne si žiaci vyzdobili malú šperkovničku z dreva 
pre svoju mamičku. Šperkovničky sme zdobili servítkovou technikou, inšpirovali sme sa knihou z 
detského náučného oddelenia: Servítková technika od Stephanie Feghelm, Silke Reichardt z edície - Z 
dielne Davinci. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.  
 
Calvin nevie lietať 
Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy                              
( prezentácia, dramatizované čítanie spojené s tvorivou dielňou)  
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a zvierat. Na  
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Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete. ZKGZ v Michalovciach  
navštívili žiaci 1. a 3. ročníka 2. ZŠ J. Švermu 6  v Michalovciach. Z kníh detského náučného oddelenia 
sme prezentovali rôzne druhy vtákov žijúcich na území Slovenska. Prezentáciu sme ukončili Škorcom 
obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom nášho podujatia. Do dramatizácie textu z knihy Calvin 
nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali na veľký 
lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorí pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť pomôcť svojej 
rodine. V závere podujatia si deti vyrobili záložku do knihy v tvare škorca Calvina a hneď ju vložili do 
vypožičanej knihy.                                                                      
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.     
Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine.        
 
 O snehuliakovi s horúcim srdcom 
Žiaci II. ZŠ J. Švermu v Michalovciach navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického. Krátku 
informatickú prípravu vystriedalo zážitkové čítanie rozprávky Ady Žigovej O snehuliakovi s horúcim 
srdcom. Malí čitatelia spoznali snehuliaka, ktorý mal dobré srdce. Také dobré, že vie robiť iba dobré 
skutky a pomáhať svojim lesným kamarátom. Veveričke daruje metlu na odmetanie snehu, zajkovi 
mrkvu, aby jeho rodina nezahynula od hladu a krtkovi uhlíky z kabáta, aby mal čím kúriť. A keď na 
začiatku jari cibuľky snežienok nemajú dosť vlahy, srdce snehuliaka sa roztopí pre ne, aby mohli 
snežienky vykuknúť spod snehu. 
 
Ako psíček a mačička umývali dlážku, ZŠ Pavlovce nad Uhom 
Psíček a mačička sú dve hlavné postavičky z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke, ktorú pre deti napísal 
a nakreslil český spisovateľ Josef Čapek. Knihovníčka knižnice z tejto knihy pripravila zážitkové čítanie pre 
deti ZŠ Pavlovce nad Uhom pod názvom Ako psíček a mačička umývali dlážku, ktoré sa uskutočnilo 27. 2. 
2017. Čítaný príbeh bol prerušovaný scénkami, do ktorých sa deti aktívne zapájali tým, že sa z nich stali 
malí herci. Scénky, v ktorých deti umývali a utierali dlážku, ako sa navzájom prali a sušili vyvolávali 
smiech. Po týchto aktivitách si deti pozreli tú istú rozprávku aj v kreslenej podobe. Na začiatku stretnutia 
deti prešli informatickou prípravou. 
 
Mimi a Líza, ZŠ Pavlovce nad Uhom 
...Svet sivý a svet farebný ... to bola indícia , ktorú riešili  deti zo ZŠ Pavlovce nad Uhom. Pokúšali sa vidieť 
svet ušami, rukami, vymýšľali ako môže chutiť modrá farba a ako voňať ružová. Inšpirovala ich kniha 
Katky Kerekesovej, Kataríny Molákovej a Alexandra Salmelu Mimi & Líza. Príbeh dvoch  kamarátok. Mimi 
je slepá   oči  má zatvorené, ale vníma svet rovnako farebne, pretože ho má obchytaný a odpočutý a 
Líza, ktorá má dokorán  otvorené   modré oči . Každá pozerá, ale spolu vidia.  Spoločne prečítaný príbeh 
Tmy sa nemusíš báť  z knihy Mimi and Líza   sme porovnávali s  rovnomenným rozprávkovým príbehom 
na obrazovke. Deti sa pokúšali vyhľadávať rozdiely medzi prečítaným textom a filmovou  produkciou.   
 
Môj brat nemá brata (uvedenie knihy do života) 
Jedno staré čínske príslovie hovorí, keď sa narodí dieťa, na oblohe sa zažne nová hviezda. Môžeme 
povedať, že keď sa narodí nová kniha, aj na tom  literárnom nebi zasvieti nová hviezda, zvlášť ak ta 
hviezda svieti a prináša radosť detskému čitateľovi.  V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v 
Michalovciach  sme  pokrstili trblietkami a uviedli do života detskú knihu regionálnej spisovateľky Eleny 
Elekovej Môj brat nemá brata.  V bohatom kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŠ  , CZŠ sv. Michala, ZŠ 
na Okružnej ulici a  ZŠ Pavla Horova z Michaloviec.  Spisovateľku privítala s kyticou kráľovná detských 
čitateľov knižnice Dominika Pehaničová a riaditeľka knižnice PhDr. Alena Vasiľová. Krstnými mamami 
boli dcéry spisovateľky Veronika a Elenka bez ktorých by kniha neuzrela svetlo sveta.  
Pani Elena Eleková vlastným menom MUDr. Katarína  Varechová sa narodila a vyrastala v Sobranciach. V 
súčasnosti býva a pracuje v Michalovciach. Je členkou literárneho klubu Čriepky pri ZKGZ . Doteraz jej 
vyšli dve knihy pre dospelých  novela Život pri živote a Morituri. Je scenáristkou a členkou v ochotníckom 
divadle Pri fontáne. Napísala Divadelnú hru Cez okno, veselohru v spoluautorstve  Žimné vre, Džina pošli  
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ďalšieho a Delfi. Koncom roku 2016 vo vydavateľstve Q111 jej vyšla prvá detská kniha Môj brat nemá 
brata s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Bratislavského samosprávneho kraja.  Príbeh, 
ktorý táto kniha ukrýva je pohladením pre detskú dušu, je to niečo čo sa vás nežne dotkne a niečo z čoho 
môžete nasávať rodinnú atmosféru.  Texty v tejto knihe sú plné humoru, ale aj farebnosti, vôni, chuti 
prírody, lásky , priateľstva a spolupatričnosti. V knihe sa však  hovorí  aj o vážnych veciach: vzájomných 
vzťahoch  deti v rodine, vzťahov rodičov a deti, založených na láske a porozumení a napokon i 
schopnosti a ochote pomáhať cudzím.  Rukopis Môj brat nemá brata sa umiestnil na treťom mieste v 
autorskej súťaži  vydavateľstva Q111 pre rok 2015  v kategórii literatúra súčasných detí. Už sám vtipný 
názov upútal porotu a jej záujem neopadol ani pri čítaní na seba nadväzujúcich príbehov skĺbených do 
jedného celku. Provokujúce tajomstvo skryté v názve sa vyjaví hneď na prvých stránkach, ale 
pokračovanie nie je  až také priamočiare.  
 
Calvin nevie lietať 
Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy                              
( prezentácia, dramatizované čítanie spojené s tvorivou dielňou )  
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a zvierat. Na 
Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.  ZKGZ v Michalovciach 
navštívili  žiaci zo školského klubu ZŠ J. Švermu 6 v Michalovciach. Z kníh detského náučného oddelenia 
sme prezentovali rôzne druhy vtákov žijúcich na území Slovenska. Prezentáciu sme ukončili Škorcom 
obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom nášho podujatia. Do dramatizácie textu z knihy Calvin 
nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali na veľký 
lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorí pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť pomôcť svojej 
rodine. V závere podujatia si deti vyrobili záložku do knihy v tvare škorca Calvina a hneď ju vložili do 
vypožičanej knihy.  
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.  Nezabúdajme si pomáhať aj v tej 
našej rodine.      
   
Malý recitátor 
V priestoroch ZKGZ  sa konala súťaž v prednese poézie a prózy deti z Detského domova v Michalovciach. 
Do súťaže sa prihlásilo 26 deti vo veku od 4 do 17 rokov. Súťažiaci boli rozdelení do piatich kategórii a 
porota vybrala tých najlepších z každej z nich. Porota pracovala v zložení: vedúca ÚS - D. Gazdovičová, 
sociálna pracovníčka - R. Pirčová a psychologička - V. Šoltésová. 
Ocenené boli tieto deti: 
MŠ: 
Nikolas Hoľan 
Margita Cziczuová 
Jana Korová 
DUO: 
Samuel Gujdan a Stanislav Rusnák 
1.-4.r. ZŠ 
Zita Dudová 
Viktor Hoľan a Milan Duda 
Viera Korová a Norbert Rusnák 
5.-9. R. ZŠ 
Klaudia Ferčáková 
Ľubica Hospodiová 
Lucia Horváthová a Marcel Kora 
Próza 
Milan Dido  
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Kráľ detských čitateľov 2017 
Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha  najväčší priateľ 
človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Kniha v 
dnešnej internetovej a uponáhľanej dobe si čoraz viac musí hľadať svoju cestu k mladým čitateľom v 
konkurencií stále viac dokonalejších informačných technológii, ktoré  nútia svojich používateľov k 
pasívnemu nasávaniu informácii.  A je to na škodu, pretože pri čítaní kníh sa dieťaťu rozvíja fantázia, cibrí 
pamäť,  rozširuje slovná zásoba a vylepšuje komunikácia.  Knižnice sa snažia realizovať podujatia 
zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti deti a interaktívne stretnutia s knihou na podporu čítania 
s porozumením.  
17. marca 2017 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnila slávnostná 
Korunovácia Kráľa detských čitateľov, čo je každoročné ocenenie najaktívnejších detských čitateľov 
knižnice v uplynulom roku. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa slovenských knižníc. Kritériom sa stal 
počet vypožičaných kníh z knižnice v predchádzajúcom roku, ale aj schopnosti osobne prezentovať 
prečítanú literatúru, zúčastňovať sa podujatí v knižnici , vedieť sa zorientovať na detskom oddelení a v 
detskej literatúre.  Súťaže sa zúčastnilo 14 najaktívnejších detských čitateľov. Kráľovnou čitateľov sa opäť 
stala Dominika Pehaničová zo ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach, ktorá v r. 2016 prečítala 108 detských 
kníh a vo vedomostnom kole získala najviac bodov. Titul „prvá dáma detských čitateľov „ získala Zuzana 
Kačkošová zo ZŠ na Okružnej ulici a titul „druhej dámy“ putoval   Anete Puškárovej  z II. ZŠ na Švermovej 
ulici v Michalovciach.  
V závere podujatia si mladí čitatelia pochutili  na sladkej maškrte a každý z nich odchádzal  z knižnice s 
novou knižkou, čo je  pre nich najväčšou motiváciou do ďalšieho ročníka.  
 
Deň ľudovej rozprávky 2017 
Pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (1828), známeho zberateľa slovenských rozprávok, 
poeta, prekladateľa romantických básnikov a klasikov svetovej literatúry, publicistu a folkloristu 
oslavujeme Deň ľudovej rozprávky. 16. marec sa stal neoficiálnym sviatkom rozprávky, ktorý vzišiel z 
kampane Slovenskej národnej knižnice v roku 2008 pod názvom Slovensko Dobšinskému, konanej pri 
príležitosti 180. výročia narodenia tohto obľúbeného detského spisovateľa. Tento rok si ho teda znovu  
pripomíname. 
Rozprávky odrážajú históriu našich národov. Majú ich radi všetci, deti aj dospelí. V detstve nám ich 
čítavali rodičia, teraz ich čítame našim deťom. Sú to nádherné príbehy o nekonečnom súboji dobra a zla, 
lásky a nenávisti, v ktorých sa zaručene všetko dobre skončí. 
 Utešené slovenské ľudové rozprávky. Ba či ozaj viete, kto tú krásu vytvoril? A či by ste uhádli kedy? 
Vytvorili ju naši dávni predkovia  v tých prastarých časoch, keď ešte nevedeli čítať ani písať. Iba si tie 
rozprávky rozprávali. Za dlhých jesenných a zimných večerov, pri svetle lúča, fakle, pri teple ohniska 
alebo vonku pri vatre, pri pradení, šití, pri pasení oviec alebo inej tichej práci. Takéto otázky a odpovede 
sa niesli celým detským oddelením knižnice 16. marca 2017.  Detské knihovníčky pripravili pre  23 
piatakov  ZŠ Pavla Horova Michalovce  príjemné prostredie s folklórnymi prvkami , aby sprostredkovali 
čo najautentickejšie stretnutie detí s ľudovou rozprávkou. Nechýbali ani interaktívne prvky, kedy sa nám 
podarilo stiahnuť detí do deja rozprávky, tajničky, hádanky, ilustrácie  a dramatizácia príbehu. 
 
Calvin sa učí lietať (zážitkové čítanie) 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie. 
Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu ich 
čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale 
upozorní ich  aj na skryté významy textu.   
13.3.2017 v rámci Týždňa slovenských knižníc  sme zrealizovali pre predškolákov  XIII. MŠ Michalovce 
zážitkové čítanie.  Vybrali sme si knihu od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať (príbeh o vtáčikovi, ktorý 
mal rád knihy). Rozkošná knižočka o malom vtáčikovi Calvinovi a jeho veľkej láske ku knihám. 
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a  
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dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v 
nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti 
získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s 
kŕdľom by to zle dopadlo! 
V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  
porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
 
Európske pexeso,  
V dopoludňajších  hodinách žiaci štvrtého ročníka ZŠ Školská 2 absolvovali v priestoroch Zemplínskej 
knižnice Gorazda Zvonického pútavú prezentáciu po krajinách Európskej únie. V úvode podujatia si 
prehĺbili poznatky z formovania tohto Európskeho spoločenstva od roku 1956 až po súčasnosť. Následne 
prostredníctvom animovaného cyklu známeho ako  Európske pexeso, ktoré pripravila v produkcii Českej 
televízie pre žiakov základných a stredných škôl pani režisérka Mária Procházková, mali žiaci možnosť 
vycestovať do krajiny podľa vlastného výberu a v krátkych 3 minútových sekvenciách spoznať to, čo danú 
krajinu vystihuje a charakterizuje. Takto zaujímavo a netradične si doplnili a upevnili poznatky o 
krajinách Európskej únie. 
Súčasťou návštevy knižnice bola aj informáčná príprava na oddelení pre deti a mládež. Žiaci si prezreli aj 
výstavu starých tlačí na oddelení internetu. 
 
Jarné prázdniny v knižnici 
Jarné prázdniny predstavujú pre deti vhodný čas na relax, turistiku, návštevu pamiatok alebo lyžovačku. 
A čo tak prežiť voľný čas s knihou v ruke? 
Detské oddelenie knižnice už tradične pre prázdninujúcich detských čitateľov  michalovského okresu 
pripravilo alternatívne ponuky zmysluplného strávenia voľného času. Vítaní boli nielen detskí čitatelia, 
ale aj deti, ktoré ešte čitateľský preukaz nemajú a rodičia. Okrem zaujímavých dobrodružných, náučných 
a rozprávkových kníh sme pripravili aj priestor na hranie a relax. Deti si mohli vo vyhradenom priestore 
ilustrovať rozprávkové príbehy, porovnávať prečítané rozprávky s animovanými príbehmi a filmami. 
Zaujímavosťou bola aj oddychová zóna na klebetenie, hranie pexesa a pre najmenších milovníkov kníh 
Detský kútik s hračkami a leporelami. V kráľovstve kníh od 6.marca – 10. marca 2017  si priebežne 
oddýchlo 47 detských čitateľov, ale aj klientov DSS Anima a deti z Krízového centra Michalovce.  
 

Calvin nevie lietať, ZŠ Zemplínska Široká 
( prezentácia, dramatizované čítanie spojené s tvorivou dielňou)  
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a zvierat. Na 
Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.   Dňa 20. 03. 2017 
navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci zo ZŠ Zemplínska Široká. Z kníh detského náučného oddelenia sme 
prezentovali rôzne druhy vtákov žijúcich na území Slovenska. Prezentáciu sme ukončili Škorcom 
obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom nášho podujatia. Do dramatizácie textu z knihy Calvin 
nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali na veľký 
lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorí pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť pomôcť svojej 
rodine. V závere podujatia si deti vyrobili záložku do knihy v tvare škorca Calvina a hneď ju vložili do 
vypožičanej knihy.  
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.     
Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine. 
 
Calvin nevie lietať, MŠ Petrovce nad Laborcom 
Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy                              
( prezentácia, dramatizované čítanie )  
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a zvierat. Na 
Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.   Dňa 21. 03. 2017 
navštívili ZKGZ v Michalovciach deti z MŠ Petrovce nad Laborcom. Krátku prezentáciu o vtáčikoch sme  
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ukončili Škorcom obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom nášho podujatia. Do dramatizácie textu z 
knihy Calvin nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali 
na veľký lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorí pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť pomôcť 
svojej rodine. V závere podujatia si deti pozreli rozprávku, prezreli knižnicu a oboznámili sa s rozdelením 
kníh na detskom oddelení.  
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.    
Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine. 
 
Calvin nevie lietať, MŠ V. Hopku 
Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy                                                                                                                               
( prezentácia, dramatizované čítanie spojené s tvorivou dielňou )  
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a zvierat. Na 
Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete. Dňa 22. 03. 2017 
navštívili ZKGZ v Michalovciach  deti z MŠ Vasila Hopku J. Švermu 4 v Michalovciach. Krátku prezentáciu 
o vtáčikoch sme ukončili Škorcom obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom nášho podujatia. Do 
dramatizácie textu z knihy Calvin nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. 
Všetci sme sa zahrali na veľký lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorí pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin 
mal možnosť pomôcť svojej rodine. V závere podujatia si deti vyrobili záložku do knihy v tvare škorca 
Calvina a hneď ju vložili do vypožičanej knihy.  
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.     
Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine.      
   
Veselá záložka 
Snehulienka a sedem trpaslíkov, Princezná so zlatými vlasmi, Janko a Marienka... . Všetci sú to hrdinovia, 
s ktorými prežívame rozprávkové dobrodružstva. A aby sme sa k ním mohli v knihe vrátiť, na to nám slúži 
záložka. Dňa 15.03.2017 žiaci školského klubu zo ZŠ P. Horova v Michalovciach prvýkrát navštívili ZKGZ v 
Michalovciach. Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto 
maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju 
môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získame čitateľský preukaz. Táto prvá 
návšteva žiakov 2. ročníka bola spojená s tvorivou dielňou kde si každý vyrobil svoju záložku do svojej 
prvej požičanej knihy z knižnice. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 
Calvin sa učí lietať, II. ZŠ 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie. 
Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu ich 
čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale 
upozorní ich  aj na skryté významy textu.   
24.3.2017 nás na detskom oddelení navštívili  žiaci II. ZŠ zo Švermovej ulici v Michalovciach  a v rámci 
literárneho krúžku  sme  im zrealizovali zážitkovo- dramatizované čítanie Calvin sa učí lietať.. Vybrali sme 
si knihu od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať (príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy). Knižka o 
malom vtáčikovi Calvinovi a jeho veľkej láske ku knihám. 
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a 
dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v 
nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti 
získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s 
kŕdľom by to zle dopadlo! 
V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  
porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
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Calvin sa učí lietať, ZŠ Petrovce nad Laborcom 
Detské oddelenie knižnice uskutočnilo pre   rómskych žiakov zo ZŠ Petrovce nad Laborcom 
dramatizované čítanie  .  Vybrali sme si knihu od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať (príbeh o 
vtáčikovi, ktorý mal rád knihy). Rozkošná knižočka o malom vtáčikovi Calvinovi a jeho veľkej láske ku 
knihám. 
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a 
dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v 
nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti 
získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s 
kŕdľom by to zle dopadlo! 
V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  
porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie. 
Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu ich 
čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale 
upozorní ich  aj na skryté významy textu.   
 
Calvin sa učí lietať, XIII. MŠ 
V rámci Marca – mesiaca knihy a rozvoja čitateľskej gramotnosti navštívili  detské oddelenie  predškoláci 
z XIII. MŠ z Michaloviec , ktorým sme zrealizovali zážitkovo – dramatizované čítanie Calvin sa učí lietať.  
Vybrali sme si knihu od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať (príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy). 
Rozkošná knižočka o malom vtáčikovi Calvinovi a jeho veľkej láske ku knihám. 
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a 
dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v 
nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti 
získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s 
kŕdľom by to zle dopadlo! 
V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  
porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie. 
Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu ich 
čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale 
upozorní ich  aj na skryté významy textu. 
 
Calvin sa učí lietať, ZŠ Žbince 
Detské oddelenie knižnice uskutočnilo pre  rómskych žiakov zo ZŠ Žbince dramatizované čítanie  .  
Vybrali sme si knihu od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať (príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy). 
Rozkošná knižočka o malom vtáčikovi Calvinovi a jeho veľkej láske ku knihám. 
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a 
dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v 
nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti 
získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s 
kŕdľom by to zle dopadlo! 
V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  
porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie.  
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Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu ich 
upozorní ich  aj na skryté významy textu.   
 
Arnold Lobel: Kvak a Čľup sú kamaráti 
Americký spisovateľ Arnold Lobel písal a ilustroval  knihy najmä pre deti vo veku od štyroch do ôsmych 
rokov. Príbehy dvoch nerozlučných kamarátov sú medzi  malými čitateľmi veľmi obľúbené, pretože 
dobrodružstvá dvoch žabiakov sú vždy veselé a plné láskavého humoru. Deťom sa najviac páčia 
kamaráti, ktorí najradšej robia všetko spolu. 
Dramatizovaného čítania z knihy Kvak a Čľup sú kamaráti pod názvom Plávanie sa zúčastnili  deti  
Cirkevnej MŠ Vasiľa Hopku, z Michaloviec. Pri dramatizovanom čítaní sme využili zábavné formy a  prvky 
interakcie pri ktorých deti boli  nenásilnou formou vtiahnuté  do samotného príbehu. Podujatie bolo 
zamerané na čitateľskú gramotnosť a na primárne základy výchovy detského čitateľa. 
 
Noc s Andersenom 2017 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa už  31. marca tradične uskutočnil 12. 
ročník Noci s Andersenom.  Podujatia zameraného na podporu čitateľskej gramotností detí sa zúčastnilo 
69 spáčov z  Cirkevnej ZŠ sv. Michala, ZŠ na Okružnej ulici a ZŠ Pavla Horova , aby prežilo rozprávkovú 
noc medzi svojimi obľúbenými knižnými hrdinami.  Nechýbal ani najväčší rozprávkar “ H.CH.Andersen“ , 
aby previedol deti svojim životom, múzeom v Odense a svojimi rozprávkami. Spáči vo svojom  
slávnostnom sľube sľúbili, že počas tejto čarovnej noci pohlcú všetky múdrosti sveta z kníh.   
V rámci podujatia sme sa presunuli do Saleziánskeho strediska , kde na spáčov čakali herci zo Štátneho 
bábkového divadla Košice s rozprávkou na motívy Pavla Dobšinského Braček Jelenček. Rozprávka 
vychádzala z rýdzo folklórnych prameňov východného Slovenska.  Prispôsobené tomu bolo aj výtvarné 
riešenie hry, kde herci hrali s drevenými bábkami, ktoré pripomínali insitné rezbárstvo.  Celkový dojem 
dopĺňali ručne vyšívané textílie a modrotlač . Živá ľudová hudba , zhudobnené detské hry, do ktorých bol 
zapojený aj detský divák  umocňovali umelecké pocity z ľudovej slovesnosti nášho národa.  
V reštaurácii Zlatý Bažant nám pripravili „Kráľovskú večeru“ so všetkým čo k tomu patrí. Po dobrom 
občerstvení nasledoval“ Baterkový pochod večerným mestom“. Trasa viedla cez  lesopark Hrádok do  
Hvezdárne Michalovce.  Vo Hvezdárni na nás čakalo  „Dobrodružstvo pod nočnou oblohou“.  Keďže 
počasie nám prialo ,  na  terase  Hvezdárne sme  zažili  živé planetárium  v plnej paráde . Cesta späť do 
knižnice bola „cestou odvahy nočným mestom“, kde nechýbali  strašidlá a iné knižničné mátohy.  
Po polnoci si každý spáč v knižnici pripravil svoje miesto na spanie medzi regálmi obľúbených  detských 
kníh. Každý z nich chcel prežiť svoj  sen buď v rozprávke, alebo vo fantasy literatúre ,  románoch pre 
dievčatá  , v  historických povestiach, básničkách a iných.  
Ráno pri raňajkách a sladkom čaji bolo o čom rozprávať.  Zážitky z nočného dobrodružstva a knižničnú 
rozprávku pretrhol príchod rodičov do knižnice.  
Dovidenia o rok spáči ! 
 
Calvin sa učí lietať, ZŠ Malčice 
Detské oddelenie knižnice pripravilo pre   rómskych žiakov zo ZŠ  Malčice dramatizované čítanie. Vybrali 
sme si knihu od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať (príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy). Rozkošná 
knižočka o malom vtáčikovi Calvinovi a jeho veľkej láske ku knihám. 
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a 
dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v 
nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti 
získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s 
kŕdľom by to zle dopadlo! 
V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  
porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie.  
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Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu ich 
čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale 
upozorní ich  aj na skryté významy textu.   
 
Najkrajší cit  
Andrej Sládkovič – život a dielo 
V marci sa žiaci  8. a 9. ročníka  ZŠ na  ulici Moskovská a v apríli 2017  žiaci 8.D triedy ZŠ na ulici Okružnej 
sa vnorili do života slovenského evanjelického kňaza, básnika, kritika literárnych a dramatických prác, 
publicistu a prekladateľa Andreja Sládkoviča (vlastným menom Andreja Braxatorisa, známeho i pod 
pseudonymom Andrej Braxatoris-Sládkovič, Andrej Sládkovič, Ondřej Krasyslav Sládkovič)  
Žiaci počas krátkeho dopoludnia prešli životnou a tvorivou cestou Andreja Sládkoviča, ktorá mala svoj 
počiatok v rodnej Krupine a koniec v 42 km vzdialenej Radvani – dnes súčasti  Banskej Bystrice.   
V tak krátkom čase sa vcítili do básnikovej tvorby plnej túžby a nenaplnenej lásky k Márií Pišlovej z 
Banskej Štiavnice, zhmotnenej v diele Marína, ale i  do  tvorby plnej vlastenectva,  oddanosti národu v  
lyricko-epickej básni Detvan, kde v romantickom príbehu Martina stelesnil ideálne črty slovenského ľudu 
s nádejou na  jeho lepšiu budúcnosť. 
V samotnom závere sa žiaci stretli  s úryvkami  diela Marína v podaní súčasných umelcov približujúcich 
toto nezabudnuteľné dielo jazykom 21. storočia.   
 
Veľkonočný pozdrav 
Nie je to klam, ani čary 
sú tu krásne sviatky jari. 
Naplň sa láskou, pokojom 
každučké srdce, každý dom. 
Veľká noc, veľkonočné sviatky alebo Pascha je najvýznamnejší kresťanský sviatok .                                        
V knižnici sa konala tvorivá dielňa s veľkonočnou tematikou pre žiakov 2. a 3. ročníka zo ZŠ Moskovská 1 
v Michalovciach. Vyrábali pozdrav s veršíkom o Veľkej noci. Inšpirovali sa knihou Výtvarné nápady na 
prázdniny od autorov: Fiona Watt a Rebecca Gilpin. Nechýbala ani rozprávka O veľkonočnom tajomstve. 
Deti rozprávali o najznámejších symboloch a zvykoch Veľkej noci. 
 
Calvin nevie lietať, ZŠ s MŠ Zalužice 
Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy                                    
( prezentácia, dramatizované čítanie )  
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a zvierat. Na 
Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.   Dňa 03. 04. 2017 
navštívilo ZKGZ v Michalovciach 29 detí zo ZŠ s MŠ Zalužice. Krátku prezentáciu o vtáčikoch sme ukončili 
Škorcom obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom nášho podujatia. Do dramatizácie textu z knihy 
Calvin nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali na 
veľký lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorí pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť pomôcť 
svojej rodine. V závere podujatia si deti prečítali úryvok z knihy Calvin nevie lietať.  
                                                      
Lentilka pre dedka Edka 
...“ v rodine okrem mamy a otca väčšina z Vás máte aj starých rodičov. Majú radi Vás, svoje vnúčatá, a vy 
máte radi ich. Starí rodičia sa s Vami hrávajú, venujú Vám svoj čas a lásku“...   Žiaci zo  ZŠ s MŠ Rakovec 
nad Ondavou  navštívili ZKGZ v Michalovciach,  hravou formou čítali úryvky z knihy LENTILKA PRE DEDKA 
EDKA od autorky Ivony Březinovej, knihu preložila Gabriela Futová. Kniha je o malom chlapcovi Dodkovi, 
jeho dedkovi Edkovi i ostatných členov rodiny. Protagonisti zažívajú rôzne viac či menej úsmevné 
príhody. Žiaci živo diskutovali o jednotlivých príbehoch z knihy a porovnávali to so svojimi skúsenosťami. 
V závere podujatia žiakom bola ponúknutá možnosť výtvarne zobraziť spoločný zážitok so svojím 
dedkom, babkou a obrázok im podarovať.  
 

33 



Prvýkrát v knižnici, VI.ZŠ 
Prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 3. ročníka zo Základnej školy Okružná 17 v Michalovciach. 
Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto maľuje obrázky do 
knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako 
správne zaobchádzať s knihou a ako získame čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov 3. ročníka 
bola spojená s tvorivou dielňou, kde si každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z 
knižnice.   
 
Calvin nevie lietať, VI.ZŠ 
Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy                                    
(prezentácia, dramatizované čítanie spojené s tvorivou dielňou)  
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a zvierat. Na 
Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.   Dňa 05. 04. 2017 
navštívili ZKGZ v Michalovciach  žiaci 2. ročníka zo ZŠ Okružná 17,  Michalovce. Z kníh detského 
náučného oddelenia sme prezentovali rôzne druhy vtákov žijúcich na území Slovenska. Prezentáciu sme 
ukončili Škorcom obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom nášho podujatia. Do dramatizácie textu z 
knihy Calvin nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali 
na veľký lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorí pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť pomôcť 
svojej rodine. V závere podujatia si deti vyrobili záložku do knihy v tvare škorca Calvina a hneď ju vložili 
do vypožičanej knihy.                                                                        
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.           
Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine.        
 
Prvýkrát v knižnici, XI. MŠ 
Predškoláci z 11. MŠ Masarykova 30, v Michalovciach prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach. 
Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto maľuje obrázky do 
knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako 
správne zaobchádzať s knihou a ako získame čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva predškolákov bola 
spojená s tvorivou dielňou, kde si každý vyrobil svoju záložku.   
 
Prvýkrát v knižnici, VI. ZŠ 
Prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 4. ročníka zo Základnej školy Okružná 17 v Michalovciach. 
Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto maľuje obrázky do 
knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako 
správne zaobchádzať s knihou a ako získame čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov bola spojená 
s tvorivou dielňou, kde si každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.   
 
Prvýkrát v knižnici, VI. ZŠ 
Prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 2. ročníka zo Základnej školy Okružná 17 v Michalovciach. 
Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto maľuje obrázky do 
knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako 
správne zaobchádzať s knihou a ako získame čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov bola spojená 
s tvorivou dielňou, kde si každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice. 
 
Fun vajíčko – tvorivá dielňa 
Veľkonočné sviatky začínajú už od Zeleného štvrtku a pokračujú až po Veľkonočný pondelok. Slovenské 
zvyklosti a tradície stojí za to nielen poznať, ale je naozaj krásne, ak nimi sebe, aj našim deťom spestríme 
sviatky jari. Dňa 11. 04. 2017 navštívili ZKGZ v Michalovciach  žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ T. J. Moussona. Žiaci 
sa rozprávali o zvyklostiach veľkonočných sviatkoch. Hravou formou čítali modernú rozprávku na tému 
Veľkonočného tajomstva a vyrobili netradičné šťastné kuriatka. Vajíčka vymaľovali  akrilovými farbami a  
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vyzdobili pierkami. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.  
 
Prvýkrát v knižnici, VI.ZŠ 
Prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 3. ročníka zo Základnej školy Okružná 17 v Michalovciach. 
Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto maľuje obrázky do 
knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako 
správne zaobchádzať s knihou a ako získame čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov bola spojená 
s tvorivou dielňou, kde si každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.   
 
Gevenducha – tvorivá literárna dielňa, ZŠ Zalužice 
(dotyky s detskou knihou) 
Detské oddelenie  knižnice pripravilo obľúbenú tvorivú literárnu dielňu Márie Ďuričkovej Gevenducha.  
Cieľom podujatia bolo podporiť vzťah detí ku knihám, čitateľskej gramotnosti a prehĺbenie spolupráce 
školy a knižnice. Hlavnými postavičkami literárnej dielne boli Danka a Janka. Spoločnými silami sme si 
prečítali príbeh Cencúlik a Gevenducha. Deti sa pokúsili interpretovať prečítaný text v kontexte čítania s 
porozumením prostredníctvom prezentácie, doplňovať rôzne hlavolamy a tajničky súvisiace s literárnym 
textom. Nechýbala ani ilustrácia Gevenduchy na základe opisu autorky a jej porovnanie s  dielom 
ilustrátorky Boženy Plocháňovej.  V závere podujatia sme deťom ponúkli priestor na premietnutie  
rovnomenného večerníčka z r. 1975. Každé dieťa odchádzalo z knižnice domov s rozprávkovou knižkou 
od spisovateľky  Márie Ďuríčkovej. 
 
Ako psíček a mačička umývali dlážku, ZŠ Palín 
Psíček a mačička sú dve hlavné postavičky z knihy Rozprávky o psíčkovi a mačičke, ktorú pre deti napísal 
a nakreslil český spisovateľ Josef Čapek. Knihovníčka z tejto knihy pripravila zážitkové čítanie pre deti ZŠ 
Palín pod názvom Ako psíček a mačička umývali dlážku. Čítaný príbeh bol prerušovaný scénkami, do 
ktorých sa deti aktívne zapájali tým, že sa z nich stali malí herci. Scénky, v ktorých deti umývali a utierali 
dlážku, ako sa navzájom prali a sušili vyvolávali smiech. Po týchto aktivitách si deti pozreli tú istú 
rozprávku aj v kreslenej podobe.  
 
Mimi a Líza, ZŠ Palín 
„Ahoj. Ty spíš?“ vyhŕkla Líza začudovane. 
„Nie. Mám iba zatvorené oči,“ odvetila Mimi, 
akoby na tú otázku bola už zvyknutá. 
„Tak ich otvor,“ dobiedzala Líza. 
„Ale... to nejde. Ja som slepá. Ja ich mám stále zavreté, svet vidím rukami a ušami,“ 
Vysvetľovala Mimi trpezlivo. 
 
...Svet sivý a svet farebný ... to bola indícia , ktorú  riešili  deti zo ZŠ Palín . Deti sa pokúšali vidieť svet 
ušami, rukami, vymýšľali ako môže chutiť modrá farba a ako voňať ružová. Inšpirovala ich kniha Katky 
Kerekesovej, Kataríny Molákovej a Alexandra Salmelu Mimi & Líza.  V knihe je rozohraný príbeh dvoch 
kamarátok. Mimi je slepá,   oči  má zatvorené, ale vníma svet rovnako farebne ako iní,  pretože ho má 
obchytaný  a odpočutý a Líza, ktorá má dokorán  otvorené   modré oči . Každá pozerá, ale spolu vidia.  
Spoločne prečítaný príbeh Tmy sa nemusíš báť  z knihy Mimi and Líza   sme porovnávali s  rovnomenným 
rozprávkovým príbehom na obrazovke. Deti sa pokúšali vyhľadávať rozdiely medzi prečítaným textom a 
filmovou  produkciou.   
 
Calvin sa učí lietať (zážitkové čítanie) MŠ Klokočov 
  Detské oddelenie knižnice zrealizovalo pre   deti MŠ Klokočov  zážitkovo-dramatizované čítanie . Vybrali 
sme si knihu od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať (príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy). Rozkošná 

knižočka o malom vtáčikovi Calvinovi a jeho veľkej láske ku knihám. 
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Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a 
dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v 
nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti 
získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s 
kŕdľom by to zle dopadlo! 
     V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  
porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie. 
Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie  aj tých najmenších  deti literatúrou a 
na podporu ich čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  
prečítané, ale upozorní ich  aj na skryté významy textu.  
 
Cestujúce bábky – stretnutie s režisérom Doc. Jánom Sabolom , PhD a dramaturgom Mgr. Petrom 
Himičom PhD. 
Cestujúce bábky je medzinárodný projekt financovaný z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu SR. Ide o 
spoločný slovensko -- ukrajinský projekt zameraný predovšetkým na deti. Jeho súčasťou je desať 
televíznych  bábkových  inscenácií – päť na slovenské a päť na ukrajinské motívy pod názvom „Príbehy 
spod Karpát“. Natáčanie týchto bábkových inscenácií sa udialo v lokalitách Košického kraja a 
Zakarpatskej Ukrajiny. Partnermi projektu sú okrem KSK aj Bábkové divadlo v Košiciach a Krajská 
organizácia cestovného ruchu Košický kraj.  Na ukrajinskej strane Zakarpatské akademické oblastné 
bábkové divadlo BAVKA a Asociácia študentov – ekonómov Zakarpatska ASEZ.  
Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska , prezentovať 
spoločné kultúrne dedičstvo.  
Tvorcovia tohto projektu režisér Doc. Ján Sabol, PhD, a dramaturg  Mgr. Peter Himič, PhD. sa 21.4.2017 
stretli v našej knižnici s 31 žiakmi ZŠ na Okružnej ulici a žiakmi ZŠ Pavla Horova z Michaloviec, aby 
porozprávali o tom, čo bolo cieľom projektu, oboznámili žiakov s dramaturgicko-režijnou koncepciou 
programu. Porozprávali o spolupráci s hercami, Bábkovým divadlom a doniesli na ukážku aj komiks, 
ktorého autorom je spisovateľ Peter Karpinský.  
Pre potreby projektu bolo potrebné vyberať miesta a príbehy, ktoré by odzrkadľovali jeho požiadavky.  
Výber sa viazal k historickým udalostiam, povestiam, osobnostiam a miestam, ktoré spájajú oba 
prihraničné regióny.   
Čarovné husle (povesť o hore Pikuj, Pikuj Ukrajina) , Chrám (povesť o chráme sv. Michala archanjela 
Užhorod), Tri sestry (povesť o  užhorodskom zámku a hrade Seredne, Užhorod), Srdce ako zvon (povesť 
o Urbanovej veži, Košice, Slovensko), Čarodejník z Vinného (povesť z Vinianskeho hradu, Viniansky hrad, 
Michalovce), Rožňavské hodiny (povesť o vežových hodinách, Rožňava),  Krásna Hedviga (povesť o 
krásnej Hedvige, Spišský hrad), Lampáš (legenda o užhorodskom lampárovi a chudobnej kvetinárke, 
Užhorod), Nevesta pre draka (povesť z Medzeva) , Ako vznikli Karpaty (povesť o vzniku pohoria, 
Ukrajina) 
Súčasťou podujatia boli aj  video ukážky z natáčania televíznych bábkových inscenácií, komiks Príbehy 
spod Karpát a prečítanie povestí Čarodejník z Vinného. Deti sa oboznámili aj s prácou režiséra, 
dramaturga, hercov,  pozreli si ako vyzerá scenár hraného filmu. V závere podujatia sa premiestnili do 
Tvorivej dielne, kde im umelecký rezbár Milo Jaroš z Bábkového divadla Košice porozprával aké druhy 
bábok použili v projekte a pri natáčaní televíznych inscenácií v kombinácií so živými hercami. V Tvorivej 
dielni si deti prezreli výrobu  bábok  z povesti Čarodejník z Vinného. 
 
Calvin sa učí lietať (zážitkové čítanie) 
Detské oddelenie knižnice pracuje aj s  čitateľmi so špecifickými potrebami.  Čítanie plné zážitkov a 
dramatizácie, interakcia deja knihy  je vhodnou alternatívou stretnutia takéhoto čitateľa s literatúrou. 
Pripravili sme pre  žiakov  (autistov) zo Špeciálnej základnej školy Michalovce dramatizované čítanie .  
Vybrali sme si knihu od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať (príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy).  
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Rozkošná knižočka o malom vtáčikovi. Calvinovi a jeho veľkej láske ku knihám. 
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a 
dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v 
nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti 
získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s 
kŕdľom by to zle dopadlo! 
V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  
porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie. 
Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu ich 
čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale 
upozorní ich  aj na skryté významy textu.   
 
Gevenducha – tvorivá literárna dielňa (dotyky s detskou knihou), ZŠ Bracovce 
Detské oddelenie  knižnice  pripravilo obľúbenú tvorivú literárnu dielňu Márie Ďuričkovej Gevenducha.  
Cieľom podujatia bolo podporiť vzťah detí ku knihám, čitateľskej gramotnosti a prehĺbenie spolupráce 
školy a knižnice. Hlavnými postavičkami literárnej dielne boli Danka a Janka. Spoločnými silami sme si 
prečítali príbeh Cencúlik a Gevenducha. Deti sa pokúsili interpretovať prečítaný text v kontexte čítania s 
porozumením prostredníctvom prezentácie, doplňovať rôzne hlavolamy a tajničky súvisiace s literárnym 
textom. Nechýbala ani ilustrácia Gevenduchy na základe opisu autorky a jej porovnanie s  dielom 
ilustrátorky Boženy Plocháňovej.  V závere podujatia sme deťom ponúkli priestor na premietnutie 
rovnomenného večerníčka z r. 1975. Každé dieťa odchádzalo z knižnice domov s rozprávkovou knižkou 
od spisovateľky  Márie Ďuríčkovej. 
 
Žabiak a cudzinec - dramatizované čítanie, IV. ZŠ 
Detské oddelenie knižnice pripravilo dramatizované čítanie, ktoré odbúrava predsudky,  z knihy  Maxa 
Velthuijsa  Žabiak a cudzinec. Zvolili sme si formu dramatizovaného čítania s interaktivnými prvkami a 
využitím audiovizuálnej techniky. Medzi lesnými zvieratkami, ktoré dlho spolu nažívajú, navzájom sa 
dobre poznajú a rešpektujú, sa jedného dňa zjaví nový obyvateľ – Potkan. Nikto zo starousadlíkov sa s 
ním nechce spriateliť, dokonca o ňom začnú rozchyrovať, že potkany sú špinavé, lenivé, bezočivé, ba aj 
kradnú. Žabiak nedal na ich reči a radšej sa presvedčil na vlastné oči, čo je ten Potkan za zviera. 
Postupne sa spriatelili a Žabiak zistil, že Potkan je veľmi milý, čistotný a dokonca je ochotný nezištne 
pomôcť Prasiatku, keď mu začal horieť dom. Jedného dňa si Potkan zbalil stan, batoh a rozlúčil sa s 
lesom a jeho obyvateľmi. Až vtedy si zvieratá uvedomili, ako im Potkan bude chýbať, veď bol veľmi 
priateľský a mal samé dobré nápady. Príbeh Potkana, ktorého  ako cudzinca len veľmi ťažko prijme 
medzi seba súdržná väčšina domácich obyvateľov, napísal a nakreslil holandský autor Max Velthuijs s 
jasným výchovným zámerom. Táto milá knižka Žabiak a cudzinec nevtieravo ukazuje deťom, ako ľahko 
vieme odsúdiť bez toho, aby sme spoznali charakter a správanie človeka. 
 
Batoh plný rozprávok 
Rozprávky odrážajú históriu našich národov. Majú ich radi všetci, deti aj dospelí. V detstve nám ich 
čítavali rodičia, teraz ich čítame našim deťom. Sú to nádherné príbehy o nekonečnom súboji dobra a zla, 
lásky a nenávisti, v ktorých sa zaručene všetko dobre skončí. 
 Utešené slovenské ľudové rozprávky. Ba či ozaj viete, kto tú krásu vytvoril? A či by ste uhádli kedy? 
Vytvorili ju naši dávni predkovia  v tých prastarých časoch, keď ešte nevedeli čítať ani písať. Iba si tie 
rozprávky rozprávali. Za dlhých jesenných a zimných večerov, pri svetle lúča, fakle, pri teple ohniska 
alebo vonku pri vatre, pri pradení, šití, pri pasení oviec alebo inej tichej práci. Takéto otázky a odpovede 
sa niesli celým detským oddelením knižnice, kde  detské knihovníčky pripravili pre   piatakov ZŠ Pavla 
Horova Michalovce  príjemné prostredie s folklórnymi prvkami , aby sprostredkovali čo najautentickejšie  
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stretnutie detí s ľudovou rozprávkou. Nechýbali ani interaktívne prvky, kedy sa nám podarilo stiahnuť 
detí do deja rozprávky, tajničky, hádanky, ilustrácie  a dramatizácia príbehu. 
 
Calvin sa učí lietať (zážitkové čítanie), IV. ZŠ 
Detské oddelenie knižnice pripravilo pre   prvákov zo  IV. ZŠ  Michalovce  dramatizované     čítanie.  
Vybrali sme si knihu od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať (príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy). 
Rozkošná knižočka o malom vtáčikovi Calvinovi a jeho veľkej láske ku knihám.   
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a 
dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v 
nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti 
získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s 
kŕdľom by to zle dopadlo! 
V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  
porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie. 
Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu ich 
čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale 
upozorní ich  aj na skryté významy textu.  
 
Calvin sa učí lietať, XXII. MŠ 
Detské oddelenie knižnice uskutočnilo pre   žiakov z XXII. MŠ na Švermovej ulici v Michalovciach  
dramatizované čítanie  .  Vybrali sme si knihu od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať (príbeh o 
vtáčikovi, ktorý mal rád knihy). Rozkošná knižočka o malom vtáčikovi Calvinovi a jeho veľkej láske ku 
knihám. 
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a 
dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v 
nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti 
získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s 
kŕdľom by to zle dopadlo! 
V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  
porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie. 
Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu ich 
čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale 
upozorní ich  aj na skryté významy textu.   
 
Calvin sa učí lietať (zážitkové čítanie) 
Detské oddelenie knižnice pracuje aj s  čitateľmi so špecifickými potrebami.  Čítanie plné zážitkov a 
dramatizácie, interakcia deja knihy  je vhodnou alternatívou stretnutia takéhoto čitateľa s literatúrou. 
4.5.2017  sme  uskutočnili pre   žiakov  (autistov) zo Špeciálnej základnej školy Michalovce 
dramatizované čítanie  .  Vybrali sme si knihu od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať (príbeh o 
vtáčikovi, ktorý mal rád knihy). Rozkošná knižočka o malom vtáčikovi Calvinovi a jeho veľkej láske ku 
knihám. 
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a 
dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v 
nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti 
získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina,                    
s kŕdľom by to zle dopadlo! 
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 V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  
porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie. 
Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu ich 
čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale 
upozorní ich  aj na skryté významy textu.   
 
Gevenducha – tvorivá literárna dielňa (dotyky s detskou knihou), ZŠ Bracovce 
Detské oddelenie  knižnice pripravilo obľúbenú tvorivú literárnu dielňu Márie Ďuričkovej Gevenducha. 
Podujatia sa zúčastnilo  tretiakov a štvrtákov zo ZŠ Bracovce.  
Cieľom podujatia bolo podporiť vzťah detí ku knihám, čitateľskej gramotnosti a prehĺbenie spolupráce 
školy a knižnice. Hlavnými postavičkami literárnej dielne boli Danka a Janka. Spoločnými silami sme si 
prečítali príbeh Cencúlik a Gevenducha. Deti sa pokúsili interpretovať prečítaný text v kontexte čítania s 
porozumením prostredníctvom prezentácie, doplňovať rôzne hlavolamy a tajničky súvisiace s literárnym 
textom. Nechýbala ani ilustrácia Gevenduchy na základe opisu autorky a jej porovnanie s  dielom 
ilustrátorky Boženy Plocháňovej.  V závere podujatia sme deťom ponúkli priestor na premietnutie 
rovnomenného večerníčka z r. 1975. Každé dieťa odchádzalo z knižnice domov s rozprávkovou knižkou 
od spisovateľky  Márie Ďuríčkovej. 
 
Žabiak a cudzinec - dramatizované čítanie, IV. ZŠ 
Detské oddelenie knižnice pripravilo dramatizované čítanie, ktoré odbúrava predsudky,  z knihy  Maxa 
Velthuijsa  Žabiak a cudzinec. Zúčastnili sa ho  štvrtáci zo IV. ZŠ Michalovce . Zvolili sme si formu 
dramatizovaného čítania s interaktivnými prvkami a využitím audiovizuálnej techniky. Medzi lesnými 
zvieratkami, ktoré dlho spolu nažívajú, navzájom sa dobre poznajú a rešpektujú, sa jedného dňa zjaví 
nový obyvateľ – Potkan. Nikto zo starousadlíkov sa s ním nechce spriateliť, dokonca o ňom začnú 
rozchyrovať, že potkany sú špinavé, lenivé, bezočivé, ba aj kradnú. Žabiak nedal na ich reči a radšej sa 
presvedčil na vlastné oči, čo je ten Potkan za zviera. Postupne sa spriatelili a Žabiak zistil, že Potkan je 
veľmi milý, čistotný a dokonca je ochotný nezištne pomôcť Prasiatku, keď mu začal horieť dom. Jedného 
dňa si Potkan zbalil stan, batoh a rozlúčil sa s lesom a jeho obyvateľmi. Až vtedy si zvieratá uvedomili, 
ako im Potkan bude chýbať, veď bol veľmi priateľský a mal samé dobré nápady. Príbeh Potkana, ktorého  
ako cudzinca len veľmi ťažko prijme medzi seba súdržná väčšina domácich obyvateľov, napísal a nakreslil 
holandský autor Max Velthuijs s jasným výchovným zámerom. Táto milá knižka Žabiak a cudzinec 
nevtieravo ukazuje deťom, ako ľahko vieme odsúdiť bez toho, aby sme spoznali charakter a správanie 
človeka. 
 
Prvýkrát v knižnici, VI. ZŠ 
Prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 1.a 4. ročníka zo ŠK Základnej školy Okružná 17 v 
Michalovciach. Oboznámili sa s knihou, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto 
maľuje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju 
môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získame čitateľský preukaz. Táto prvá 
návšteva žiakov bola spojená s tvorivou dielňou, kde si každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej 
požičanej knihy z knižnice.   
 
Deň matiek, tvorivá dielňa 
Deň matiek sa v Československu začal oslavovať v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarikovej, 
dcéry prezidenta T. G. Masaryka a emancipovanej predsedníčky Československého červeného kríža. V 
50.rokoch minulého storočia bol nahradený marcovým Medzinárodným dňom žien. Každý rok je druhá 
májová nedeľa od roku 1989 na Slovensku venovaná matkám. V tento deň oslavujeme a obdarovávame 
svoje mamičky. Žiaci  3. a 4. ročníka Cirkevnej ZŠ sv. Michala v Michalovciach navštívili ZKGZ v 
Michalovciach. V úvode sme si porozprávali o histórii sviatku, dozvedeli sa prečo a kto prvý prišiel s 
nápadom osláv. Pre svoje mamičky vyrobili nádherné kvetinové dary – kvety v črepníku.  
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Na zhotovenie využili farebné výkresy, hodvábny papier, lepidlo, fixy aj nožnice. Inšpiráciu získali z kníh 
detského náučného oddelenia. V závere stretnutia si deti vybrali knihu podľa vlastného 
výberu.                                                       
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu „Čítajme a tvorme v knižnici.“ Z verejných zdrojov  podporil 
Fond na podporu umenia.    
 
O Guľkovi Bombuľkovi 
Kto by nepoznal známeho hrdinu Guľka Bombuľka z rovnomennej knihy od spisovateľky Márie 
Ďuričkovej?  Je to oslava    veľkého, nezištného priateľstva Guľka Bombuľka so zvieratkami na dvore, 
ktorá  si podmaňuje malých čitateľov už desiatky rokov. Guľko Bombuľko svojou obetavosťou a 
láskavosťou je kamarátom na celý život.  
V knižnici sme  privítali  deti z II. ZŠ na Švermovej ulici Michalovce. 
Pripravili sme pre nich zážitkové čítanie z knihy Márie Ďuričkovej O Guľkovi Bombuľkovi. 
Cieľom podujatia bola motivácia detských  čitateľov prostredníctvom aktivít tvorivého čítania. 
Interaktívny spôsob práce s literárnym textom je pre detí  na rozdiel od hlasného čítania atraktívnejší a 
podnetnejší. Deti pri ňom zapájajú svoje poznávacie, estetické a tvorivé cítenie v rámci pohybovej, 
výtvarnej a tvorivej dramatiky.  
Deti rozpoznávali rozdiel medzi klbkom vlny a loptičkou na hranie, dokázali definovať na čo  
sú užitočné tieto veci. Dozvedeli sa že hrdinami v rozprávkach môžu byť aj veci, alebo zvieratká, ktoré 
majú obyčajné ľudské vlastnosti. Začali sa zamýšľať nad tým aká je dôležitá pre život rodina, rodičia a 
priatelia. V závere si prezreli celú knižnicu a jednotlivý literárny fond určený deťom. 
 
Calvin sa učí lietať (zážitkové čítanie), XIII. MŠ 
24. mája 2017   detské oddelenie knižnice uskutočnilo pre  20 predškolákov z XIII. MŠ na Okružnej ulici 
Michalovce  dramatizované čítanie .  Vybrali sme si knihu od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať 
(príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy). Rozkošná knižočka o malom vtáčikovi Calvinovi a jeho veľkej 
láske ku knihám.   
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a 
dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v 
nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti 
získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s 
kŕdľom by to zle dopadlo! 
     V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  
porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie. 
Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu ich 
čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale 
upozorní ich  aj na skryté významy textu.  
 
Arnold Lobel: Kvak a Čľup sú kamaráti 
Americký spisovateľ Arnold Lobel písal a ilustroval  knihy najmä pre deti vo veku od štyroch do ôsmych 
rokov. Príbehy dvoch nerozlučných kamarátov sú medzi  malými čitateľmi veľmi obľúbené, pretože 
dobrodružstvá dvoch žabiakov sú vždy veselé a plné láskavého humoru. Deťom sa najviac páčia 
kamaráti, ktorí najradšej robia všetko spolu. 
Dramatizovaného čítania z knihy Kvak a Čľup sú kamaráti pod názvom Plávanie sa zúčastnili  deti  XI. MŠ 
na Masarykovej ulici z Michaloviec.  Pri dramatizovanom čítaní sme využili zábavné formy a  prvky 
interakcie pri ktorých deti boli  nenásilnou formou vtiahnuté  do samotného príbehu. Podujatie bolo 
zamerané na čitateľskú gramotnosť a na primárne základy výchovy detského čitateľa. 
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Buvik 
Na naše detské oddelenie ZKGZ zavítala  manažérka vydavateľstva Buvik  
Mgr.  Milica Matejková, ktorá pre deti z IX., XI. A CMŠ Vasiľa Hopku pripravila prezentáciu vydavateľstva, 
výstavku kníh a dramatizované čítanie.  
 Vydavateľstvo Buvik vzniklo 1. septembra 1991 s ambíciami stať sa špecializovaným vydavateľstvom pre 
najmenšie deti a začínajúcich detských čitateľov. Jeho zakladateľmi boli spisovateľ Daniel Hevier, 
ilustrátor Svetozár Mydlo a riaditeľka Mária Števková. Vydavateľstvo Buvik vydáva poéziu, hádanky, 
rečňovanky , klasické a autorské rozprávky , bájky, povestí, rozprávky zo života detí a životopisy slávnych 
osobností. Zameriava sa na vydanie umelecky hodnotných diel pôvodnej a prekladovej literatúry, vydáva 
diela súčasných i klasických spisovateľov. Knihy zo zlatého fondu detskej literatúry ilustrujú vynikajúci  
ilustrátori pre deti. Knihy z produkcie vydavateľstva získavajú vysoké ocenenia v medzinárodných a 
domácich súťažiach.  
Deti zaujalo aj dramatizované čítanie z knihy Rozprávka o kozliatkach, ale poslušných. Známu rozprávku 
o neposlušných kozliatkach a zlom vlkovi napísala Mária Rázusová-Martáková. Jaroslava Blažková zasa 
vymyslela rozprávku o poslušných kozliatkach, ktorým je sveta žiť. Smejú sa na hlúpom vlkovi a jeho 
popletenej pesničke. Zato, že boli poslušné, mamička im kúpi krásne čižmičky: červené na predné 
nožičky, zelené na zadné. Obidve rozprávky filigránsky spojené do jednej knihy ilustroval vynikajúci 
ilustrátor Vladimír Král.  
 
Čítajme si 2017 – najpočetnejší detský čitateľský maratón 
Čítajme si 2017 je názov najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na podporu čitateľskej 
gramotnosti detí v SR. Celoslovenským koordinátorom podujatia je Linka detskej istoty na Slovensku.  
Čítanie vytvára pre dieťa intimitu kedy je samo s hrdinami knihy a nikto neovplyvňuje jeho prežívanie. 
Zároveň rozvíja detskú fantáziu, predstavivosť a zlepšuje celý jeho verbálny prejav. U dieťaťa, ktoré veľa 
číta je predpoklad že je komunikatívne na vyššej úrovni, ľahšie sa vyjadruje a lepšie reprodukuje 
prečítaný text.  
    Maratón sme zrealizovali 31. mája 2017  u nás na detskom oddelení ZKGZ, ale aj na III. ZŠ v 
Michalovciach. Do podujatia sa zapojilo 373 detských čitateľov, čím bol prekonaný čitateľský rekord z 
minulého roku.  Čítali sme veľmi zaujímavú knihu od Roalda Dahla Charlie a továreň na čokoládu. 
Neuveriteľné príhody chudobného chlapca v továrni na čokoládu pána Willyho Wonku – 
najúžasnejšieho, najskvelejšieho, najfantastickejšieho výrobcu čokolády, akého kedy svet videl. Vie 
vyrobiť všetko, naozaj všetko čo chce: cukrovú penu s chuťou fialiek, lentilky, ktoré menia farbu každých 
10 sekúnd, žuvačku ktorá nikdy nestratí chuť, čokoládovú zmrzlinu, ktorá zostane celé hodiny zmrazená 
a nemusí byť v chladničke, oblizovacie tapety do detských izieb, horúcu zmrzlinu na chladné dni....a tisíce 
iných dobrôt od výmyslu sveta. Spolu s ním navštívia továreň aj štyri príšerné deti. Čo sa s nimi stalo? 
Príďte si prečítať do knižnice! My sme si to prečítali a zároveň vytvorili čitateľský rekord. 
 
Celé Slovensko číta deťom 2017 
Celé Slovensko číta je názov projektu, kde patronát nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska. Do  
čítania, ktoré tohto roku prebiehalo od 5.- 9. júna 2017 sa zapojili knižnice, školy a iné organizácia po 
celej SR.  
Čítanie vytvára pre dieťa intimitu kedy je samo s hrdinami knihy a nikto neovplyvňuje jeho prežívanie. 
Zároveň rozvíja detskú fantáziu, predstavivosť a zlepšuje celý jeho verbálny prejav. U dieťaťa, ktoré veľa 
číta je predpoklad že je komunikatívne na vyššej úrovni, ľahšie sa vyjadruje a lepšie reprodukuje 
prečítaný text.  
 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického  v Michalovciach sa do projektu zapojila.  9. júna 2017  , v 
rámci podujatia  si pozvala významných hostí, aby podporili čitateľskú gramotnosť detí a zároveň ich  
motivovali  k čítaniu. Cieľom akcie bolo prinavrátiť v dnešnej uponáhľanej dobe deti ku knihám, k ich 
kráse, nežnosti, farebným  fantáziám, k návratu k sebe samým, k spoločne prežitým chvíľam s knihou v 
ruke. Heslom zaujímavého a podnetného podujatia bolo: Čítajme deťom aspoň 20 minút denne!   
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Hosťami programu bola Mgr. Valéria Kocúrová, riaditeľka ZŠ T.J.Moussona, Mgr. Štefan Korinok, riaditeľ  
CZŠ sv. Michala Michalovce, Iveta Burášová , učiteľka súkromnej umeleckej školy Talent-Um,  Mgr. 
Marek Hrdinský,  riaditeľ Domova sociálnych služieb Anima Michalovce a Slavomíra Pradová , dlhoročná 
pracovníčka detského oddelenia knižnice. Kultúrny program pripravili žiačky  Základnej umeleckej školy z 
Michaloviec pod vedením p. učiteľky Mileny Bančejovej.  Programu sa zúčastnilo 87 detských čitateľov a 
klientov DSS Anima Michalovce. 
 
Zvonického literárne dni 2017 
    V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa zrealizovalo mestské kolo literárnej 
súťaže ZVONICKÉHO  LITERÁRNE  DNI. Organizátormi podujatia je Základná škola T.J.Mousona  a  
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach. Vyhlasovateľom súťaže je primátor mesta 
Mgr. Viliam Zahorčák. 
    Zvonického literárne dni je jednokolová mestská prehliadka recitácií umeleckého prednesu poézie a 
prózy regionálnych autorov, propagácia ich života a tvorby formou projektov a prezentácia regionálnych 
tradícii v pripravovanom pásme ľudovej tvorby. Podujatia sa zúčastnilo 72 účastníkov a divákov.  
Víťazi: 
1.kaegória poézia 
1.miesto: Ján Pavlovič VII.ZŠ,Krymská 
 
1.kaegória próza 
1.miesto: Nina Sabová II.ZŠ,J. Švermu 
2.miesto: Kristína Vargová VII.ZŠ,Krymská 
3.miesto: Veronika Varechová CZŠ 
 
2.kategória poézia 
1.miesto: Peter Ondrik ZŠ T.J.Moussona 
2.miesto: Ján Hadžala  VI.ZŠ,Okružná 
                Martin Macko VII.ZŠ,Krymská 
3.miesto: Nikola Bubenková CZŠ 
                Ivana Dudášová VIII.ZŠ,P.Horova 
 
2.kategória próza 
1.miesto: Boris Andrišov ZŠ T.J.Moussona 
2.miesto: Renáta Pištejová V.ZŠ,Školská 
3.miesto: Ema Babjaková VI.ZŠ,Okružná 
                Rudolf Romančák VII.ZŠ,Krymská 
 
3.kategória poézia 
1.miesto: Marianna Gulová VII.ZŠ,Krymská 
2.miesto: Klára Gubíková II.ZŠ,J.Švermu 
                Nikola Nistorová VIII.ZŠ,P.Horova 
3.miesto: Kristína Šimaľová V.ZŠ,Školská 
                Miloš Vrabeľ IV.ZŠ,Komenského 
                Kristína Schumerová ZŠ T.J. Moussona 
3.kategória próza 
Ocenenie za účasť: Lívia Ľosová VIII.ZŠ,P.Horova 
                                Júlia Hospodárová CZŠ 
 
Spev: Timea Mihalčová ZŠ T.J.Moussona 
           Žofia Žofčáková ZŠ T.J.Moussona 
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           Sofia Zbihlejová V.ZŠ,Školská 
           Kolektív žiakov CZŠ-9 členov 
 
 
Ľudový rozprávač: Samuel Stuľak V.ZŠ ,Školská 
 
 
Batoh plný rozprávok – MDD v knižnici 
Rozprávky odrážajú históriu našich národov. Majú ich radi všetci, deti aj dospelí. V detstve nám ich 
čítavali rodičia, teraz ich čítame našim deťom. Sú to nádherné príbehy o nekonečnom súboji dobra a zla, 
lásky a nenávisti, v ktorých sa zaručene všetko dobre skončí. 
          Utešené slovenské ľudové rozprávky. Ba či ozaj viete, kto tú krásu vytvoril? A či by ste uhádli kedy? 
Vytvorili ju naši dávni predkovia  v tých prastarých časoch, keď ešte nevedeli čítať ani písať. Iba si tie 
rozprávky rozprávali. Za dlhých jesenných a zimných večerov, pri svetle lúča, fakle, pri teple ohniska 
alebo vonku pri vatre, pri pradení, šití, pri pasení oviec alebo inej tichej práci. Takéto otázky a odpovede 
sa niesli celým detským oddelením knižnice, kde  detské knihovníčky pripravili pre   piatakov zo  ZŠ na 
Švermovej ulici príjemné prostredie s folklórnymi prvkami , aby sprostredkovali čo najautentickejšie 
stretnutie detí s ľudovou rozprávkou a zároveň príjemne oslávili MDD. Nechýbali ani interaktívne prvky, 
kedy sa nám podarilo stiahnuť detí do deja rozprávky, tajničky, hádanky a ilustrácie príbehov.  
 
 Deň otcov - tvorivá dielňa 
Sviatok otcov si pripomíname na Slovensku každú tretiu júnovú nedeľu v roku. Tento rok to vyšlo na 18. 
júna. Tradícia vznikla v meste Spokane v štáte Washington, ešte v roku 1910. S touto myšlienkou prišla 
Sonora Smart Doddová, ktorá si chcela uctiť všetkých otcov, najmä však svojho. Otec bol veteránom 
občianskej vojny a po smrti svojej manželky musel sám vychovávať šesť detí. Pre Sonoru bol jej otec 
veľkým hrdinom. A keď sa dozvedela, že aj matky majú svoj sviatok, navrhla aby podobný mali aj všetci 
otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín jej otca a to 19. júna 1910. Popularita sviatku 
rástla a tretia júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých otcov, postupne sa rozšíril do celého 
sveta. 19.06.2017 si tento sviatok pripomenuli aj žiaci zo Základnej školy J. Švermu v Michalovciach. Do 
knižnice prišli vytvoriť darček pre svojich ockov. Deti textilnou kolážou kreatívne vyzdobili drevený 
podklad, na ktorom bola umiestnená spoločná fotka so svojím ockom. Každý vyrobil obrázok. Inšpiráciu 
čerpali z kníh detského náučného oddelenia zameraných na kreatívnu tvorbu. Podujatie sa konalo v 
rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 
Európske pexeso 
Dňa 23.augusta 2017 deti z denného tábora FUN HOLIDAYS 2017 z Michaloviec  absolvovali v priestore 
Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického poznávací výlet po krajinách Európskej Únie.  
Prostredníctvom krátkych animovaných filmov z cyklu Európske pexeso, ktoré pripravila v produkcii 
Českej televízie pre žiakov základných a stredných škôl pani režisérka Mária Procházková , mali deti 
možnosť cestovať po krajinách Európskej únie podľa vlastného výberu a v krátkych 3 minútových 
animovaných ukážkach spoznať  to, čo je pre danú krajinu Európskej Únie charakteristické.  
Zároveň si deti zopakovali, čo sa už v škole o Európskej Únii  a o krajinách Európskej únie učili a súčasne 
zistili to, čo o tej ktorej krajine ešte nevedeli. 
 
Kniholand 2017 I. turnus od 10 .7. – do 14.7.2017 
Detské oddelenie knižnice pripravilo denný letný tábor Kniholand  pre deti od 7-12 rokov.  Cieľom 
podujatia bolo prežiť letné prázdniny v príjemnom prostredí kníh, ale aj zažiť rôzne dobrodružstvá na 
cestách. Kniholandu sa zúčastnilo 26 deti. V rámci bohatého programu nechýbali tvorivé dielne, kde si 
deti z rôznych mušličiek, piesku a ozdôb vyrobili „letné more vo fľaštičke“.  Pán Mrkvička si pre ne 
pripravil zaujímavé dramatizované čítanie.  Previezli sme sa vlakom do Humenného, kde sme navštívili  
kaštieľ a skanzen. Návšteva Vysokých Tatier bola veľmi zaujímavá, prechádzka v prekrásnej prírode,  
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návšteva cukrárne a TricLandie. Deti sa ocitli v rozprávke.  TricLandia je miesto , kde zažijete jedinečné 
putovanie Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií.  Galéria čerpá z rôznych námetov zo 
slovenskej ľudovej rozprávky , povestí, ako aj reálií obci a zámkov Slovenska. Deti sa tu stretli nielen s 
trikmi, fantáziou, ale aj  vyskúšali si gravitačnú miestnosť a najkrajšie zrkadlové bludisko v strednej 
Európe. Pohybové hry, náučný chodník a lesní pedagógovia – to všetko nás čakalo na Morskom Oku v 5. 
stupni chráneného pásma nášho prírodného bohatstva.  Záver nášho týždenného putovania patril relaxu 
a oddychu v prírode na ranči Nová Zem v Blatnej Polianke. Chutný kotlíkový guľáš v malebnej prírode 
ukončil naše týždenné putovanie za dobrodružstvom. Podujatie sa zrealizovalo za  pomoci Fondu na 
podporu umenia. 
 
Kniholand od 7 .8. – do 11.8.2017 – spolupráca s OZ Entrée 
Detské oddelenie knižnice pripravilo denný letný tábor Kniholand  pre deti od 7-12 rokov.  Cieľom 
podujatia bolo prežiť letné prázdniny v príjemnom prostredí kníh, ale aj zažiť rôzne dobrodružstvá na 
cestách.  Kniholandu sa zúčastnilo 25 deti.  V prvý deň, ktorý bol poriadne dáždivý, sme navštívili 
Hasičský zbor v Michalovciach. Prezreli sme si   záchranné  hasičské vozidlá a zažili  pohotovostný nácvik 
k výjazdu na hasenie požiaru.  Popoludní sme sa  preniesli k odhaľovaniu vesmírnych záhad. 
Dobrodružstvom a záhadami nás sprevádzala PhDr.  Jakubecová z Hvezdárni Michalovce.  Previezli sme 
sa vlakom do Humenného, kde sme navštívili  kaštieľ a skanzen. Návšteva Vysokých Tatier bola veľmi 
užitočná,  prechádzka v prekrásnej prírode, návšteva cukrárne a TricLandie. Deti sa ocitli v rozprávke.  
TricLandia je miesto , kde zažijete jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií.  
Galéria čerpá z rôznych námetov zo slovenskej ľudovej rozprávky , povestí, ako aj reálií obci a zámkov 
Slovenska. Deti sa tu stretli nielen s trikmi, fantáziou, ale aj  vyskúšali  gravitačnú miestnosť a najkrajšie 
zrkadlové bludisko v strednej Európe. Pohybové hry, náučný chodník a lesní pedagógovia – to všetko nás 
čakalo na Morskom Oku v 5. stupni chráneného pásma nášho prírodného bohatstva.  Záver nášho 
týždenného putovania patril  dramatizovanému čítaniu a famóznemu pánovi Mrkvičkovi . Tvorivé dielne 
na prázdninovú letnú morskú tému urobili bodku za zaujímavým prežitím voľného času detí v knižnici. 
Podujatie sa uskutočnilo za   pomoci Fondu na podporu umenia. 
Zo získaných financií  sme zakúpili interaktívnu tabuľu, ktorá nám poslúži na prezentáciu podujatí a 
umožní nám rozšíriť poskytované služby o nové formy vzdelávania. 
 
Zlatý pes – canisterapia v knižnici 
Canisterapia je pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.  Pre 
deti (zvlášť problémové)  sa pes stane nielen spoločníkom v ich hrách, ale s jeho pomocou sa naučia 
zodpovednosti a ohľaduplnosti.  Zaháňa pocity osamelosti jedináčikov. Ochotne prijíma emocionálne 
potreby dieťaťa , hlavne telesný kontakt.  Hyperaktívne dieťa sa uspokojí a agresívne dieťa zlepšuje svoj 
postoj k okoliu.  
22.8.2017 do knižnice zavítali  deti z letného tábora Fun holydays, aby sa tu stretli s pani Jarkou 
Margovou z OZ Zlatý pes a jej psíkom Tessou. Výchovno- zážitková prezentácia a canisterapia deti veľmi 
zaujala a obohatila. Pripravili sme aj výstavku kníh k danej téme a prezentáciu.  
 
Draci, ktorí nelietajú 
Jeseň mení prírodu každý rok, dodáva jej pestré farby. Jeseň je aj obdobím šarkanov, ktorí sa stali  
symbolom tohto obdobia. Je to najvhodnejšie obdobie na ich púšťanie. V priestoroch Zemplínskej 
knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach sa zišli žiaci zo školského klubu Základnej školy P. Horova v 
Michalovciach v rámci tvorivých dielni. Vyrábali z papiera šarkanov, drakov, ktorí nelietajú. Deti sa 
inšpirovali knihou Byť dráčikom je úžasne Peter Gibey, z ktorej si prečítali úryvok. Podujatie sa konalo v 
rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.    
 
Módna návrhárka Mišena Juhász 
Tvorba Mišeny Juhász sa zameriava na odevy vytvorené technikou modrotlače, ktorú sa snaží v novom 
ponímaní prepájať so súčasnou modernou tvorbou. Modrotlač je takmer zaniknutá ľudová slovenská  
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technika, ktorej princíp je viac ako štyristoročné tradičné farbenie textilu tmavou indigo farbou podľa 
rôznych vzorov. Inšpiráciou je samotný folklór. Vzory vychádzajú z pomaly zaniknutej pozdišovskej 
keramiky. Hlavnými prvkami sú florálne motívy prenesené pomocou ručnej modrotlačovej techniky na 
strihy šiat. Každý odevný kúsok je originál. Svoju tvorbu autorka viacnásobne predstavila na výstavách i 
módnych prehliadkach na Slovensku i v zahraničí ako je Lotyšsko, Švédsko, Anglicko, Rakúsko, Poľsko, 
Česko. Študentky 1. – 4. ročníka odevného dizajnu a kolektív učiteľov Strednej odbornej školy obchodu a 
služieb v Michalovciach, žiaci 8.ročníka ZŠ T. J. Moussona a žiaci ZŠ J. Švermu 6 v Michalovciach sa 
zúčastnili stretnutia s mladou módnou návrhárkou. Mišena Juhász predstavila svoju tvorbu a 
porozprávala o histórii a technologickom postupe výroby modrotlače. Podujatie sa konalo v rámci Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva 2017. 
 
Listovaní – Prázdniny Blbce č. 13, aneb jak sme zachráňovali svět 
Projekt Listovaní prebieha od r. 2003 a jeho cieľom je predstaviť divákom zaujímavé knihy formou tzv.. 
scénického čítania. Ide o dramatizované čítanie, atraktívne prepojenie literatúry divadelného 
predstavenia, oživené kostýmami, rekvizitami, hudobnými prvkami a vizuálnymi efektmi. . Stáva sa 
prostredníkom medzi knižnicou a potencionnálnym  čitateľom, ktorému nenásilným spôsobom odporučí 
zaujímavé čítanie. Tento projekt sa zrodil v divadle v Českých Budějoviciach v r. 2003 a autormi sú herci 
Lukáš Hejlík, Pavel Oubram a Věra Hollá. V repertoáru projektu Listovaní nájdeme knihy pre deti a 
mládež, ale aj pre dospelých. Účinkujúci majú snahu repertoár pravidelne meniť, aby diváci mali 
možnosť spoznať čo najviac kníh. Cieľom podujatia pre deti je podpora čitateľskej gramotnosti a 
prebudenie záujmu u detí o čítanie a samoštúdium.   
V našej knižnici sa podujatie Listovaní z knihy Miloše Kratochvíla Prázdniny Blbce č. 13, aneb jak sme 
zachraňovali svět  zrealizovalo v priestoroch ZUŠ. Podujatia sa zúčastnilo 132 žiakov základných škôl 
Michalovce. Účinkovali herci Jihočeského divadla České Budějovice Pavel Oubram a Tomáš Drápela. 
 
Žabiak a cudzinec, ZŠ Nacina Ves 
(dramatizované čítanie) 
Detské oddelenie knižnice pripravilo dramatizované čítanie, ktoré odbúrava predsudky,  z knihy  Maxa 
Velthuijsa  Žabiak a cudzinec. Zúčastnili sa ho rómski žiaci zo ZŠ Nacina Ves.  Zvolili sme si formu 
dramatizovaného čítania s interaktívnymi prvkami a využitím audiovizuálnej techniky. Medzi lesnými 
zvieratkami, ktoré dlho spolu nažívajú, navzájom sa dobre poznajú a rešpektujú, sa jedného dňa zjaví 
nový obyvateľ – Potkan. Nikto zo starousadlíkov sa s ním nechce spriateliť, dokonca o ňom začnú 
rozchyrovať, že potkany sú špinavé, lenivé, bezočivé, ba aj kradnú. Žabiak nedal na ich reči a radšej sa 
presvedčil na vlastné oči, čo je ten Potkan za zviera. Postupne sa spriatelili a Žabiak zistil, že Potkan je 
veľmi milý, čistotný a dokonca je ochotný nezištne pomôcť Prasiatku, keď mu začal horieť dom. Jedného 
dňa si Potkan zbalil stan, batoh a rozlúčil sa s lesom a jeho obyvateľmi. Až vtedy si zvieratá uvedomili, 
ako im Potkan bude chýbať, veď bol veľmi priateľský a mal samé dobré nápady. Príbeh Potkana, ktorého  
ako cudzinca len veľmi ťažko prijme medzi seba súdržná väčšina domácich obyvateľov, napísal a nakreslil 
holandský autor Max Velthuijs s jasným výchovným zámerom. Táto milá knižka Žabiak a cudzinec 
nevtieravo ukazuje deťom, ako ľahko vieme odsúdiť bez toho, aby sme spoznali charakter a správanie 
človeka. 
 
Miss Ježibaba alebo iné hororozprávky v knižnici 
Miss Ježibaba bolo podujatie zamerané predovšetkým na propagáciu a zatraktívnenie čítania literatúry 
určenej deťom. “ Nebojsa“  je rozprávkovým hrdinom z povestí Pavla Dobšinského. Súťaž najšikovnejších 
ježibáb a strigôňov  zrealizovali knihovníčky detského oddelenia  v spolupráci  s OZ Priatelia múzy. 
Podujatia sa zúčastnilo 18 čarodejných bytostí zo ZŠ  na Okružnej ulici v Michalovciach.   Missku už 
tradične moderovala ježibaba Eulália zo ZKGZ, nechýbala ani medzinárodná porota čarodejníc zo 
Švédska, Talianska a Veľkej Británie.  Súťažiaci predvádzali najstrašnejšie zaklínadla, najoriginálnejšie 
menu na čarodejnícky ples, pokúšali sa čítať hrôzostrašné príbehy, vysvetľovať záhadný rozprávkový 
slovník a prejavili sa aj ako ilustrátori tých najstrašnejších príbehov. Víťazkou sa stala ježibaba Hyacinta.  
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Súčasťou podujatia bola výstavka literatúry k danej téme a prezentácia.  
Podľa strašidelných povestí Paula Emanuela Dobšinského: 
„Máš strach otvoriť túto knižku? Neboj sa!- povedal by ti smelý hrdina Nebojsa, keby s tebou chodil do 
školy. On má nebojácnosť už v mene a rád vyhľadáva všetko hrôzostrašné. 
A čo ty? Ak ťa lákajú tajomné príbehy, horory, upírske ságy či zombické historky, nájdeš ich priamo v 
zlatom fonde slovenských rozprávok. Už sa na teba tešia strašidlá, a sily pekelné, draci, šarkany aj hadie 
potvory, ježibaby, strigôni aj vlkolak, hrozný škriatok, záhrobné bytosti, nemŕtvy mŕtvy aj všemocná 
kmotra smrť.  
Ľudová múdrosť hovorí: „Kto sa bojí, nech nejde do lesa“! 
 
Strašidielka - tvorivá dielňa 
Možno blúznim, možno nie, 
no práve sa prechádza duch popri mne. 
Všetci sa bojte, majte strach, 
veď uvidíte, že z Vás o chvíľu bude len sivý prach. 
V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach, sa zišlo 16 žiakov ŠKD 
Makovičky pri ZŠ J. Švermu 6 na tvorivej dielni. Žiaci si vyrobili a vyzdobili svoje vlastné strašidielka. 
Inšpiráciu sme čerpali z knihy náučného oddelenia z dielne  DaVINCI -  Hallowen  od autorov A. 
MASSENKEIL – P. Panesar. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Calvin sa učí lietať (zážitkové čítanie) – CMŠ sv. Terezky Michalovce 
 Detské oddelenie knižnice zrealizovalo pre  deti Cirkevnej MŠ sv. Terezky Michalovce  zážitkovo - 
dramatizované čítanie . Vybrali sme si knihu od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať (príbeh o vtáčikovi, 
ktorý mal rád knihy). Rozkošná knižočka o malom vtáčikovi Calvinovi a jeho veľkej láske ku knihám. 
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, 
rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a 
dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v 
nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti 
získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s 
kŕdľom by to zle dopadlo! 
 V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  
porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií. 
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie. 
Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie  aj tých najmenších  deti literatúrou a 
na podporu ich čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  
prečítané, ale upozorní ich  aj na skryté významy textu.   
 
Jana Bodnárová: Psy (Biblioterapia- zážitkové čítanie proti násiliu) 
„Knihy sú kompasy, ďalekohľady, sextanty a mapy pripravené ľuďmi, aby mohli plávať nebezpečnými 
oceánmi života“.                                             Jesse Lee Bennet 
Knihy ukrývajú v sebe kúzlo, ktoré nás dokáže preniesť do iného sveta, okrem toho prinášajú cenné 
informácie, napomáhajú osobnostnému rozvoju a uvoľňujú psychické napätie. Literatúra vie skvelým 
spôsobom pôsobiť na myslenie človeka, jeho celkové vnímanie sveta, prežívanie, cítenie a v konečnom 
dôsledku aj správanie sa k sebe a svojim blízkym.  Správne zvolená literatúra pomáha zdolávať neľahké 
životné osudy každého z nás.  
Biblioterapia využíva pôsobenie kníh na čitateľa, môže konfrontovať svoje vlastné názory                            
s názormi hrdinov a s názormi v skupine, hľadať spoločné riešenia konfliktov.  
Detské oddelenie pre deti a mládež  pripravilo pre  ôsmakov ZŠ Okružná Michalovce biblioterapiu – 
zážitkové čítanie z poviedky Jany Bodnárovej Psy. Poviedka sa zaoberá vážnym problémom – 
šikanovanie. Cieľom podujatia bola literárna aktivita smerujúca ku komunikácii s teenegermi  
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Nasmerovať ich tak, aby dokázali pomenovať problém, rozlíšiť hodnoty svoje aj svojich rovesníkov, 
nahlas rozprávať o svojich pocitoch a problémoch. Aby si všímali prejavy netolerancie a vedeli na ne 
empaticky reagovať.  
 V rámci podujatia  boli využité prvky interakcie, tvorivej dramatiky , prostriedky IKT  skupinová práca a 
aktivity:  Kruh – vži sa do úlohy obete, outsidera, Aké vlastnosti má obeť, agresor, Slová, ktoré zraňujú, 
slová ktoré potešia, Empatia, Handicapovaný, Čo by si urobil keby...?  Očista. 
 
Európsky deň jazykov - Európske pexeso 
26. september je deň,  keď v roku: 
1893 – v Chicagu založili americkí Slováci Maticu slovenskú v USA 
1918 - odohrala sa záverečná bitka I. svetovej vojny, bitka o Argonne 
2001 - z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa 45 zúčastnených krajín zapojilo po prvý krát 
            do programu „Európsky deň jazykov“. 
 26. septembera sa  47 krajín zapája do projektu Európskeho dňa jazykov. Len v samotnej Európe sa 
používa 225 pôvodných jazykov čo je približne 3% z celkového počtu svetových jazykov. Počas tohto dňa 
v zúčastnených krajinách prebiehajú aktivity podporujúce jazykové vzdelávanie, jazykové a kultúrne 
rozmanitosti či už na študijné účely, odborné potreby, prípadne za účelom mobility, zábavy alebo 
vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností. 
Jednou z ústredných tém Európskeho dňa jazykov je posilnenie vnímania jazykového vzdelávania ako 
celoživotného procesu, pričom  zvládnutie cudzieho jazyka znamená viac než získanie ďalšej užitočnej 
zručnosti – je odrazom postoja, rešpektu a úcty k identite a kultúre iných národov a tolerancie 
rozmanitosti. 
V tento deň sa 97 žiakov 1. stupňa ZŠ na Moskovskej ulici v Michalovciach v dopoludňajších hodinách 
zúčastnilo poznávacieho výletu po krajinách Európskej Únie. Prostredníctvom cyklu krátkych 
animovaných filmov známych ako Európske pexeso, prítomní žiaci navštívili krajiny Európskej únie. 
Zaujímavo a zábavne si zopakovali už prebraté učivo a zistili, čo o navštívenej krajine ešte nevedeli.  
Dôležitou súčasťou  dopoludnia boli úryvky hovoreného slova v jazyku navštívenej krajiny. Zároveň mali 
možnosť zábavnou formou porovnať význam navonok podobných  a podobne znejúcich slov v rôznych 
jazykoch. 
Následne 98 žiakov II. stupňa ZŠ na Moskovskej ulici v rámci Európskeho dňa jazykov nahliadli do 
jazykovej rôznorodosti Európskeho spoločenstva.  Prostredníctvom  prezentácie mali možnosť spoznať 
jazykové vetvy Európskeho obyvateľstva a  porovnať spoločné výrazy pre jednotlivé skupiny jazykov.  
V praktických ukážkach si vypočuli znenie úryvku Európskej ústavy v jazykoch používaných v priestore 
Európskej únie. V závere sami poukázali na skutočnosť, že v súčasnej dobe ak chce byť človek úspešný, 
potrebuje ovládať okrem materinského jazyka minimálne  jeden z tzv. svetových jazykov.      
 
Mikulášska tvorivá dielňa 
Svätý Mikuláš patrón rybárov, lodníkov, pastierov, zlatníkov, dospelých dievčat, detí, študentov a 
obchodníkov je hlavne medzi deťmi isto najobľúbenejší svätec. Kto z nás si nespomína na radostné chvíle 
z očakávania príchodu Svätého Mikuláša. 
V mnohých rodinách sa dodržiava starý dobrý zvyk – v predvečer sviatku Svätého Mikuláša každý položí 
do okna jednu topánku a dúfa, že mu tam Mikuláš niečo dá. V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda 
Zvonického, žiaci 2. ročníka ZŠ J. Švermu v Michalovciach vyrábali usmievajúceho Mikuláša vo fľaši. 
Zhovárali sme sa o vzniku a tradícii sviatku svätého Mikuláša. Prečítali sme si príbeh o tom, ako Mikuláša 
zvolili za biskupa a ako Mikuláš pomohol istému chudobnému človeku. Inšpiráciu sme čerpali z kníh 
detského náučného oddelenia. Konkrétne z knihy: Slovenský detský rok, Vianočné nápady. Podujatie sa 
konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
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Vianočné koledy 
S prvým vdýchnutím mrazivého vzduchu a nesmelou vločkou skrytou v dlani spoznáte, že prichádzajú 
Vianoce. Dňa 12.12.2017 prišli Vianoce aj do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického. Aj tento rok k 
nám zavítali deti z detských domovov z Michaloviec , ktoré si  pripravili krásny program a obdarovali 
všetkých spevom i hovoreným slovom. Deti aj dospelí prežili spoločne krásne popoludnie a odniesli si 
pocit radosti a šťastia z prichádzajúcich vianočných sviatkov. Už teraz sa tešíme opäť na budúci rok. 
Teplo, neha, láska ostala v našich dušiach. 
 
Vianočná návšteva  
Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú 
pocitmi šťastia, pohody a harmónie. V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme 
každému rozdávať len radosť. Veď každý z nás prijíma s vďakou teplé ľudské slovo, či pohladenie. Svet sa 
zrazu stáva krajším. Dňa 19. 12. 2017 sme navštívili  Súkromnú  Základnú školu pre žiakov s autizmom v 
Klokočove. Porozprávali sme sa o knižnici a žiakom predstavili  knižné novinky. Úspech mal aj vianočný 
darček - sadrový odliatok s vianočným motívom, ktorý si každý mohol farebne vyzdobiť podľa svojich 
predstáv. 
 
Čaro Vianoc 
Vianoce sú najkrajším sviatkom v roku, kedy k štedrovečernému stolu spolu s celou rodinou sadá aj 
láska, priateľstvo a rodinná súdržnosť.  Detské oddelenie knižnice už tradične pripravilo  prehliadku 
vianočných veršíkov detičiek zo všetkých MŠ z Michaloviec pod názvom Čaro Vianoc. Nechýbali ani 
vianočné melódie, oheň v kozube a vianočná rozprávka. Deti zisťovali čím voňajú Vianoce,  aký je 
najkrajší darček a skúšali uhádnuť vianočné hádanky pani zimy . 
Vianoce nám opäť nežne klopú na dvere, prišli ticho a nenápadne. Je tu čas zázrakov, radosti a priania. 
Ozdobíme stromček, zavesíme zvonček, kúsok lásky do srdiečka zabalíme do balíčka. 
Šťastné a veselé Vianoce 2017. 
 
Podujatia, ktoré sa konali na pobočkách knižnice v priestoroch michalovských základných škôl 
a kluboch pre seniorov 
 
 Aby pamäť lepšie pracovala, Klub seniorov č.5 
„Mozog dobre usporiadaný je lepší ako mozog príliš zaplnený.“ 
(Michel de Montaigne) 
Pre seniorov sme pripravili už štvrtý ročník preventívneho a aktivizačného programu pod názvom Aby 
pamäť lepšie pracovala. Celkovo ide o osem stretnutí, pričom prvé samostatné stretnutie sa konalo 
20.1.2017. Na úvodnom stretnutí, 21.10.2016, sa účastníci programu oboznámili s priebehom tréningu 
pamäti v ZKGZ. Ďalšie stretnutia budú každý piatok o 9.00 hod. a posledné stretnutie je naplánované na 
3.3.2017. Aktivity sú zamerané na rôzne cvičenia, ktoré priamo pôsobia na pamäť, pozornosť, myslenie, 
orientáciu a reč. Súčasťou sú aj krátke pohybové aktivity. Tento štvrtý ročník je pre seniorov z klubu č.5 
pod vedením pani Barnovej v Dennom centre, Komenského 34 a zúčastnilo sa ho 15 senioriek. 
 
Ezopove bájky, pob. na ZŠ Školská 2 
Žiaci 6.B triedy mali trochu netradičnú hodinu literatúry, ktorá patrila bájkam. Išlo o výstupnú hodinu 
učiva a mimočítankového čítania o bájkach a slávnych bájkaroch. Najznámejším predstaviteľom je 
dodnes starogrécky autor bájok Ezop. Pôsobil v Grécku asi v 6. st. pred Kr. O jeho živote toho nie je veľa 
známe. V jeho bájkach vystupujú zvieratá, predmety alebo rastliny, ktorým prisudzuje ľudské vlastnosti. 
Všetky bájky obsahujú na konci poučenie. Žiaci mali možnosť prezentovať svoju naj bájku ústne alebo 
hravou formou za pomoci dramatizácie textu, čo zvládli veľmi dobre. Ďalšou úlohou bolo čítanie bájky 
Líška a hrozno od Ezopa, J. de La Fontaine a I.A. Krylova a ich následný rozbor a porovnanie. Výstupným 
produktom bol plagát, kde si každý žiak zapísal svoju naj bájku. 
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Kvak a Čľup nepoznajú nudu, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
„V príbehoch nechýba skutočné priateľstvo, so všetkým, čo k nemu patrí...“ 
Žiaci 1.C triedy s pani učiteľkou Mgr. Puchírovou navštívili školskú knižnicu. Išlo o naše prvé spoločné 
čítanie v knižnici. Prečítali sme si príbeh Zajtra z knihy Kvak a Čľup nepoznajú nudu od amerického 
ilustrátora a spisovateľa Arnolda Lobela. Práve prvočitatelia, teda deti vo veku od šiestich do ôsmich 
rokov, patria do najnáročnejšej kategórie čitateľov. V tomto období ich je potrebné zaujať, získať pre 
knihy, aby si k nim vytvorili vrelý vzťah. Skokan Kvak a ropušiak Čľup sú veselá dvojica a deti sa s nimi 
nikdy nebudú nudiť. V týchto príbehoch nechýba skutočné priateľstvo, so všetkým, čo k nemu patrí, 
vrátane hádok a uzmierovania. Práve táto kniha by mala byť dobrým základom pre našich malých 
čitateľov. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava pre žiakov prvého ročníka, zápis do knižnice a 
samozrejme aj ich prvá vypožičaná kniha. 
 
Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4, pob. na ZŠ Školská 2, pob. na ZŠ 
Krymská 5 
Vo februári 2017 sa na všetkých 3 pobočkách knižnice začal už tretí ročníka čitateľského projektu pod 
názvom „Roald Dahl a jeho autorská dielňa“ pripraveného pre žiakov 5. ročníka. Cieľom tohto 
čitateľského projektu je spojiť školské vyučovanie s mimoškolskou čitateľskou aktivitou a pripraviť pre 
našich čitateľov  „netradičnú hodinu“ v knižnici. Chceme tu uplatniť a priviesť žiaka k samostatnému 
výberu diela. Pri tomto konkrétnom čitateľskom projekte chceme poskytnúť žiakom ucelený obraz o 
tomto autorovi, jeho živote a autorskej dielni. Žiaci po prečítaní diela majú možnosť hodnotenia knihy 
cez tri alternatívy: páči sa mi, môže byť a nie ďakujem. Dôležitá je podpora žiaka pri jeho hodnotení 
konkrétneho diela, čo zahŕňa prípadne aj kritický postoj k niektorému z diel. Tento projekt bude 
prebiehať do konca júna, kedy bude jeho vyhodnotenie a výber NAJ knihy a NAJ čitateľa. Žiaci s 
literárnym cítením sa môžu prezentovať vlastnou tvorbou, či už vo forme poézie alebo prózy. Majú 
možnosť prebásniť niektorý z príbehov, napísať krátky príbeh alebo dielo prezentovať formou ilustrácie. 
Tieto žiacke práce budú vyhodnotené taktiež v júni. Na všetkých školských pobočkách sú žiakom k 
dispozícii všetky knihy určené detskému čitateľovi od Roalda Dahla.  
 
Mášenka a medveď, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
Žiaci 1.B triedy navštívili  knižnicu, kde už na nich čakala rozprávka O Mášenke a medveďovi z knihy Svet 
rozprávok od slovenskej autorky Ľudmily Hrdinákovej. Išlo o zážitkové čítanie, kde mali deti možnosť 
dramatizácie vypočutého textu. Cez tento text sa mohli preniesť až do úlohy malej Mášenky alebo 
veľkého medveďa a prežívať s nimi dlhokánsku cestu z lesa domov, za rodičmi. Využili sa tu metódy 
tvorivej dramatiky, ktoré umožňujú detskému čitateľovi byť aktívnejším a tvorivejším vo vzťahu k 
literatúre a knihám všeobecne. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava, kde sa žiaci oboznámili s 
výpožičným poriadkom i zásadami pri práci s knihou. Všetky deti odišli z knižnice s prvou vypožičanou 
knižkou.  
 
Najväčší svetoví bájkari Ezop, J. de La Fontaine, I. A . Krylov deťom, pob. na ZŠ Školská 2 
„Učený človek má vždy bohatstvo v sebe.“Ezop 
Žiaci 6.A triedy mali trochu netradičnú hodinu literatúry v knižnici, ktorá patrila bájkam a svetovým 
bájkarom. Išlo o výstupnú hodinu učiva a mimočítankového čítania o bájkach a slávnych bájkaroch. 
Najznámejším predstaviteľom je dodnes starogrécky autor bájok Ezop. Pôsobil v Grécku asi v 6. st. pred 
Kr. O jeho živote toho nie je veľa známe. V jeho bájkach vystupujú zvieratá, predmety alebo rastliny, 
ktorým prisudzuje ľudské vlastnosti. Všetky bájky obsahujú na konci poučenie. Deti sa dozvedeli aj niečo 
nové o svetových bájkaroch ako sú nepochybne ajJ. de La Fontaine a I. A . Krylov. Úlohou pre žiakov bolo 
čítanie bájky Líška a hrozno od Ezopa, J. de La Fontaine a I.A.Krylova a ich následný rozbor a porovnanie. 
Výstupným produktom bol plagát, kde si každý žiak zapísal svoju najpoučnejšiu bájku.  
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Ako sa dostal Orlíček k zázračným topánkam, pob. na ZŠ Školská 2 
Úlohou aktivít v knižnici je podporiť u detského čitateľa systematické čítanie a zaradiť túto činnosť do 
jeho každodenného života už v útlom veku. 
V knižnici sa stretli žiaci 1.A a 1.B triedy na čítaní knihy Orlie Pierko od autora Wolfanga Venohra. Ale 
tento krát nás navštívili aj predškoláci zo škôlky na ulici Školská 5 v sprievode svojej pani učiteľky. 
Spoločne sme predškolákov privítali indiánskym pozdravom. Prečítali sme si príbeh Ako sa dostal Orlíček 
k zázračným topánkam. Prvú úvodnú časť knižky predškolákom prečítal prvák Miško, ktorému čítanie išlo 
perfektne. Pri spoznávaní života malého Orlíčka nám poslúžila aj odborná literatúra Prérijní a pralesní 
Indiáni od autorov Leva Zachara a Mnislava Zeleného, kde si žiaci prečítali ako Indiáni skutočne šili 
mokasíny, ktoré dostal náš hlavný hrdina. Pre deti je veľmi zaujímavá a motivujúca výstava rôznych 
exponátov, či už ide o knihy, fotografie, dokumentárne materiály, mapy a pod., ktoré prezentujú jednu 
knihu, alebo určitú špecifickú oblasť ako boli Indiáni v našom čítaní. 
Nápomocnými boli aj indiánske artefakty, mapy i obrázky. Ďalšou aktivitou bol pracovný list vo forme 
nedokončenej omaľovanky, kde žiaci mali podľa rozprávkovej predlohy z premietania doplniť daný 
obrázok. Predškoláci tak dostali svoju prvú domácu úlohu. Prváci sa s predškolákmi rozlúčili cukríkovou 
kytičkou. Následne sme predškolákom ukázali aj našu školskú knižnicu, kde si deti prezreli knihy a sa 
niečo nové dozvedeli o fungovaní knižnice v škole. Knihovníci tak majú možnosť pracovať s detským 
čitateľom od najútlejšieho veku až po obdobie, keď opúšťajú základnú školu.  
 
Ako sa učil Orlíček ryby lapať, pob. na ZŠ Školská 2 
Úlohou aktivít v knižnici je podporiť u detského čitateľa systematické čítanie a zaradiť túto činnosť do 
jeho každodenného života už v útlom veku. 
V knižnici sa stretli žiaci 1.A a 1.B triedy na čítaní knihy Orlie Pierko od autora Wolfanga Venohra. Ale 
tento krát nás navštívili aj predškoláci zo škôlky na ulici Školská 5 v sprievode svojej pani učiteľky. 
Spoločne sme predškolákov privítali indiánskym pozdravom. Prečítali sme si príbeh Ako sa učil Orlíček 
ryby lapať. Prvú úvodnú časť knižky predškolákom prečítal prvák Miško, ktorému čítanie išlo veľmi 
dobre. Pri spoznávaní života malého Orlíčka nám poslúžila aj odborná literatúra Prérijní a pralesní Indiáni 
od autorov Leva Zachara a Mnislava Zeleného, kde si žiaci prečítali ako Indiáni skutočne lovili ryby a 
vyrábali kánoe. Pre deti je veľmi zaujímavá a motivujúca výstava rôznych exponátov, či už ide o knihy, 
fotografie, dokumentárne materiály, mapy a pod., ktoré prezentujú jednu knihu, alebo určitú špecifickú 
oblasť ako boli Indiáni v našom čítaní. Nápomocnými boli aj indiánske artefakty, mapy i obrázky. Ďalšou 
aktivitou bol pracovný list vo forme nedokončenej omaľovanky, kde žiaci mali podľa rozprávkovej 
predlohy z premietania doplniť daný obrázok. Predškoláci tak dostali svoju prvú domácu úlohu. Prváci sa 
s predškolákmi rozlúčili cukríkovou kytičkou. Nasledne sme predškolákom ukázali aj našu školskú 
knižnicu, kde si deti prezreli knihy a niečo nové sa dozvedeli o fungovaní knižnice v škole. Knihovníci tak 
majú možnosť pracovať s detským čitateľom od najútlejšieho veku až po obdobie, keď opúšťajú základnú 
školu.  
 
Orlie pierko, Wolfgang Venohr, pob. na ZŠ Krymská 5 
V  knižnici na VII. ZŠ  sa stretli žiaci druhého ročníka na zážitkovom čítaní z knihy Orlie pierko od 
spisovateľa Wolfganga Venohra. Spoločne sme si prečítali príbeh Ako spadol Orlíček z koňa a Ako sa učil 
Orlíček ryby lapať.Pri spoznávaní života malého Orlíčka nám poslúžila aj odborná literatúra Prérijní a 
pralesní Indiáni od autorov Leva Zachara a Mnislava Zeleného, kde si žiaci prečítali ako Indiáni skutočne 
lovili ryby a vyrábali kánoe.   Súčasťou zážitkového čítania bol aj pracovný list, kde mali žiaci určiť o aké 
zvieracie stopy ide pri stopovaní zvierat. Nápomocnými boli aj indiánske artefakty, mapy i obrázky, ktoré 
pomohli deťom viac spoznať život malého hrdinu z čítanej knižky. Nechýbala ani omaľovanka malého 
Orlíčka, Srnôčky alebo koníka Víchra. Indiánske predmety, pohľadnice a mapy pomohli žiakom pri 
orientácii, kde ktorý kmeň niekedy žil. Porozprávali sme si, čo všetko vedeli vyrábať a ako sa živili. Ako sa 
odievali alebo v čom bývali. 
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Školský čitateľský maratón – Z príbehu do príbehu, pob. na ZŠ Krymská 5 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického organizuje rôzne podujatia s cieľom poskytnúť žiakom a 
čitateľom príležitosť nahliadnuť do nových kníh a tým prehĺbiť ich čitateľskú gramotnosť, povzbudiť ich 
predviesť svoje vedomosti, schopnosti a jazykové zručnosti pred kolektívom a posilniť ich sebavedomie. 
Na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti knižnica organizuje napríklad hodiny hlasného čítania, 
čitateľské dielne alebo čitateľské maratóny. A preto aj na 7.ZŠ  sme pripravili pre žiakov už tretí ročník 
školského čitateľského maratónu tento krát pod názvom Z príbehu do príbehu. Maratón prebiehal počas 
troch vyučovacích hodín a bol určený pre žiakov 3. a 4. ročníka. Deti sa  oboznámili s knihou slovenského 
autora E.J.Grocha Tuláčik a Klára. Ide o sedem príbehov, sedem exemplárov, ktorých podmanivé čaro 
nás vtiahne do krehkého sveta ľudskosti, lásky a spolupatričnosti. Kniha je pretkaná niťou kamarátstva, 
nežnosti a detského humoru. Hlavnou predstaviteľkou je malé dievčatko Klára a psík Tuláčik, s ktorým sa 
deti zoznámili a spriatelili. Účasť na čitateľskom maratóne potvrdili podpisom na plagáte. 
 
Aby pamäť lepšie pracovala, ukončenie projektu Tréning pamäti pre seniorov 
Dať zmysel starobe je zodpovednosťou jednotlivcov a úlohou pomáhajúcich profesionálov. Zmysel 
aktívneho starnutia vnímame v spojitosti s inovatívnou prácou v prepojení s človekom s cieľom 
precvičovania pamäti a pohybu. Tieto metódy práce je možné aplikovať v domácom prostredí seniora, 
prípadne v zariadeniach sociálnych služieb alebo v denných centrách, či kluboch.  V rámci prístupu 
trénovania pamäti smeaplikovali konkrétne techniky precvičovania pamäti a pohybu.Za techniky v rámci 
trénovania pamäti považujeme rôzne cvičenia, ktoré sú zamerané na jednotlivé oblasti rozvoja a 
udržiavania kognitívnych schopností ako sú napríklad cvičenia na koncentráciu, krátkodobú pamäť, 
cvičenie zamerané na stimuláciu mozgových hemisfér, cvičenia na tvorivosť, fantáziu, spomienky alebo 
cvičenia zamerané na dlhodobú pamäť. Z pohľadu techník pohybových aktivít sa môže jednať o cvičenia 
s pomôckami ako sú loptičky, šatky, plachty. Patria tu aj cvičenie pantomimické, rytmické, alebo cvičenie 
prostredníctvom masáže vlastného tela - automasáž, ktorá bola v našom prípade v značnej miere aj 
využívaná. 
Samotný pojem tréning pamäti, označujeaj kognitívny tréning, alebo ako tréning poznávacích 
(kognitívnych) funkcií. 
Dňa 3.3.2017 sme úspešne ukončili už štvrtý ročník tréningu pamäti pre seniorky z klubu č.5 na ulici 
Komenského 34 pod vedením pani Barnovej.Seniorky sa stretávali každý piatok, celkovo osemkrán na 90 
min. sedeniach.Programu sa zúčastnilo 16 senioriek, ktoré obdržali aj osvedčenie o jeho absolvovaní. 
 
Rozprávka ako dar, pob. na ZŠ Školská 2 
„Rozprávka je báseň. Napísaná v šťastnej chvíli a zdokonaľovaná za stáročia zástupmi neznámych. (...) Je 
onou škrupinkou, v ktorej je uložený život.“Milan Rúfus  
Ľudová rozprávka je pravdepodobne prvotnou a najstaršou formou príbehu, ktorý vznikol na 
rozprávanie a počúvanie. Korene rozprávok sa ťažko hľadajú, ale začalo sa to zrejme, ako každá stará 
dobrá rozprávka ...kedysi dávno pradávno... . 
Už od útleho detstva deti potrebujú nasávať neskutočne bohatý rozprávkový potenciál. A preto aj my v 
knižnici sme sa rozhodli vtiahnuť nášho malého čitateľa do rozprávky formou nielen čítanou, ale aj 
formou hravou v podobe divadielka. Bola to dobrá príležitosť osláviť narodeniny nielen našej novej 
knihy, ktorú sme si spoločne s deťmi vyrobili, ale aj všetkých kníh v rámci  Mesiaca knihy. Ako námet na 
túto aktivitu nám poslúžili krásne knižky Ľubice Hrdinákovej Svet rozprávok a Tajomstvo rozprávok. 
Každá trieda si vybrala jednu rozprávku, ktorú stvárnila. 2.A rozprávku Zámoček, 3.A Tri prasiatka a 3.B 
rozprávku O veľkej repke. Deti sa pripravili na túto oslavu veľmi svedomito a zodpovedne, čo patrične 
ocenilo aj ich publikum. 
Rozprávkový príbeh formuje priestor za hranicami možností dieťaťa, vytvára tak nádej, túžby a vieru. Je 
to fantastický svet dobrodružstva a spravodlivého víťazstva. Klasická  rozprávka je významný a 
nenahraditeľný výchovný a formujúci prostriedok.  
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Oslavu deťom spríjemnila aj tematicky vyzdobená trieda. Ako sa na dobrú narodeninovú oslavu patrí, tak 
aj teraz ich naša kniha za ich aktivitu odmenila malou sladkosťou.  
 
Ako Jožko Pletko poplietol si všetko, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
„Jožko dobrú tetu má. Čo mu dala to mu dala, nebola to minca malá, ale celá koruna. 
Čo si kúpi za korunku? Rožtek? Cukrík? A či šunku? Rozhodne však zakrátko, že si kúpi lízatko.“ 
Tak toto sú prvé verše zo známej knižky od Kristy Bendovej Ako Jožko Pletko poplietol si všetko. Krista 
Bendová napísala pre deti mnohé príbehy ako sú príbehy Osmijanka či opíc z police. Slovenská poetka, 
prozaička, novinárka a dramatička Krista Bendová, písala už na strednej škole, dokonca do viacerých 
časopisov. Začínala písaním poézie a vydala niekoľko básnických zbierok. Príbehy malého Jožka Pletka vo 
veršoch od Kristy Bendovej a s ilustráciami Petra Cpina sú klasikou pre deti. A preto sme si aj my vybrali 
na naše spoločné čítanie prvú básničku z tejto knižky o lízatku. Prváci sa mohli pochváliť perfektným 
zvládnutím textu a následným rozborom obsahu básničky. Potom sme spoločne vyrobili aj papierové 
lízatko pre Jožka Pletka. Malí čitatelia si určite zaslúžili za dobrú prácu aj skutočné lízatko. 
 
Škriatkovia pomáhajú deťom, pob. na ZŠ Krymská 5 
Pre deti napísala Mgr. Darina Vranová sebapoznávacie a motivačné rozprávky „Škriatkovia pomáhajú 
deťom". Knihu autorka predstavila ako súbor rozprávok v ktorej vystupujú traja škriatkovia Súcitko, 
Odvážlivko a Vďačko, ktorí prichádzajú do sveta detí, aby im pomohli s problémami, s ktorými sa deti 
bežne stretávajú - nezvládnutý hnev, strach, nuda, posmešky, hádky alebo nezhody. O potrebe 
starostlivosti o prírodu a predmety a uvedomovanie si svojej osobnosti. Na našom prvom stretnutí so 
žiakmi školského klubu druhého ročníka s pani učiteľkou Mgr. Petrovou v knižnici sme si formou 
rozhovoru zopakovali dej tejto knihy, ktorú už mali deti prečítanú. Spoločne sme si vyrobili formou 
plagátu nášho spoločného priateľa, kde sme si nalepili pozitívne a negatívne vlastnosti človeka. Úlohou 
žiakov do ďalšieho stretnutia bude preštudovať si tieto vlastnosti, s ktorými budeme na ďalšom stretnutí 
pracovať.  
 
Calvin nevie lietať, VI. ZŠ  
Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy                                    
(prezentácia, dramatizované čítanie spojené s tvorivou dielňou)  
Malá veľká krajina Slovensko a zároveň rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a zvierat. Na 
Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu prebývajú celoročne, alebo iba v lete.  
 Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach navštívili žiaci zo Základnej školy na Okružnej 
17 v Michalovciach. Z kníh detského náučného oddelenia sme im predstavili rôzne druhy vtákov žijúcich 
na území Slovenska. Prezentáciu sme ukončili škorcom obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom 
nášho príbehu. Do dramatizácie textu z knihy Calvin nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na 
otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali na veľký lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorý pomáhal Calvinovi počas 
jeho cesty na juh. Aj Calvin mal možnosť pomôcť svojej rodine. V závere podujatia si deti vyrobili záložku 
do knihy v tvare škorca Calvina , ktorú hneď vložili do vypožičanej knihy. 
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.           
Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine.        
 
Calvin nevie lietať, IX. MŠ  
Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy                                    
(prezentácia, dramatizácia textu)  
 Malá veľká krajina Slovensko a zároveň rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a zvierat. Na 
Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu prebývajú celoročne, alebo iba v lete.  
Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach navštívili deti z 9. MŠ v Michalovciach. Krátku 
prezentáciu o vtáčikoch sme ukončili škorcom obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom nášho 
podujatia. Do dramatizácie textu z knihy Calvin nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na  
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otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali na veľký lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorý pomáhal Calvinovi počas 
jeho cesty na juh. Aj Calvin mal možnosť pomôcť svojej rodine.    
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.           
Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine.  
 
Cestujúce bábky Tvorivá dielňa s umeleckým rezbárom Milom Jarošom 
Podujatie sa uskutočnilo 21. apríla 2017 v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického  a v Základnej 
umeleckej škole Sobrance, následne 26. apríla 2017 na Základnej škole vo Vinnom. Podujatia boli 
súčasťou projektu Cestujúce bábky, ktorý získal podporu v rámci cezhraničnej spolupráce 
spolufinancovanej z nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Cieľom projektu je 
zlepšiť informovanosť o pohraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska a prezentovať spoločné kultúrne 
dedičstvo. Projekt je prioritne zameraný na deti. Výsledkom projektu je desať televíznych bábkových 
inscenácii – päť na slovenské a päť na ukrajinské motívy. Sú vytvorené na základe reálnych historických 
udalostí, osobností alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Slovenská časť prezentuje povesti 
zo Spišského hradu, rožňavskej radnice, medzevského hámra, košickej Urbanovej veže, ako aj príbeh o 
vinianskej hradnej zrúcanine pod názvom Čarodejník z Vinného. Povesti z druhej strany hraníc sú 
nemenej zaujímavé: o čarovných husliach, o chráme, ktorý bol postavený bez jediného klinca, o troch 
sestrách na seredianskom zámku, o lampárovi z Užhorodu, či príbeh o tom ako vznikli Karpaty. 
Umeleckú záštitu nad tvorivými dielňami mal Milo Jaroš, umelecký rezbár, ktorý pôsobí v Bábkovom 
divadle v Košiciach ako vedúci umeleckých dielní. Žiakom porozprával o svojej tvorbe, o výrobe bábok v 
divadelnej dielni, ale hlavne o bábkach – marionetách, ktoré boli použité pri natáčaní televíznych 
inscenácií. Žiaci sa pri výrobe bábok inšpirovali povesťou o Vinianskom hrade z knihy Slovenské povesti 
od autorov Beatrice Čulmanovej a Svetozára Košického. Pán Jaroš žiakov sprevádzal celým základným  
technologickým postupom výroby bábky. Výtvarné spracovanie mali v rukách žiaci, mali možnosť zapojiť 
svoju fantáziu, kreativitu, výtvarne cítenie a možnosť vyskúšať si rôzne výtvarne techniky. Tvorivých 
dielní v Michalovciach, Sobranciach a vo Vinnom sa zúčastnilo 90 detí. Výstupom podujatí bude spoločná 
výstava bábok.      
 
Škriatkovia Súcitko, Odvážlivko a Vďačko pomáhajú deťom, pob. na ZŠ Krymská 5 
Pre deti napísala Mgr. Darina Vranová sebapoznávacie a motivačné rozprávky „Škriatkovia pomáhajú 
deťom". Knihu autorka predstavila ako súbor rozprávok v ktorej vystupujú traja škriatkovia Súcitko, 
Odvážlivko a Vďačko, ktorí prichádzajú do sveta detí, aby im pomohli s problémami, s ktorými sa deti 
bežne stretávajú - nezvládnutý hnev, strach, nuda, posmešky, hádky alebo nezhody. O potrebe 
starostlivosti o prírodu a predmety a uvedomovanie si svojej osobnosti. Na našom druhom stretnutí so 
žiakmi školského klubu druhého ročníka s pani učiteľkou Mgr. Petrovou v triede, sme si formou 
rozhovoru zopakovali jednu rozprávku z knihy, ktorú už mali deti prečítanú. Spoločne sme si do 
vyrobeného plagátu nášho spoločného priateľa nalepili jednu pozitívnu vlastnosť, ktorú by mal mať máš 
priateľ. Úlohou žiakov do ďalšieho stretnutia bude preštudovať si aj negatívne vlastnosti, s ktorými 
budeme pracovať nabudúce. 
 
Šľachtické knižnice, pob. na ZŠ Krymská 5 
Pre žiakov  VII. ZŠ sme pripravili prednášku Šľachtické knižnice, ktorú od prezentovala historička 
Zemplínskeho múzea v Michalovciach Mgr. Stanislava Rovňaková. V rámci roka čitateľskej gramotnosti 
sme chceli poukázať na význam knižníc a čítania. Prednášajúca oboznámila žiakov, ako sa šľachtické 
knižnice vyvíjali, aký druh literatúry a jazyka v nich dominoval. Knižnica bola chápaná ako centrum 
kultúrneho dvora šľachty. Knižnica rodu Sztáray bola umiestnená  v západnom krídle kaštieľa v 
Michalovciach a bolo v nej okolo 3000 kníh. V súčasnosti vieme identifikovať len zopár kníh na základe 
knižných značiek. 
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Deň matiek – tvorivé dielne, pob. na ZŠ Školská 2 
Toto je kytička z malého hájička 
pre teba, mamička, kus môjho srdiečka. 
Mojej mame, rád ju mám,  
jej ten nežný kvietok dám. 
Druhá májová nedeľa je už onedlho tu. Patrí predovšetkým našim mamkám. 14.5.2017 je Deň matiek, 
kedy majú sviatok všetky mamičky. Oslavuje sa na počesť všetkých matiek v snahe vyjadriť vďačnosť a 
lásku za energiu a úsilie, ktoré vynakladajú pri výchove svojich detí. 10.5.2017 mali deti možnosť 
pripraviť si pre svoje mamky knižnú záložku s malým srdiečkom. Námety čerpali s knihy Veľká kniha 
malého školáka. Táto kniha nám poslúžila aj na čítanie básničiek venovaných mamičkám.  
 
Deň matiek, netradičná hodina angličtiny, pob. na ZŠ Krymská 5 
You listen to our dreams, You listen to our hopes, 
You feel our fears, You are no.1 
Týmto veršíkom si žiaci šiestych ročníkov vyzdobili záložky pre svoje mamky ku Dňu matiek na 
netradičnej hodine angličtiny. Žiaci sa na tejto hodine dozvedeli aj niečo nové o tomto sviatku, kde, ako 
a kedy sa oslavuje aj v iných krajinách z prezentácie v anglickom jazyku.  
Nechýbali ani malé rady a nápady v podobe jednoduchých receptov ako potešiť mamky v tento 
sviatočný deň. 
 
O Bezvláske, Lebo musím a iné..., Gabriela Futová, pob. na ZŠ Školská 2 
Úprimný príbeh o princeznej, ktorá nie je tradičnou hrdinkou s veľkou hrivou. Chorým deťom dodáva 
sebavedomie a zdravé učí tolerancii. Tak toto je krátka charakteristika knihy pod názvom O Bezvláske, s 
ktorou sa oboznámili žiaci školského klubu s pani učiteľkou Bc. Štofovou, a ktorú sme si začali spoločne 
čítať v našej školskej knižnici. Následne si ju deti dočítali v školskom klube. Na našom stretnutí 3.5.2017 
sme si spravili besedu nielen o tejto knihe, ale aj o ďalších knihách tejto slovenskej autorky, ktoré už mali 
deti prečítané. Veľký úspech mala aj kniha Lebo musím, z ktorej si malí čitatelia nakreslili aj výstižný 
plagát. Spoločne sme si zopakovali aj obsahy ďalších kníh autorky Gabriely Futovej. Žiaci školského klubu 
s pani učiteľkou majú aj vlastnoručne vyrobenú knihu, do ktorej si zaznamenávajú svoje čitateľské 
aktivity. Knihe nechýbajú ani zaujímavé ilustrácie, ktoré dopĺňajú text. Spestrením besedy boli aj 
omaľovanky patriace ku knihe O Bezvláske. 
 
Škriatkovia Súcitko, Odvážlivko a Vďačko pomáhajú deťom, pob. na ZŠ Krymská 5 
Pre deti napísala Mgr. Darina Vranová sebapoznávacie a motivačné rozprávky „Škriatkovia pomáhajú 
deťom". Knihu autorka predstavila ako súbor rozprávok v ktorej vystupujú traja škriatkovia Súcitko, 
Odvážlivko a Vďačko, ktorí prichádzajú do sveta detí, aby im pomohli s problémami, s ktorými sa deti 
bežne stretávajú - nezvládnutý hnev, strach, nuda, posmešky, hádky alebo nezhody. O potrebe 
starostlivosti o prírodu a predmety a uvedomovanie si svojej osobnosti. Na našom druhom stretnutí so 
žiakmi školského klubu druhého ročníka s pani učiteľkou Mgr. Petrovou v triede, sme si formou 
rozhovoru zopakovali jednu rozprávku z knihy, ktorú už mali deti prečítanú. Spoločne sme si do 
vyrobeného plagátu nášho spoločného priateľa nalepili jednu pozitívnu vlastnosť, ktorú by mal mať máš 
priateľ. Úlohou žiakov do ďalšieho stretnutia bude preštudovať si aj negatívne vlastnosti, s ktorými 
budeme pracovať nabudúce. 
 
Šľachtické knižnice, pob. na ZŠ Krymská 5 
Dňa 16.5.2017 sme pripravili pre žiakov VII. ZŠ prednášku Šľachtické knižnice, ktorú od prezentovala 
historička Zemplínskeho múzea v Michalovciach Mgr. Stanislava Rovňaková. Vrámci roka čitateľskej 
gramotnosti sme chceli poukázať na význam knižníc a čítania. Prednášajúca oboznámila žiakov, ako sa 
šľachtické knižnice vyvíjali, aký druh literatúry a jazyka v nich dominoval. Knižnica bola chápaná ako  
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centrum kultúrneho dvora šľachty. Knižnica rodu Sztáray bola umiestnená  v západnom krídle kaštieľa v 
Michalovciach a bolo v nej okolo 3000 kníh. V súčasnosti vieme identifikovať len zopár kníh na základe 
knižných značiek. 
 
Čítajme si...2017, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
Najpočetnejší detský čitateľský maratón  
10. ročník  
31.5.2017 od 9:00 do 15:00  
Cieľom projektu je podporiť čítanie u detí a zároveň poukázať na význam literatúry a čítania pre 
detského čitateľa. No predovšetkým motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.  
Aj školská knižnica, pod vedením Mgr. Tongeľovej,na Základnej škole T.J.Moussona 4 v Michalovciach sa 
zapojila do tohto čitateľského maratónu pod záštitou Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického. Žiaci 
čítali knihu Zázračný prst od Roalda Dahla. Do čitateľského maratónu sa na tejto škole zapojilo 200 
žiakov prvého i druhého stupňa ZŠ.  
 
Škriatkovia pomáhajú deťom, pob. na ZŠ Školská 2 
Pre deti napísala Mgr. Darina Vranová  sebapoznávacie a motivačné rozprávky „Škriatkovia pomáhajú 
deťom". Knihu autorka predstavila ako súbor rozprávok v ktorej vystupujú traja škriatkovia Súcitko, 
Odvážlivko a Vďačko, ktorí prichádzajú do sveta detí, aby im pomohli s problémami, s ktorými sa deti 
bežne stretávajú - nezvládnutý hnev, strach, nuda, posmešky, hádky alebo nezhody. O potrebe 
starostlivosti o prírodu a predmety a uvedomovanie si svojej osobnosti. Na našom prvom stretnutí so 
žiakmi školského klubu prvého ročníka s pani učiteľkou Bc. Štofovou sme si prečítali prvý príbeh z tejto 
knihy. Úlohou žiakov do ďalšieho stretnutia bude prečítať si celú knihu. Spoločne sme si vyrobili vo 
forme plagátu nášho spoločného priateľa, kde si žiaci budú lepiť pozitívne a negatívne vlastnosti ich 
priateľa. 
 
Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
Dňa 29.6.2017 bol ukončený už tretí ročník čitateľského projektu pre žiakov piateho ročníka pod názvom 
Roald Dahl a jeho autorská dielňa. V knižnici sa stretli žiaci 5.B triedy, kde sme si spoločne prerozprávali 
obsahy všetkých pätnástich kníh od Roalda Dahla, ktoré boli k dispozícii v knižnici pre našich čitateľov. 
Na vyhodnotení projektu sa zúčastnilo 23 žiakov. Naj knihou sa stala kniha Matilda a Charlie a továreň 
na čokoládu. Najlepším čitateľom sa stal Lukáš Mižak. Žiaci využili pri tomto projekte možnosť 
samostatného výberu knihy a individuálneho hodnotenia pomocou nálepiek.  
 
Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Krymská 5 
Dňa 27.6.2017 bol ukončený už tretí ročník čitateľského projektu pre žiakov piateho ročníka pod názvom 
Roald Dahl a jeho autorská dielňa. V knižnici sa stretli žiaci 5.A a 5.B triedy, kde sme si spoločne 
prerozprávali obsahy všetkých pätnástich kníh od Roalda Dahla, ktoré boli k dispozícii v knižnici pre 
našich čitateľov. Na vyhodnotení projektu sa zúčastnilo 48 žiakov, pričom spoločne prečítali 81 titulov od 
tohto autora. Najčítanejšou knihou bola kniha Matilda. Žiaci využili pri tomto projekte možnosť 
samostatného výberu knihy a individuálneho hodnotenia pomocou nálepiek, čo uprednostnili pred 
klasickým mimočítankovým čítaním. Najlepšou čitateľkou sa stala Jakubíková Timea, ktorá prečítala 
všetkých 15 kníh a Jankovík Lukáš v počte 13. Všetci žiaci boli odmenení sladkosťou za zapojenie sa do 
spoločného čítania. 
 
Vyhodnotenie čitateľského projektu Roald Dahl a jeho autorská dielňa, pob. na ZŠ Školská 2 
Dňa 28.6.2017 bol ukončený už tretí ročník čitateľského projektu pre žiakov piateho ročníka pod názvom 
Roald Dahl a jeho autorská dielňa. V triede sa konalo posledné stretnutie žiakov piateho ročníka, na 
ktorom sme si spoločne prerozprávali obsahy všetkých pätnástich kníh  
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od Roalda Dahla,ktoré boli k dispozícii v školskej knižnici pre našich čitateľov. Na vyhodnotení projektu 
sa zúčastnilo 20 žiakov. Naj knihou sa stala kniha Kamoš Obor. Žiaci využili pri tomto projekte možnosť 
samostatného výberu knihy a individuálneho hodnotenia pomocou nálepiek, čo uprednostnili pred 
klasickým mimočítankovým čítaním. Najlepšou čitateľkou sa stala Hrobáková Viktória. Všetci žiaci boli 
odmenení malou sladkosťou za zapojenie sa do spoločného čítania. 
 
Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov, pob. na ZŠ Školská 2 
Do 8. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy 
spája školy sa zapojila aj V. ZŠ. Žiaci 4.A a 4.B triedy s pani učiteľkami Mgr. Adamovou a Mgr. 
Jankovyčovou  strávili v knižnici hodinku pri tvorivej práci. Vyrábali knižné záložky pre žiakov z 
partnerskej školy zapojenej do tohto projektu. Predlohou našej tvorivej práce bola téma Tajuplný svet 
knižných príbehov a inšpiráciou rozprávkové knihy z fondu knižnice.  
 
Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov, pob. na ZŠ Krymská 5 
Do 8. ročníka česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy 
spája školy sa zapojila aj VII. ZŠ. V priestoroch školskej knižnice sa stretli žiaci 3.B triedy s pani učiteľkou 
Mgr. Čičákovou na tvorivej dielni, kde vyrábali knižné záložky pre žiakov z partnerskej školy, taktiež 
zapojenej do tohto projektu. Predlohou našej tvorivej práce bola téma Tajuplný svet knižných príbehova 
knihy z fondu školskej knižnice pod názvom Ferdo mravec a Mach a Šebestová, ktorú si žiaci spoločne 
čítajú.  
 
Výstavka - Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov, pob. na ZŠ Krymská 5 
Cieľ česko-slovenského projektu: 
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a 
podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložku do knihy, na ktorej 
ľubovoľnou technikou stvárnia tému Tajuplný svet knižných príbehov a vymenia si ju s partnerskou 
školou z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo 
poznávaniu života žiakov v Českej republike. Zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho 
programu alebo ako súčasť školského projektu. 
Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci VII.ZŠ. Dňa 17.10.2017 sa konala výstavka žiakmi vyrobených 
záložiek, ktoré poputujú žiakom z partnerskej školy v Turčianskych Tepliciach. 
 
Výstavka - Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov, pob. na ZŠ Školská 2 
Cieľ česko-slovenského projektu: 
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a 
podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložku do knihy, na ktorej 
ľubovoľnou technikou stvárnia tému Tajuplný svet knižných príbehov a vymenia si ju s partnerskou 
školou z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo 
k poznávaniu života žiakov v Českej republike. Zároveň aj ako prierezovú tému do Školského 
vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu. 
Do  projektu sa zapojili aj žiaci V.ZŠ. Dňa 18.10.2017 sa konala výstavka žiakmi vyrobených záložiek, 
ktoré poputujú žiakom z partnerskej školy. Toto podujatie sa konalo v spolupráci s pani učiteľkami Mgr. 
Adamovou a Mgr. Jankovyčovou. Výstavka záložiek bola spestrená jesennou výzdobou a prácami žiakov. 
 
Výstavka - Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
Cieľ česko-slovenského projektu: 
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a 
podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložku do knihy, na ktorej 
ľubovoľnou technikou stvárnia tému Tajuplný svet knižných príbehov a vymenia si ju s partnerskou 
školou z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo  
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poznávaniu života žiakov v Českej republike. Zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho 
programu alebo ako súčasť školského projektu. 
Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci I.ZŠ. Dňa 19.10.2017 sa konala výstavka žiakmi vyrobených záložiek, 
ktoré poputujú žiakom z partnerskej školy v Přimde v ČR.  
 
Tuláčik a Klára, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4 
Žiaci druhého ročníka s pani učiteľkou Mgr. Štefaniskovou strávili tvorivé  dopoludnie pri výrobe 
ilustrácií, ktoré boli výstupom z prečítanej knihy Tuláčik a Klára od slovenského autora Erika Jakuba 
Grocha. Na tomto stretnutí v školskej knižnici sme si prerozprávali obsah tejto knižky formou besedy. 
Takouto formou besedy si žiaci umocňujú obsahový aj citový zážitok z prečítaných kníh. Žiaci si hneď aj 
vypožičali zopár nových kníh na čítanie cez jesenné prázdniny.  
 
Rexík a strašidelný brloh, pob. na ZŠ Školská 2 
„Čo za strašidlo sa mu to usadilo v jeho skrýši? 
– A dosť! – povedal Rexík rázne. – Urobíme to jednoducho. Pôjdeme dnu všetci. Môžete ísť za mnou ak 
sa bojíte a pozrieme sa čo sa tam vlastne deje. 
Rexíkovi kamaráti napokon súhlasili. Všetci sa skryli za ním a pomaličky spolu vošli do jaskyne. V 
Brunovej skrýši bola strašná tma. Rexík pomaličky, krôčik po krôčiku vstupoval ďalej do tej tmy.“ 
Tak toto je pár viet z príbehu Rexík a strašidelný brloh, ktorý sme si s deťmi čítali na zábavnom 
popoludní v školskom klube aj s pani učiteľkou Bc. Štofovou. Toto naše čitateľské stretnutie sa nieslo 
tentokrát v duchu záhad a strašidiel. Zážitok bol umocnený aj kostýmami a maskami, ktoré si deti 
nachystali. Nechýbali ani hry ako horúci balón, rýchle pexeso, alebo stoličkový tanec. A samozrejme aj 
chutné občerstvenie a veselá zábava. 
 
Šmolkovia - Šmolkovská olympiáda, pob. na ZŠ Krymská 5 
V knižnici na čitateľskom popoludní sa stretli žiaci školského klubu s pani učiteľkou Dankovou. Spoločne 
sme si čítali knihu Šmolkovia - Šmolkovská olympiáda. Ide o rozprávkový príbeh o šmolkoch, ktorí sa 
tentoraz rozhodnú usporiadať olympiádu. S napätím sme čakali aké budú na olympiáde šmolkov 
športové disciplíny a kto napokon vyhrá. Tento zábavný príbeh, ilustrovaný farebnými obrázkami, vás 
zaviedol do dediny malých modrých škriatkov, dobre známych aj z televíznych obrazoviek. Po čítaní, 
ktoré deti zvládli veľmi dobre, sme si aj my zasúťažili. Úlohou deti bolo pospájať slabiky na pracovnom 
liste tak, aby vytvorili názvy rôznych športov. Zvíťazilo družstvo dievčat. Následoval malý oddych pri 
pozeraní príbehu Šmolkovský raj. Na záver stretnutia sme si porozprávali akým športom sa deti venujú a 
niečo o pravidlách fair play hry pri športe.  
 
Maťko a Kubko - Ako sa slaniny najedli, pob. na ZŠ Školská 2 
Úlohou aktivít v knižnici je podporiť u detského čitateľa systematické čítanie a zaradiť túto činnosť do 
každodenného života nielen školáka, ale už aj malého predškoláka. A preto sme sa rozhodli s pani 
učiteľkami Mgr. Adamovou a Bc. Štofovou na ZŠ Školská 2 usporiadať zábavné a poučné dopoludnie pre 
budúcich prváčikov z Materskej školy Školská 5. V triede ich privítal Maťko s Kubkom, ktorí ich 
sprevádzali celým dopoludním. Súčasťou aktivít bolo počítanie, čítanie, pozeranie rozprávky, ochutnávka 
cibule, parenice a korbáčikov. Spestrením bolo aj preskakovanie vatry. Ako správni prváci, aj oni dostali 
domácu úlohu v podobe labyrintu, kde má Dunčo nahnať ovečky do košiara. Maťko s Kubkom sa s deťmi 
rozlúčili pesničkou a malou cukrovou ovečkou a adventným kalendárom. Rozprávky Maťka a Kubka deti 
zaujali. Deti nesmierne milujú príbehy o malých hrdinoch, ktorí robia veľké veci. Klasická rozprávka tu 
pôsobí ako významný a nenahraditeľný výchovný a formujúci prostriedok a nabáda deti do ďalších 
aktivít a práce s knihou.  
 
Maťko a Kubko - Ako vatru preskakovali, pob. na ZŠ Školská 2 
Úlohou aktivít v knižnici je podporiť u detského čitateľa systematické čítanie a zaradiť túto činnosť do 
každodenného života nielen školáka, ale už aj malého predškoláka. A preto sme sa rozhodli s pani  
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učiteľkami Mgr. Adamovou a Bc. Štofovou na ZŠ Školská 2 usporiadať zábavné a poučné dopoludnie pre 
budúcich prváčikov z Materskej školy Školská 5. V triede ich privítal Maťko s Kubkom, ktorí ich 
sprevádzali celým dopoludním. Súčasťou aktivít bolo počítanie, čítanie, pozeranie rozprávky, ochutnávka 
cibule, parenice a korbáčikov. Spestrením bolo aj preskakovanie vatry. Ako správni prváci, aj oni dostali 
domácu úlohu v podobe labyrintu, kde má Dunčo nahnať ovečky do košiara. Maťko s Kubkom sa s deťmi 
rozlúčili pesničkou a malou cukrovou ovečkou a adventným kalendárom. Rozprávky Maťka a Kubka deti 
zaujali.Deti nesmierne milujú príbehy o malých hrdinoch, ktorí robia veľké veci.Klasická rozprávka tu 
pôsobí ako významný a nenahraditeľný výchovný a formujúci prostriedok a nabáda deti do ďalších 
aktivít a práce s knihou. 
 
Poklad na Bazovom ostrove, pob. na ZŠ Školská 2, ZŠ T.J.Moussona 4 
„To ale bolo vzrušujúce dobrodružstvo, však, Bazo?“ spýtal sa malý zajac priateľa. „To teda hej! Ale 
nenašli sme ten zlatý poklad. Zlatý poklad veru nenašli. Získali však nového priateľa. A to nie je poklad? 
Je! A dokonca väčší ako všetko zlato sveta.“ 
Tak toto je záver poučného príbehu z knihy Poklad na Bazovom ostrove, ktorú sme si s deťmi prečítali v 
školskom klube s pani učiteľkou Smetanovou. Je to príbeh o priateľstve a dobrodružnom hľadaní 
pokladu na Bazovom ostrove, s hlavným hrdinom medveďom Bazom a zajacom Rytierom. Výstupným 
produktom tvorivých aktivít bol spoločný plagát, na ktorom jestromako symbol priateľstva a 
vlastnoručne zhotovené kvietky, ktoré prezentujú každého žiaka ako súčasť celku-kolektívu. Súčasťou 
stretnutia bola aj beseda o prečítanej knihe na temu priateľstva. Nechýbali ani hry a dobrá zábava.  
 
Vianočná pohľadnica, tvorivé dielne, pob. na ZŠ Krymská 5 
Merry Christmas, smile onyour face, many happy days and all the best! 
Na VII.ZŠ čakala žiakov, v rámci hodiny anglického jazyka, hodina tvorivých aktivít, kde si žiaci zhotovili 
vianočné pohľadnice pre svojich blízkych. Pohľadnice boli obohatené vianočným prianím v anglickom 
jazyku. Námetom pri tvorivej práci boli aj knihy z fondu knižnice s vianočnou tematikou. 
 
 
Besedy so spisovateľmi (10) 
 
Jozef Banáš 
Dňa 23.2.2017 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach konalo autorské stretnutie 
a autogramiáda s Jozefom Banášom. Jozef Banáš  je diplomat, politik, dramatik, prozaik, esejista a 
glosátor. V súčasnosti je jedným z najpredávanejších, najobľúbenejších a najprekladanejších slovenských 
spisovateľov. Literárna kritika ho označuje za slovenského Dana Browna.  Píše romány s vážnou 
spoločenskou, politickou a religióznou tematikou.    
Na stretnutí s čitateľmi predstavil svoj najnovší román Kód 7, ktorý mu vyšiel vo vydavateľstve Ikar v 
roku 2016. Kniha je voľným pokračovaním románov Kód 9 a Kód 1. 
Návštevníci v živej besede reagovali na jeho myšlienky a názory.  
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov toto podujatie 
podporil Fond na podporu menia. 
 
Ja nič, ja muzikant – stretnutie so spisovateľom Branislavom Jobusom 
V našej knižnici  a v priestoroch ZUŠ Michalovce  sme privítali vzácneho hosťa speváka, hudobníka a 
spisovateľa Branislava Jobusa. Podujatia sa zúčastnilo 150 detí a dospelých.  Branislav Jobus je autorom 
rozprávkových kníh pre deti, zakladateľom hudobného festivalu Vrbovské vetry, zakladateľ a člen 
alternatívnych hudobných skupín Karpatské chrbáty, Vrbovskí víťazi a Abasus.  
Literárne Braňo Jobus debutoval rozprávkovou knihou Láskavé rozprávky. Neskôr napísal knihy: 
Zázračné rozprávky, kriminálne rozprávky Komisár Mrodge, Muflon Ancijáš a jeho spanilá jazda, Ako 
Muflon Ancijáš cestoval na západ, Ako Muflon Ancijáš sľub dodržal, Ja nič ja muzikant, Plajko, Zvon a 
Tajná správa. V r. 2016 mu vyšlo CD s piesňami o knihách Jobusových s názvom Jobus – Pubertus. 
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Spisovateľ okrem predstavenia svojich kníh  a literárnej tvorby obohatil a spestril zaujímavé stretnutie 
pesničkami z najnovšieho CD. Vysvetlil,  čím ho obohacuje hudba a čím literatúra pre deti, čo ho najviac 
inšpiruje pri písaní a ako sa v jeho fantázii zrodili hlavní hrdinovia muflon Ancijáš, červotoč Chrumo , 
detektív Mrodge a iní. 
Texty tohto nekonvenčného  spisovateľa a hudobníka Braňa Jobusa sú plné fantázie,  humoru a v tomto 
duchu sa nieslo aj toto  inšpiratívno-zábavné stretnutie  od začiatku až do jeho konca.  
 
Autorské stretnutie so spisovateľkou Števou Opremčákovou 
Obľúbená súčasná slovenská autorka pochádza z Dobšinej. Po skončení strednej školy vyštudovala 
sociálne právo a už viac ako 40 rokov je Košičankou. Počas svojej dlhoročnej  kariéry pracovala v štátnej 
správe, väčšinou na pozíciách sociálno-právnej ochrany slabých a bezbranných. Je autorkou projektu 
azylového domu pre bezdomovcov a sociálnej kliniky pre týrané matky s deťmi. Má syna a dvoch 
vnukov. 
Napísala skvelé bestsellery: V Írsku prší inak, Planisko, Židovská krv,  Každý má svojho Igora, Zatiaľ 
navždy, Ja svokra, Tanec na hrane a Anjel Pradu nenosí . Niektoré z nich vyšli aj v zahraničí (v Írsku a v 
Izraeli), na Slovensku sa chystá filmové spracovanie knihy Ja svokra . 
Na stretnutí v ZKGZ predstavila svoju tvorbu a očarila čitateľov svojou charizmou. Čitatelia vo svojich 
reakciách na jej tvorbu ocenili silné príbehy, bohatú slovnú zásobu, štýl písania, nadhľad a humor aj tam, 
kde by ho nikto nečakal. Stretnutie bolo bezprostredné, milé, pozitívne.  
Pred autogramiádou spisovateľka vyžrebovala výhercov troch kníh. Autorkinu knihu s venovaním získal 
študent GPH. Dve dámy z publika sa stali majiteľkami kníh venovaných knižnicou.  
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici, z verejných zdrojov  podporil Fond 
na podporu umenia.    
 
Stretnutie so spisovateľmi Zuzanou Kuglerovou a Ondrejom Kalamárom 
21.marca 2017 našu knižnicu a GPH Michalovce  navštívila spisovateľka a novinárka Zuzana Kuglerová a 
básnik Ondrej Kalamár . Podujatia sa zúčastnili  ôsmaci a deviataci ZŠ Pavla Horova z Michaloviec a  
študenti z  Gymnázia Pavla Horova Michalovce.  
Prevažnú časť tvorby pani spisovateľky tvoria historické romány a povesti, ktoré opisujú rôzne obdobia 
slovenskej histórie, ako napríklad bosorácke procesy na severe Slovenska, predhistorické obdobie Keltov 
na Slovensku, obdobie vojen medzi Osmanskou ríšou a Rakúsko-Uhorskom, ale i svetové dejiny, 
napríklad prienik kresťanstva smerom k nášmu územiu, história starého Egypta.  Ďalšiu časť jej tvorby 
tvorí poézia a rozprávky. Písala aj pod menom Zuzana Kozičová. 
Zuzana Kuglerová predstavila teenegerom svoje najnovšie historické romány Legendu o Selenovi,  V 
tureckom náručí, Rytier a Zbrojnoš, Dcéru riečnej panny a stretnutie obohatila recitáciou z jej najnovšej 
ľubostno - intímnej poézie zo zbierky Hraj sa so mnou. 
Súčasťou podujatia bola aj výstava jej bohatej tvorby a prednes prózy – povestí o Turkoch Šťastný dukát 
zo Stráže a Dedina skrytá v hvozdoch.  
Ondrej Kalamár pochádza zo Zvolena.   Študentom na GPH predstavil svoje  básnické zbierky: 
Bezdotyková fáza času, Moje potichu, súbor aforizmov, bommotov a sentencií: O.K.mihy, Vypadnuté z  
O.K.,  O.K.om O.čom  a bibliografiu Pivo u Chárona s Jožom Urbanom. Poézia Ondreja Kalamára je 
určená dospelým čitateľom s detskou dušou a jeho aforizmy, bommoty a sentencie sú pre všetkých. 
Knižka Pivo u Chárona ...je dokumentárnym textom , plným autentických dialógov , ktorý vykresľuje 
osobnosť Jozefa Urbana a vyšla k jeho 15. výročiu úmrtia.   
Som Kalamár. Ale do mňa si nikto pero namáčať nebude! zvolal rozhorčený spisovateľ Ondrej Kalamár a 
svoj nový dvojzmysel zavesil na sieť. K tomu postupne pridal stovky ďalších hlášok, nápadov, bonmotov 
a slovných výstrelov, z ktorých vznikla už jeho tretia výdatná knižka aforizmov. Ani v nej nezaprel chuť 
štekliť, rýpať a podpichovať, opäť nešetril spŕškami humoru, irónie a fantázie, zmyslom pre hru, nonsens 
aj paradox. 
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Stretnutie s prvou dámou slovenskej historickej romance Janou Pronskou 
Známa a veľmi obľúbená spisovateľka pochádza z Gelnice. Vyštudovala Strednú priemyselnú školu 
banícku a geologickú v Spišskej Novej Vsi. V súčasnosti žije v Nálepkove. Dvadsať rokov pracovala ako 
ekonómka v rodinnej firme. Písať začala už v detstve, prvý román jej však vyšiel až v r. 2008. Je autorkou 
trinástich historických romancí, ktoré jej vydalo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ.  Tohto roku k nim, 
ako prezradila autorka, pribudnú ďalšie dve. Vo svojich príbehoch oživuje staré legendy viažuce sa k 
stredovekým hradom, zámkom a kúriám, zväčša na východnom Slovensku. Približuje v nich každodenný 
život skutočných historických postáv, rodov, či obyčajných ľudí. Zavše ho doladí sladkým, či trpkým 
ľúbostným príbehom. Čitateľky počas besedy ocenili fantáziu a rozprávačské umenie tejto príjemnej, 
temperamentnej dámy.                                                                               
Osviežením stretnutia  pred autogramiádou bolo  vylosovanie troch výhercov kníh. Jednu knihu venovala 
do zlosovania sama autorka, dve knihy venovala knižnica.                        
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 6. apríla 2017. Z verejných zdrojov  
podporil Fond na podporu umenia.  
 
Stretnutie so spisovateľkou Andreou Rimovou 
Dňa 29.5.2017 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnilo autorské 
stretnutie s Andreou Rimovou, ktorá patrí medzi úspešné súčasné slovenské spisovateľky. Andrea 
Rimová pochádza z Humenného a detstvo strávila v Medzilaborciach. Vyštudovala na Prešovskej 
univerzite odbor Masmediálne štúdiá. Ako vysokoškoláčka brigádovala na ostrove Cyprus, ktorý sa stal 
jej srdcovou záležitosťou. Žije v Bratislave, kde pracuje v zahraničnej multimarketingovej firme v oblasti 
produkcie reklám. Ako sama hovorí, písanie je pre ňu ako droga, bez neho si nevie svoj život predstaviť. 
Píše romány zo súčasnosti, v ktorých rieši medziľudské vzťahy. Andrea Rimová debutovala pred 
niekoľkými rokmi románom Amnestia na zradu a odvtedy si získala množstvo čitateľov, ktorí začali 
označovať jej knihy aj ako temnú romantiku (čitatelia nájdu v každej z nich vyhrotené situácie plné 
emócií, nádych krimi, hlbší duševný stav hlavných postáv, prvky thrilleru).  Na Slovensku jej vo 
Vydavateľstve Motýľ vyšlo 7 románov: AMNESTIA NA ZRADU, NECH PRŠÍ, KEĎ PLAČEM, KÁMASÚTRA 
NAŠICH KLAMSTIEV, DÁŽDNIK PRE TAMARU a Za DVERAMI MOJICH SNOV, LAVÍNA a BLUDISKO. V Českej 
republike v Nakladateľstve Brána jej vyšla kniha PRO JEDNU NOC.  Zhovorčivá, sympatická autorka 
porozprávala účastníkom besedy o svojich literárnych začiatkoch, o vzniku jednotlivých kníh aj o ich   
netradičných krstoch. Z tohto stretnutia si mnoho prítomných odnieslo nielen príjemné spomienky a 
zaujímavé informácie, ale aj podpisovú kartičku s autorkiným venovaním. Na besede, ktorú Z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
                 
Beseda Tina Van der Holland, o knihe Tajomstvo zlatého pokladu 
Historická detektívka z Košíc roku Pána 1682.  
Pohoda, zaujímavé rozprávanie, vzájomné sympatie, vnímavé a aktívne publikum. Taká bola atmosféra 
na besede so spisovateľkou Tinou Van der Holland o jej najnovšom románe Tajomstvo zlatého pokladu, s 
podtitulom Historická detektívka z Košíc roku Pána 1682. Autorka sa opäť stretla s našimi čitateľmi a 
svojimi vernými fanúšičkami.                            
Dozvedeli sme sa čo  ju viedlo k napísaniu tejto knihy, o  práci s historickými faktami, o historických 
súvislostiach, o spolupráci s historikmi Východoslovenského múzea v Košiciach.  
Dámy sa zaujímali o dobové oblečenie, jedlá a spôsob života v stredovekých Košiciach.  O postavy v 
knihe – ktoré  sú skutočné a ktoré fiktívne, o záhadné vraždy, aj romantickú ľúbostnú líniu. V krátkej 
prezentácii fotografií sme videli ako prebiehalo uvedenie knihy do života vo VKJB Košice. V závere 
prebehlo zlosovanie výhercov  kníh a autogramiáda.  O úspešnom podujatí svedčia aj slová autorky: „Bol 
to pre mňa prílev pozitívnej energie, veľký a cenný“. Podujatie bolo realizované vďaka Fondu na 
podporu umenia . 
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Adela, ani to neskúšaj! - stretnutie so spisovateľom Petrom Karpinským 
Peter Karpinský je slovenským spisovateľom, jazykovedcom a literárnym kritikom. Je vedúcim katedry 
slovenského jazyka na Prešovskej univerzite. Venuje sa literatúre pre deti a mládež, ale aj pre dospelých. 
Za svoju tvorbu získal množstvo literárnych ocenení. Napísal pre deti rozprávky Ako sme s Ťukťukom 
ťukťukovali, Rozprávky z Múzea záhad a Tajomstiev, Sedem dni v pivnici, Kde asi rozprávka býva. Skala 
útočišťa – Povesti a príbehy zo Spišskej Novej Vsi a okolia, jeho najnovší príbeh zo života deti Adela, ani 
to neskúšaj! Jeho srdcovom záležitosťou je komix Diablova skala (hrad Stará Ľubovňa) a Príbehy spod 
Karpát, kde je komix o Čarodejníkovi z Vinianského hradu. Venuje sa aj rozhlasovej a televíznej tvorbe. 
Napr. rozhlasová hra pre mládež Adela (RTVS), scenáre k televíznej relácii Encyklopédia slovenských 
obcí, je spoluscenáristom detskej relácie Maškrtníček, textárom piesni do detskej relácie Trpaslíci. 
Venuje sa predovšetkým divadelným predstaveniam, kde píše a režíruje divadelné hry. V Michalovciach 
uviedol predstavenia: Sacramento Matrimonii, Cholera, Michalovskí Rómeo a Júlia, Moussone, Kráľ so 
znakom harana, Albert z Michaloviec, Nápevy Anny Szirmayovej,  Baroková svadba rodiny Szttárayovcov, 
Prízrak Michalovského kaštieľa, bábkové hry Záhada zmiznutej sochy, O zmiznutom kaštieli.  Je vedúcim 
súboru Divadlo teatrálnej skratky a šéfredaktorom literárneho zábavníka pre dievčatá a chlapcov ZIPS. 
Pán spisovateľ Peter Karpinský zavítal do našej knižnice, aby sa stretol so svojimi mladými čitateľmi,  
porozprával niečo o svojej tvorbe a novinkách, ktoré pripravuje na vianočný trh. Podujatie podporil Fond 
na podporu umenia.  Súčasťou bola prezentácia života a literárnych diel autora, výstava kníh,  recitácia 
prózy z najnovšej knihy Adela, ani to neskúšaj! a autogramiáda autora.  
 
Klopi - klop na Jabĺčkové kráľovstvo – stretnutie s regionálnym autorom Jánom Pochaničom 
Ján Pochanič – náš regionálny spisovateľ, pedagóg a lektor pôsobiaci prevažne v oblasti tvorivej 
dramatiky a čitateľskej gramotnosti detí. Počas svojho literárneho pôsobenia získal mnohé ocenenia na 
domácich i zahraničných súťažiach  a festivaloch (2x laureát Chalupkovho Brezna 6x zlaté pásmo, 
absolútny víťaz Ceny Modrého slona, 2x cena primátora mesta Ilava). 
Z jeho tvorby vyberáme: Abeceda na diskotéke, Písmenkoví detektívi, Klopi.klop na Jabĺčkové kráľovstvo 
a Rozprávky do tmy.  V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Slovenskej základnej škole v Užhorode. 
Výnimočný pán učiteľ si detské srdcia získal svojim zmyslom pre humor a zabávačstvom takmer 
okamžite. V jeho programe nechýbali prvky tvorivej dramatiky a interakcia. Deti sa dozvedeli, že s 
písaním začal ako učiteľ. Vymýšľal príbehy, ktoré by ako metodická pomôcka pomohli vzbudiť záujem  
deti o čítanie a zároveň by sa  s radosťou a ľahkosťou  učili slovenský jazyk. Predstavil deťom svoje 
najnovšie knihy . Jedna z nich bola napísaná a ilustrovaná deťmi na Ukrajine. Kniha bola venovaná 
ukrajinským vojakom bojujúcim v Lohansku.  
„Rozprávali sme sa o tom, čo je v živote skutočne dôležité. Že dôležité nie sú hmotné veci, ale tie, ktoré 
sa za peniaze kúpiť nedajú. Že vojna, ktorou sa zmieta časť Ukrajiny, sa môže dotknúť nás všetkých. 
Vyhŕkla pri tom aj nejedna slzička. A tak v nás skrsla myšlienka, napísať vojakom knihu. Radi totiž čítajú 
listy, tak sme ich napísali 150 vo forme knihy,“ približuje pán spisovateľ. 
Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 2017. Z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
 
Výstavy (13) 
 
Slniečko a Slniečka  
Slniečko je najstarší mesačník, ktorý vychádza pre deti. Prvé číslo časopisu vyšlo v roku 1927 v Matici 
slovenskej v Martine. Od obnovenia v roku 1969  Slniečko  vychádza dodnes. Časopis je určený žiakom 1-
5. ročníka  základných škôl . Obsahová náplň časopisu je zameraná na prezentáciu kvalitnej literárnej 
produkcie a umeleckej ilustrácie pre deti. Svoje tradičné zastúpenie v časopise má autorská a ľudová 
rozprávka, povesť, kreslený seriál (komiks), literárne doplňovačky a čítanie pre najmenších.  
Od 7.12.2016 – 31.1.2017 v priestoroch knižnice je umiestená experimentálna výstava ilustračných  
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návrhov pre časopis Slniečko z dielne študentov Oddelenia grafiky a knižnej ilustrácie VŠVU v Bratislave 
pod vedením pedagóga a ilustrátora Ľuboslava Paľa pod názvom Slniečko a Slniečka. 
 
Ilustrátorský Olymp  
Ilustrácia -  je výtvarné stvárnenie myšlienky diela . Podporuje stotožnenie predstáv autora a čitateľa. Je 
neoddeliteľnou súčasťou detskej knihy.  
V termíne 6.12.2016 – 31.1.2017 je v priestoroch knižnice sprístupnená výstava nositeľov najvyšších 
ocenení Bienále ilustrácií Bratislava v polstoročnej retrospektíve  Ilustrátorský Olymp. Hlavným 
organizátorom podujatia je Bibiana – medzinárodný deň umenia pre deti.  
Výstava predstavuje diela laureátov najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava – Grand Prix a Zlaté 
jablko BIB v 50. ročnej retrospektíve medzinárodného podujatia. Zalistovať si môžete v kolekcii takmer 
150 bohato ilustrovaných kníh pre deti a mládež z 36 krajín sveta. Knižnú zbierku sprevádza aj súbor 
ocenených knižných ilustrácií. Medzi ocenenými ilustráciami sa nachádzajú aj diela známych slovenských 
a československých ilustrátorov (Albín Brunovský, Dušan Kállay, Kiselová-Siteková). Táto unikátna 
zbierka z fondov Knižnice Bibiany ponúka porovnanie rôznorodých ilustračných, grafických a 
vydavateľských prístupov i tradícií v tvorbe detskej knihy vo svete. Kolekcia je zaujímavá aj lingvisticky – 
okrem svetových jazykov sú v nej zastúpené aj knihy vydávané v estónčine, japončine, thajčine, 
perzštine, flámčine. Výstava je putovná, postupne navštívi vyše 26 knižníc , galérii a ďalších kultúrnych 
inštitúcií na Slovensku a v blízkom zahraničí.  
Súčasťou výstavy je aj súbor  filmov Animačný expres BAB – výberová kolekcia ocenených filmov 
slovenských tvorcov z fesivalov Bienále animácie Bratislava. 
 
Idiot v knižnici  
V dňoch od 1.do 28. februára 2017 mali návštevníci našej Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického 
knižnice možnosť v priestoroch Internetového oddelenia zhliadnuť výstavu fotografií, ktoré s humorom 
zobrazujú  tému ako sa „správať“ respektíve ako sa nemáme správať v knižnici.  
Výstava s názvom „Idiot v knižnici“ bola vytvorená pre Knihovnu Akademie věd ČR. Je spoločnou prácou 
skupiny X-POZICE, voľného združenia fotografov, prispievajúcich na internetový server o fotografii 
www.paladix.cz. Modelmi sú o členovia X-POZICE ktorí sa vžili do role jednotlivých „návštevníkov“ 
knižnice v duchu Dostojevského idiota“. 
 
Bratři Čapkové na Oravě 
Od 1. do 31. marca 2017 v priestoroch Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach, v 
spolupráci s Českým centrom v Bratislave  a Památníkom Karla Čapka v Starej Huti pri Dobříši bola 
verejnosti sprístupnená výstava „Bratři čapkové na Oravě „. 
Výstava pozostávala z 12 panelov  obsahujúcich reprodukované fotografie Karla Čapka a obrazov Josefa 
Čapka zobrazujúce ľudí i krajinu od Oravského Podzámku po Zuberec v rokoch 1930 – 1938. Okrem 
základných informácií o rodine Čapkovcov a chronológii ich pobytov na Slovensku približuje aj ich tvorbu 
inšpirovanú oravským regiónom. Súčasťou výstavy boli ďalej texty oboch bratov o Orave publikované 
prevažne v dobovej tlači doplnené Josefovými maľbami a Karlovými kresbami.  
Zaujímavou súčasťou boli i Karlove jedinečné fotografie oravských reálií a ich porovnanie so súčasným 
stavom. Návštevníci  našli medzi nimi Oravský hrad, sakrálnu architektúru v Slanici, Krásnej Hôrke a 
mnohé iné. 
 
Šľachtické knižnice 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci so Zemplínskym múzeom v 
Michalovciach  pripravili pre čitateľov a návštevníkov knižnice prednášku pod názvom „Šľachtické 
knižnice“. Myšlienkou celej akcie bolo poukázať na význam knihy pre privilegované vrstvy spoločnosti. 
Prednáška bola zároveň spojená s otvorením výstavy starých tlačí zo zbierok Zemplínskeho múzea v 
Michalovciach. Výstavu otvorila a riaditeľka ZKGZ  PhDr. Alena Vasiľová, ako prvé podujatie v rámci 
Týždňa slovenských knižníc 2017.Prednáška sa uskutočnila  13.03.2017 o 10:00 hod., zúčastnilo sa jej 17  
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návštevníkov. Výstava starých tlačí potrvá do 31.03.2017. Prednášajúca Mgr. Stanislava Rovňaková – 
historička Zemplínskeho múzea porozprávala,  ako sa šľachtické knižnice  postupne vyvíjali, či aký druh 
literatúry a v akom jazyku v nich dominoval. Knižnica bola chápaná ako centrum kultúrneho dvora v 
šľachtickom sídle. Jej budovanie sa vyvíjalo niekoľko pokolení. Knižnica rodu Sztáray bola umiestnená v 
západnom krídle kaštieľa v Michalovciach a bolo v nej okolo 3000 knižničných jednotiek. V súčasnosti 
vieme identifikovať zopár kníh na základe knižných značiek. 
 
Iné podoby dreva, výstava Vincenta Lapšanského 
Od 3.4. do 30.4. 2017  trvala výstava „Iné podoby dreva“, ktorú si prezrelo  682 návštevníkov. Počas 
výstavy  sme  mali možnosť vidieť obrazy vyrezávané  do  dreva,  rôzne misy, vázy a iné úžitkové 
predmety z dreva. Tejto krásnej záľube sa p. V. Lapšanský venuje už niekoľko rokov, je preňho  radosťou 
a potešením.  
 
Metercia 
V dňoch od 1.5.2017 – do 20.5.2017 v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v 
Michalovciach bola verejnosti sprístupnená  putovná výstava  pod názvom METERCIA venovaná baníctvu 
15.- 16. storočia. 
Výstava prezentuje unikátny oltárny obraz sv. Anny Samotretej z roku 1513, známy aj pod názvom 
Rožňavská Metercia. Cieľom výstavy bolo priblížiť laickej, ale i odbornej verejnosti históriu a tradíciu 
gemerského baníctva a hutníctva.  Podľa slov samotného autora výstavy Ing. Jána Hlobilu, pôvodný 
oltárny obraz namaľoval neznámy autor s monogramom L.A. na objednávku baníckeho bratského spolku 
pôsobiaceho v okolí Rožňavy. Obraz je jedinečný tým, že ide o najstaršie výtvarné zobrazenie baníckej 
činnosti v strednej Európe. 
Na tejto neskorogotickej tabuľovej maľbe sú spracované dva motívy. Prvým motívom je kresťanské 
náboženstvo, ktoré prezentuje vyobrazenie svätej Trojice a druhým motívom je zobrazenie baníckej 
práce. Na základe vyobrazených motívov môžeme predpokladať, že obraz bol pôvodne určený práve do 
kaplnky pre baníkov. Hlavnú postavu sv. Annu považovali totiž baníci za svoju ochrankyňu. Náklonnosť 
sv. Anny bola pre nich životne dôležitá. Utekali sa k nej s prosbou o nájdenie bohatých nálezov vzácnych 
rúd v útrobách zeme, ale najmä s modlitbou o šťastný návrat z hlbín štôlne. 
Maľba sa dodnes nachádza v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorý je biskupskou 
katedrálou od roku 1776. 
Výstava bola doplnená prednáškou Judr. Miroslava Schybala z Českého spolku Košice pre miestnych 
členov pod názvom Stredoveké baníctvo v Čechách a na Slovensku. Počas trvania výstavy ju zhliadlo 170 
návštevníkov. 
 
Príbehy zakliate v čase (Ukrajina 1993 - 2016) 
Pod názvom Príbehy zakliate v čase (Ukrajina 1993-2016) predstavuje projekt Ukrajina v pohybe 
rozsiahly výber z tvorby medzinárodne známeho ukrajinského fotografa Alexandra Čekmeňova. Jeho 
fotografie neukazujú krásnych a slávnych ľudí, skvosty architektúry či úchvatné prírodné scenérie. 
Naopak, zachytávajú to, čo si nevšimneme, lebo ide o každodenné drobnosti alebo si nechceme všímať, 
lebo je to nepekné, nepríjemné a niekedy aj desivé. Hrdinami jeho fotografií sú starci na prahu smrti, 
bezdomovci, vetešníci z bazárov, baníci, ktorí žijú a pracujú v neľudských podmienkach, zberači kľukvy, 
ktorí ilegálne prekračujú štátnu hranicu, mladí chlapci zmrzačení vojnou. Kým v ohnisku Čekmeňovovho 
objektívu je človek v najťažších životných situáciách, v ohnisku jeho záujmu je otázka ľudského šťastia. 
Čekmeňovove série fotografií sú výpoveďou očitého svedka, ktorý s nemilosrdnou precíznosťou rozpráva 
o tom, čo prežila Ukrajina, jej obyvatelia i on sám.  Jeho série sú ako kamienky v mozaike autorovho 
poznania osudov vlastného národa. Slávnostné otvorenie výstavy  Príbehy zakliate v čase (Ukrajina 1993 
– 2016) sa uskutočnilo 22.5.2017 o 10.00 hod. v ZKGZ v Michalovciach za účasti hlavného koordinátora a 
tvorcu projektu PhDr. Ľubora Matejku, CSc. vedúceho Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií na 
Univerzite Komenského. Výstavu si v čase od 22. 5. – 10. 6. 2017 prezrelo 298 návštevníkov. 
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Kresby Miroslava Babinčáka 
Počas letných mesiacov od 03.07.2017 do 31.08.2017 sa v priestoroch ZKGZ   svojimi kresbami predstavil 
širokej  verejnosti  Miroslav Babinčák. Výstava obsahovala približne 60 kreslených portrétov obľúbených 
hercov, spisovateľov a  starých majstrov. Vystavované práce dopĺňal stále  o nové osobnosti v čase 
trvania  výstavy.  
Miroslav Babinčák robí kresby celý život. Pravidelne vystavuje na súťažnej projekcii neprofesionálnych 
výtvarníkov TVORBA a získava na nej ocenenia. 
 
12 svetov - Ilustrátori súčasnej detskej knihy pre deti (výstava) 
V Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach v rámci Dni českej kultúry 2017 v spolupráci s 
Českým spolkom v Košiciach a Českým centrom Bratislava bola v termíne od 18.10.2017 do 30.11.2017 
sprístupnená výstava 12 svetov - Ilustrátori súčasnej českej knihy pre deti. 
Vernisáž výstavy sa konala 18.10.2017 za účasti žiakov Základnej cirkevnej školy sv. Michala v 
Michalovciach.  
Deti po obhliadnutí jednotlivých panelov výstavy sa dozvedeli kto je to ilustrátor, že je to umelec tvoriaci 
ilustrácie - dotvorenie písaného slova grafickou kreslenou formou. Čo je to ilustrácia - je výtvarné 
stvárnenie myšlienky textu diela. Uľahčuje orientáciu v texte a podporuje stotožnenie predstáv autora a 
čitateľa. Ilustrácie sú neoddeliteľnou súčasťou detskej knihy. Dozvedeli sa aj prečo je dôležité čítať. 
Vystavujúci: Dávid Böhm, Pavel Čech, Dan Černý, Lucie Dvořáková, Renáta Fučíková, Vendula 
Chalánková, Lenka Jasanská, Lucie Lomová, Galina Miklínová, Petr Nikl, Jaromír Plachý, Vhrsti. 
Dvanástka vyššie menovaných. Čo meno, to vlastný výraz potvrdený radom knižných publikácií cenených 
kritikou aj čitateľmi. Čo autorské dielo, to špecifický svet miest, postáv, dejov. A nielen slovom a 
obrazom, ale i v dotyku s ďalšími médiami ako film, hudba, divadlo, fotografia. Koľko svetov poznáš, 
toľkokrát si človekom. 
 
Technika – Vedecká hračka  
Hraním spoznávam svet 
Interaktívna výstava prostredníctvom vedeckých hračiek v dňoch 04.12. – 29.12.2017 priblížila 
návštevníkom techniku, niektoré jej pojmy a fenomény. Výstava prispela k naplneniu túžob malých i 
veľkých poznávať a učiť sa hrou. Odborné pomenovanie hračky priblížilo konkrétny prírodný alebo 
technický fenomén. So všetkými výstavnými exponátmi – hračkami, neškolskými fyzikálnymi 
experimentmi a hlavolamami – sa mohol každý návštevník výstavy podľa svojej chuti vlastným tempom 
ľubovoľne dlho hrať. Súčasťou výstavy boli aj zalaminované kópie historických školských obrazov na 
tému remeslá, nástroje a náradia. Originálnu interaktívnu výstavu tvorí viac ako 30 exponátov, ktoré boli 
zakúpené v 15 štátoch alebo boli vytvorené v denných táboroch tvorivosti VEDHRA. Výstavu pripravili 
členovia banskobystrického združenia Vedecká hračka. Pod autorským vedením predsedníčky Ing. Beaty 
Puobišovej sa na jej príprave a realizácii podieľali najmä Mgr. Sidónia Tomášová Csetöová (Michalovce), 
Ing. Klára Kováčiková (Bratislava) a fotograf na voľnom kolese Matej Kapusta (Banská Bystrica). Na 
doplnení textov manuálov spolupracovali pracovníci katedry fyziky a Katedry techniky a technológie 
Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výstavu navštívilo 441 návštevníkov 
(žiaci michalovských škôl, klienti - Anima DS, Detský domov v Michalovciach, MŠ Okružná 19, MC Drobec 
Michalovce). Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Dvestoročnica Jozefa Miloslava Hurbana 
V dňoch 12.9. – 9.10. 2017 bola v našej knižnici v spolupráci s Domom Matice slovenskej výstava o 
prvom predsedovi Slovenskej národnej rady, spisovateľovi, novinárovi, politikovi a organizátorovi 
kultúrneho života Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Súčasne bola aj výstava o jeho synovi Svetozárovi 
Hurbanovi Vajanskom pri príležitosti jeho nedožitých 170 narodenín.  Bol autorom  poézie a prózy, 
literárny kritik, publicista, ideológ a politik, výrazná postava slovenskej kultúry, národného a politického  

64 



života druhej polovice 19. storočia, reprezentant nacionalistickej koncepcie slovenskej 
kultúry.                             
Obidvoch výstav sa zúčastnilo  381 návštevníkov. 
 
Cestujúce bábky 
Spoločná výstava žiakov zo ZUŠ v Michalovciach, ZUŠ v Sobranciach a ZŠ vo Vinnom je výstupom 
tvorivých dielní, ktoré boli súčasťou projektu Cestujúce bábky. Podujatia sa uskutočnili 21. apríla 2017 v 
Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického  a v Základnej umeleckej škole Sobrance, následne 26. apríla 
2017 na Základnej škole vo Vinnom. Projekt získal podporu v rámci cezhraničnej spolupráce 
spolufinancovanej z nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Cieľom projektu je 
zlepšiť informovanosť o pohraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska a prezentovať spoločné kultúrne 
dedičstvo. Projekt je prioritne zameraný na deti. Výsledkom projektu je desať televíznych bábkových 
inscenácií – päť na slovenské a päť na ukrajinské motívy. Sú vytvorené na základe reálnych historických 
udalostí, osobností alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Slovenská časť prezentuje povesti 
zo Spišského hradu, rožňavskej radnice, medzevského hámra, košickej Urbanovej veže, ako aj príbeh o 
vinianskej hradnej zrúcanine pod názvom Čarodejník z Vinného. Povesti z druhej strany hraníc sú 
nemenej zaujímavé: o čarovných husliach, o chráme, ktorý bol postavený bez jediného klinca, o troch 
sestrách na seredianskom zámku, o lampárovi z Užhorodu, či príbeh o tom ako vznikli Karpaty. 
Umeleckú záštitu nad tvorivými dielňami mal Milo Jaroš, umelecký rezbár, ktorý pôsobí v Bábkovom 
divadle v Košiciach ako vedúci umeleckých dielní. Žiakom porozprával o svojej tvorbe, o výrobe bábok v 
divadelnej dielni, ale hlavne o bábkach – marionetách, ktoré boli použité pri natáčaní televíznych 
inscenácií. Žiaci sa pri výrobe bábok inšpirovali povesťou o Vinianskom hrade z knihy Slovenské povesti 
od autorov Beatrice Čulmanovej a Svetozára Košického. Pán Jaroš žiakov sprevádzal celým základným 
technologickým postupom výroby bábky. Výtvarné spracovanie mali v rukách žiaci, mali možnosť zapojiť 
svoju fantáziu, kreativitu, výtvarné cítenie a možnosť vyskúšať si rôzne výtvarné 
techniky.                                                                  
Výstavu Cestujúce bábky si v priestoroch ZKGZ v Michalovciach k 31. 12. 2017 pozrelo 361 návštevníkov.  
 
 
Oddelenie beletrie 
 
Prípad pre teba a Tigrí tím 
Dňa 23.3. 2017 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického konalo čítanie s porozumením. Toto 
podujatie bolo zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ale aj na rozvoj osobnosti a 
sebauvedomenie. Zúčastnilo sa na ňom  žiaci a  učitelia  zo Spojenej školy internátnej v Michalovciach. 
Žiaci pracovali s textom z knihy Thomasa Brezinu Prípad pre teba a Tigrí tím  (Prízrak útočí). Thomas 
Brezina je populárnym spisovateľom pre deti a mládež, volajú ho aj majster dobrodružstiev. Séria kníh 
Tigrí tím je veľmi obľúbená medzi mladými čitateľmi. Hlavné postavy Bea, Luk a Patrik majú radi 
dobrodružstvo, strašidlá a príšery, riešia rôzne záhady. Každý z nich má v knihe vytvorenú svoju vizitku –
svoj profil. Čitateľ sa stáva súčasťou Tigrieho tímu, rieši úlohy a záhady. Aj naši žiaci sa stali detektívmi 
pri hľadaní odpovedí na základe prečítaných textov. Súčasťou podujatia bola aj exkurzia po jednotlivých 
oddeleniach knižnice. Veríme, že všetci zúčastnení si z nášho stretnutia odniesli pozitívne zážitky, o čom 
svedčí aj zápis v našej kronike – vyučujúci sa nám v ňom poďakovali za pekný program, tvorivú aktivitu a 
za príjemnú atmosféru.        
 
Prípad pre teba a Tigrí tím 
Dňa 2.5. 2017 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického uskutočnilo čítanie s porozumením. 
Podujatie bolo zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ale aj na rozvoj osobnosti a 
sebauvedomenie. Zúčastnili sa na ňom žiaci z prímy a sekundy Gymnázia v Sobranciach s dvoma 
vyučujúcimi. Žiaci pracovali s textom z knihy Thomasa Brezinu Prípad pre teba a Tigrí tím (Prízrak útočí). 
Thomas Brezina je populárnym spisovateľom pre deti a mládež, volajú ho aj majster dobrodružstiev.  
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Séria kníh Tigrí tím je veľmi obľúbená medzi mladými čitateľmi. Hlavné postavy Bea, Luk a Patrik majú 
radi dobrodružstvo, strašidlá a príšery, riešia rôzne záhady. Každý z nich má v knihe vytvorenú svoju 
vizitku –svoj profil. Čitateľ sa stáva súčasťou Tigrieho tímu, rieši úlohy a záhady. Aj naši žiaci sa stali 
detektívmi pri hľadaní odpovedí na základe prečítaných textov. Neskôr sa dobre zabavili pri tvorbe a 
prezentácii vlastných vizitiek. Súčasťou podujatia bola aj exkurzia po jednotlivých oddeleniach knižnice. 
Na základe tejto návštevy viacerí zúčastnení prejavili záujem stať sa čitateľmi našej knižnice. 
 
Literárne dni seniorov mesta Michalovce 
Dňa 24.5.2016 sa v priestoroch ZKGZ  v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Michalovciach konal VI. 
ročník  Literárnych dní seniorov.  Tento ročník poctilo svojou účasťou 53 návštevníkov. Sú medzi nimi 
bývalí pedagógovia, ale aj ľudia, ktorí sa živili počas aktívneho života inými povolaniami. Viacerí však 
vydali vlastné knihy.  
Na začiatku stretnutia privítali všetkých prítomných riaditeľka knižnice PhDr. Alena Vasiľová  a primátor 
mesta Mgr. Viliam Záhorčák. Nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Ozvena a výstupy jednotlivých 
recitátorov. 
 Literárne dni seniorov nie sú súťažným podujatím, ale prehliadkou, ktorá predstavuje tvorbu známych 
autorov, ale aj poéziu či prózu z pera samotných recitátorov. „Recitačná prehliadka je duchovným 
obohatením pre našich dôchodcov. Jej prínos vidím aj v tom, že prezentuje ich vlastnú tvorbu, ktorá 
zostávala dlhé roky odložená v šuflíku," konštatovala bývalá pracovníčka knižnice Slavomíra Pradová.  
 
Prípad pre teba a Tigrí tím 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického sa uskutočnilo čítanie s porozumením. Podujatie bolo 
zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ale aj na rozvoj osobnosti a sebauvedomenie. Zúčastnilo sa 
na ňom  žiaci I. FL triedy SZŠ v Michalovciach pod vedením  triednej profesorky p. Baťalíkovej. Žiaci 
pracovali s textom z knihy Thomasa Brezinu Prípad pre teba a Tigrí tím (Prízrak útočí). Séria kníh Tigrí tím 
je veľmi obľúbená medzi mladými čitateľmi. Hlavné postavy Bea, Luk a Patrik majú radi dobrodružstvo, 
strašidlá a príšery, riešia rôzne záhady. Každý z nich má v knihe vytvorenú svoju vizitku –svoj profil. 
Čitateľ sa stáva súčasťou Tigrieho tímu, rieši úlohy a záhady. Aj naši študenti  sa stali detektívmi pri 
hľadaní odpovedí na základe prečítaných textov. Zároveň si vytvorili vlastnú vizitku , v ktorej vymenovali 
svoje prednosti, nedostatky, čo majú radi a čo ich rozčuľuje. Pri tom  museli zapojiť svoju fantáziu, 
tvorivosť aj sebakritické hodnotenie samého seba. Nás, dospelákov, viacerí príjemne prekvapili svojim  
heslom, ktoré je aj ich životným krédom. Súčasťou podujatia bola aj exkurzia po jednotlivých 
oddeleniach knižnice.  
 
Jiří Wolker – prednáška spojená s besedou 
Dňa 5.6. 2017 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnilo podujatie, 
ktoré bolo realizované s podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci projektu Česká literatúra 
20.storočia – Cyklus prednášok o živote a diele českých básnikov. Hlavným cieľom tohto projektu je 
udržanie jazyka a kultúrnych hodnôt českej menšiny žijúcej v Michalovciach, oboznamovanie verejnosti, 
hlavne mladej generácie s českým jazykom, vytváranie československej vzájomnosti. Projekt je zameraný 
na bližšie spoznanie českej kultúry prostredníctvom českej literatúry. Prednáškami spojenými s besedou 
o živote a diele spisovateľov má priblížiť krásu českej literatúry. Pozostáva zo štyroch prednášok. Prvá z 
nich bola venovaná Jiřímu Wolkerovi.   
     Jiří Wolker (29.3.1900, Prostějov – 3.1.1924, Prostějov) bol český básnik, predstaviteľ českej 
proletárskej poézie. V r. 1923 sa liečil v sanatóriu Michala Guhra v Tatranskej Polianke na tuberkulózu, 
ktorej o rok neskôr podľahol. Na jeho hrobe v Prostějove je doska s 1. časťou epitafu, ktorý si sám 
napísal 36 dní pred smrťou. Jeho najznámejším dielom je básnická zbierka Těžká hodina a Host do 
domu.   
    Členovia  Miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach sa zišli, aby si pripomenuli  svojho 
rodáka a zaspomínalo si na jeho neľahký, krátky život a tvorbu peknými veršami.  
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Petr Bezruč 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnila druhá prednáška z cyklu 
prednášok o živote a diele českých básnikov. Tentoraz bola venovaná básnikovi a prozaikovi Petrovi 
Bezručovi.  
 Petr Bezruč je literárny pseudonym Vladimíra Vašeka (* 15.9.1867, Opava – † 12.2. 1958, Olomouc), 
českého básnika, ktorý uverejnil svoju jedinú básnickú zbierku Slezské písně na začiatku 20. storočia. 
Úplne výnimočné verše, ktoré svojím útočným prihováraním sa za sociálne a národné záujmy českých 
ľudí v Sliezsku nemajú v českej literatúre obdobu ani svojím vznikom, ani štýlom a ani ďalším osudom. 
Literárni historici radia Bezruča do generácie tzv. anarchistických buričov. Jeho dielo je ovplyvnené 
symbolizmom a Českou modernou.   
Podujatie bolo realizované s podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci projektu Česká 
literatúra 20.storočia. Projekt je zameraný na bližšie spoznanie českej kultúry prostredníctvom českej 
literatúry. Prednáškami spojenými s besedou o živote a diele spisovateľov má priblížiť krásu českej 
literatúry. Pozostáva zo štyroch prednášok.  
 
Stanislav Kostka Neumann 
V októbri 2017 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnila tretia  
prednáška z cyklu prednášok o živote a diele českých básnikov. Stanislav Kostka Neumann,  ktorému  
bola venovaná, bol český novinár a básnik, literárny a výtvarný kritik a prekladateľ z francúzštiny a 
ruštiny. 
Narodil sa v Prahe. Do literárneho života vstúpil na okraji moderny ako spolupracovník Moderní revue, 
organizátor Almanachu secese a ako vydavateľ vlastného časopisu Nový kult, ktorý postupne prešiel do 
anarchistickej pozície. Počas prvej svetovej vojny bol na južnom fronte ako sanitný vojak. V roku 1918 sa 
vrátil do Prahy a prišlo k premene jeho ideológie. Stal sa propagátorom proletárskej literatúry. V roku 
1929 sa zúčastnil na tzv. manifeste siedmich, v ktorom sa komunistickí spisovatelia postavili proti 
novému gottwaldovskému vedeniu strany a boli z nej vylúčení. V druhej polovici 30. rokov rozvíjal 
aktivitu orientovanú na vytváranie protifašistickej kultúrnej fronty. Počas vojny sa pohyboval po Česku a 
žil v ilegalite. Po oslobodení sa vrátil do Prahy, kde strávil posledné dva roky svojho života. Najznámejšie 
diela S.K. Neumanna: Almanach secese, Kniha lesů, vod a strání, Nové zpěvy, Srdce a mračna, S městem 
za zády, Zlatý oblak. 
Podujatie bolo realizované s podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci projektu Česká 
literatúra 20.storočia. Projekt je zameraný na bližšie spoznanie českej kultúry prostredníctvom českej 
literatúry. 
 
Vítězslav Nezval 
V poradí štvrtá  prednáška z cyklu prednášok venované životu a dielu českých básnikov sa v ZKGZ 
Michalovce uskutočnila dňa 6.11.2017.  
Vítězslav Nezval bol český básnik, spisovateľ, dramatik, prekladateľ, spoluzakladateľ poetizmu, vedúca 
osobnosť českého surrealizmu, národný umelec a držiteľ zlatej medaily Svetovej rady mieru. 
Pochádzal z učiteľskej rodiny, gymnázium vyštudoval v Třebíči, FFUK neukončil. Pracoval v 
Masarsykovom náučnom slovníku, potom žil s menšími prestávkami ako spisovateľ.  Bol dramaturgom 
Osvobozeného divadla, viedol filmový odbor ministerstva informácii.  Bol všestranne nadaný. Prvé básne 
uverejňoval už počas štúdii. V Brne ho ovplyvňoval J. Mahen, v Prahe sa priatelil s V. Vančurou, E.F. 
Burianom, J. Wolkrom a inými. Bol členom  Devětsilu a najvýznamnejším predstaviteľom poetizmu. V 
tridsiatich rokoch založil Surrealistickú skupinu. Po vojne sa angažoval v prospech socialisticky 
orientovanej skupiny. Vo svojich dielach využíva poznatky zo svojich ciest do Švajčiarska, Francúzska, 
Monaka, Talianska, Sovietskeho zväzu a pod. 
Podujatie bolo realizované s podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci projektu Česká 
literatúra 20.storočia. Projekt je zameraný na bližšie spoznanie českej kultúry prostredníctvom českej 
literatúry. 
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Náučné oddelenie   
 
O osobnostiach a udalostiach v regióne Zemplín 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického – oddelenie náučnej literatúry pripravilo v spolupráci s 
regionálnym historikom, stredoškolským pedagógom  Mgr. Matejom Starjákom   
besedu spojenú s prezentáciou  O osobnostiach a udalostiach v regióne Zemplín. Podujatia sa zúčastnili  
študenti Gymnázia P. Horova a 3 čitatelia. V rámci národných dejín je potrebné venovať pozornosť aj 
regionálnym dejinám. Je to náročná práca, ktorá vyžaduje od pedagóga sústavné zvyšovanie vlastných 
znalosti z regionálnej histórie, aby poznatky o regióne vhodne a presvedčivo vložil do povedomia 
študentov. Mgr. Matej Starják spĺňa všetky tieto predpoklady. Profesionálne sa venuje výskumu 
regionálnych dejín Zemplína, autorsky sa podieľal na viacerých monografiách o dejinách obcí a miest, 
spolupracuje pri vydávaní  turistických sprievodcov, lektorsky spoluzabezpečuje populárne Špacirki po 
varošu a iné aktivity v meste. Vo svojej prezentácii priblížil študentom viacero osobnosti z nášho regiónu. 
Prvým z nich bol Albert z Michaloviec (alebo aj Albert Užský či Albert Viniansky). V stredoveku jedna z 
najvýznamnejších osobnosti nielen Michaloviec ale aj celého Zemplína. Spomenul osobnosti z rodu 
Sztárayovcov, Jozefa Teodora Moussona – maliara Zemplína a udalostí z tohto obdobia. Súčasťou 
podujatia bola aj výstava z bohatej publikačnej činnosti. Všetky publikácie sú súčasťou fondu 
regionálneho oddelenia ZKGZ. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Jiří z Poděbrad – husitský kráľ 
Cyklus prednášok z českej histórie 2017 sa začal prvou prednáškou Jiří z Poděbrad – husitský kráľ. Od 
prednášal ju JUDr. Miroslav Schýbal, ktorý je zároveň členom Miestneho klubu Michalovce Českého 
spolku Košice. Jiří z Poděbrad ( 1420 – 1471) – husitský kráľ, priateľ mieru, politik, diplomat a štátnik 
európskeho rozmeru, patrí k veľkým osobnostiam českých dejín. V roku 1458 ho zemský snem zvolil za 
českého kráľa, aj napriek tomu, že nepochádzal z kráľovského rodu. Prispel k rozvoju českého kráľovstva 
a to hmotne aj kultúrne. Obnovil hospodárstvo krajiny, podporoval obchodné cesty nevyhnutné pre 
rozvoj zahraničného obchodu. Usiloval sa už vo svojej dobe o jednotnú Európu. Historický význam tejto 
osobnosti rozobral vo svojej prednáške JUDr. Miroslav Schýbal. Podujatie bolo realizované s finančnou 
podporou Úradu vlády SR – program kultúra národnostných menšín.  
 
Čo vie Slovensko o novej Ukrajine? Černobyľ po 30 rokoch 
Univerzita Komenského v Bratislave v rámci projektu Ukrajina v pohybe s podporou veľvyslanectva USA 
a v spolupráci so ZKGZ  v Michalovciach pripravila pre svojich čitateľov a návštevníkov  prednášku 
spojenú s prezentáciou  Čo vie Slovensko o novej Ukrajine? Černobyľ po 30 rokoch. Na úvod vystúpil 
študent UK v Bratislave Martin Capík, ktorý porozprával o súčasnej situácii na Ukrajine. Prednášajúca  
Michaela Bušovská – prírodovedkyňa, dozimetristka, sprievodkyňa v černobyľskej Zóne hovorila o jednej 
z najväčších katastrof vo východnej Európe, ktorej dôsledky nie sú len problémom Ukrajiny. Černobyľská 
havária sa stala 26. apríla 1986 v černobyľskej atómovej elektrárni na Ukrajine. Ide o najhoršiu jadrovú 
haváriu v histórii jadrovej energetiky. Havária v Černobyľskej jadrovej elektrárni mala globálny dopad na 
celú spoločnosť. V meste Pripjat zostalo všetko nedotknuté tak, ako to jej obyvatelia zanechali pred 
tridsiatimi rokmi. Stalo sa z nej doslova „mesto duchov“, ktoré spolu s bývalou jadrovou elektrárňou aj 
dnes vzbudzuje rešpekt pred tichým zabijakom ukrytým pod železobetónovým sarkofágom. V 
autentickom svedectve plnom málo známych faktov a silných fotografií predstavila Černobyľ ako 
memento, ako predmet záujmu vedcov, ako objekt „darkturizmu“, ale aj ako problém, ktorý si vyžaduje 
veľké investície.  
 
Bratříci na Slovensku 
Druhou prednáškou  z cyklu českej histórie  bola prednáška Bratříci na Slovensku. Odprednášal ju JUDr. 
Miroslav Schýbal, ktorý je členom Miestneho klubu Michalovce Českého spolku Košice. V prednáške 
rozobral búrlivé  15. storočie v dejinách Českého kráľovstva. Husitská revolúcia zasiahla aj do osudov  
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Slovenska a jeho obyvateľov. Začiatky bratríckeho hnutia siahajú do obdobia, keď Ján Jiskra bol 
najmocnejšou vojenskou autoritou na celom Slovensku. Českí bratríci priniesli do kraja myšlienky 
reformácie . Verili, že zanikne nespravodlivá spoločnosť a všetci si budú rovní. Nezískali  však všeobecné 
sympatie, pretože sa živili bojom a lúpežami, čo zhoršovalo situáciu domáceho obyvateľstva. 
Predmetom útokov bratríckych skupín boli predovšetkým kláštory, majetky bohatých mešťanov a 
feudálov.  Keď však Ján Jiskra stratil podporu miest, ktoré sa hospodársky vyčerpali neustálymi bojmi s 
maďarskými feudálmi, musel sa vzdať Huňadymu.  Tým sa skončilo panstvo Jiskrovho bratstva na 
Slovensku.  Radikálne skupiny vojska sa odtrhli od Jiskrovho  velenia. Do ich čela sa postavil bývaly 
Jiskrov kapitán Peter Axamit. Po jeho smrti začalo  bratrícke hnutie upadať.  Rozmach bratríckeho hnutia 
zastavil a definitívne víťazstvo nad nimi dosiahol až  uhorský kráľ Matej Korvín  v roku 1467. Podujatie 
bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra 
národnostných menšín 2017. 
 
Šľachtické knižnice 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v spolupráci so Zemplínskym múzeom v 
Michalovciach  pripravili pre čitateľov a návštevníkov knižnice prednášku pod názvom „Šľachtické 
knižnice“. Myšlienkou celej akcie bolo poukázať na význam knihy pre privilegované vrstvy spoločnosti. 
Prednáška bola zároveň spojená s otvorením výstavy starých tlačí zo zbierok Zemplínskeho múzea v 
Michalovciach. Výstavu otvorila a riaditeľka ZKGZ  PhDr. Alena Vasiľová, ako prvé podujatie v rámci 
Týždňa slovenských knižníc 2017. Prednášajúca Mgr. Stanislava Rovňaková – historička Zemplínskeho 
múzea porozprávala,  ako sa šľachtické knižnice  postupne vyvíjali, či aký druh literatúry a v akom jazyku 
v nich dominoval. Knižnica bola chápaná ako centrum kultúrneho dvora v šľachtickom sídle. Jej 
budovanie sa vyvíjalo niekoľko pokolení. Knižnica rodu Sztáray bola umiestnená v západnom krídle 
kaštieľa v Michalovciach a bolo v nej okolo 3000 knižničných jednotiek. V súčasnosti vieme identifikovať 
zopár kníh na základe knižných značiek. 
 
Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov 
V rámci Týždňa slovenských knižníc 2017 navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v 
Michalovciach študenti SOŠOaS. Prejavili záujem o dokumentárny film Michalovce, srdce Zemplína ... 
ostatných 100 rokov, ktorý je obrazom života, udalostí a zmien, ktoré sa v Michalovciach udiali za 
ostatné storočie. Prostredníctvom výpovedí obyčajných ľudí, ale aj odborníkov sa dozvedeli ako 
Michalovce vyzerali v rôznych obdobiach, ako sa tu žilo a aké osobnosti boli späté s našim mestom. Vo 
filme sú zachytené zlomové okamihy a momenty z histórie Michaloviec, ako udalosti 1. svetovej vojny, 
tragický osud židov, pohnuté udalosti rokov 1968 a 1989 a iné. 
 
Šľachtické knižnice 
Výstavu starých tlačí zo zbierok Zemplínskeho múzea si dňa 29.3.2017 prišli pozrieť žiaci ZŠ T. J. 
Moussona . Zároveň si vypočuli prednášku Šľachtické knižnice, ktorú od prezentovala historička 
Zemplínskeho múzea v Michalovciach Mgr. Stanislava Rovňaková, Myšlienkou celej akcie bolo poukázať 
na význam knihy pre privilegované vrstvy spoločnosti. Prednášajúca porozprávala ako sa šľachtické 
knižnice vyvíjali, aký druh literatúry a v akom jazyku v nich dominoval. Knižnica bola chápaná ako 
centrum kultúrneho dvora šľachty. Knižnica rodu Sztáray bola umiestnená  v západnom krídle kaštieľa v 
Michalovciach a bolo v nej okolo 3000 kníh. V súčasnosti vieme identifikovať len zopár kníh na základe 
knižných značiek. 
 
Alois Jirásek – jeho prínos pre národné povedomie českého národa 
Miestny klub Michalovce Českého spolku Košice sa zišiel na tretej prednáške z cyklu českej histórie 2017 
. Podujatie sa konalo v Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach. Témou  bol Alois Jirásek – 
jeho prínos pre národné povedomie českého národa. Prednášajúci JUDr. Miroslav Schýbal vyzdvihol 
osobnosť Aloisa Jiráska a jeho bohatú literárnu činnosť, zameral sa však na jeho prínos pre národné 
povedomie. Alois Jirásek literárne spracoval najslávnejšie úseky českých dejín, husitskú revolučnú  
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epochu a národné obrodenie. Vypracoval sa na majstra českej historickej beletrie. Obrodenie Jirásek 
chápe ako proces ľudový, ako hnutie vyrastajúce zo širokých vrstiev národa, ukázal a vyzdvihol jeho 
mravnú silu. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – 
program Kultúra národnostných menšín 2017. 
 
Gorazd Zvonický známy/neznámy 
V roku 2013 uplynulo sto rokov od narodenia saleziánskeho kňaza, básnika, esejistu a prekladateľa 
Gorazda Zvonického, vlastným menom Andrej Šándor.. Pri tejto príležitosti Boris Voroňák v spolupráci s 
bratislavskými saleziánmi a Spolkom sv. Cyrila a Metoda natočil 52-minútový autorský film s názvom 
Gorazd Zvonický – známy/neznámy. Jeho skromnosť, čistý charakter, pracovitosť sú vzorom pre dnešnú 
mladú generáciu. Cieľom filmu je podať základné informácie o živote Gorazda Zvonického s využitím 
unikátnych dobových fotografií a dokumentov. O osobnosť Gorazda Zvonického prejavili záujem aj 
študenti  Súkromnej hotelovej akadémie – Dufincova . 
 
Historické udalosti Zemplína  
Historické udalosti Zemplína priblížil študentom Gymnázia P. Horova  vo svojej prezentácii regionálny  
historik  Mgr. Matej Starják.  V úvode spomenul príbeh  Alberta z Michaloviec prvého michalovského 
rytiera, ktorý už v stredoveku zviditeľnil Michalovce . Prednášajúci podrobnejšie interpretoval udalosti z 
histórie mesta a blízkeho okolia. Spomenul židovské synagógy, poľné vojenské letisko z obdobia 
2.svetovej vojny, ktoré sa nachádza pod hladinou Zemplínskej šíravy, michalovský strieborný poklad, 
ktorý takmer päťsto rokov ležal len pár centimetrov pod povrchom. Prežil stovky rokov uhorskej 
monarchie, desiatky vojen a lokálnych konfliktov. Odborník na numizmatiku ho zaradil medzi 
najvýznamnejšie nálezy mincí v regióne. P ríbeh človeka, ktorý v šestnástom storočí džbán z mincami 
ukryl zostane už navždy zahalený rúškom tajomstva. Podujatie bolo spestrené zdramatizovanou 
rozhlasovou ukážkou pod názvom  Príbeh pre toto miesto, ktoré pojednáva práve o tomto poklade.  
Autorom ukážky je Mgr. Matej Starják. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Čítajme a tvorme v 
knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 
Stredoveké baníctvo v Čechách a na Slovensku 
Cyklus prednášok z českej histórie 2017 ukončila prednáška pod názvom Stredoveké baníctvo v Čechách 
a na Slovensku. Pre členov  Miestneho klubu Michalovce Českého spolku Košice ju od prezentoval JUDr. 
Miroslav Schýbal , vyzdvihol v nej zlatú dobu českého baníctva – stredovek. Ťažba striebra a produkcia 
zlata výrazne prispeli k rozmachu Českého kráľovstva. Významnú úlohu zohrali mestá Kutná Hora, 
Kladno, Jihlava a i., ktoré svojim bohatstvom prispeli k medzinárodnému rešpektu českého kráľovstva. 
Podobne to bolo aj na  území Slovenska.  Dobývanie drahých kovov, zlata striebra i železa prispeli k 
čulému banskému a obchodnému životu.  Mestá Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica, Nová 
Baňa a i. predstavovali osobitnú kategóriu slobodných kráľovských miest s mnohými výsadami.  Baníctvo 
zohralo nezastupiteľnú úlohu v ekonomickom rozvoji krajiny. Podujatie bolo realizované s finančnou 
podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín. 
 
Michalovce, srdce Zemplína... ostatných 100 rokov 
Študenti SŠI Školská 12 v Michalovciach, prejavili záujem o dokumentárny film Michalovce, srdce 
Zemplína ... ostatných 100 rokov, ktorý je obrazom života, udalostí a zmien, ktoré sa v Michalovciach 
udiali za ostatné storočie. Prostredníctvom výpovedí obyčajných ľudí, ale aj odborníkov sa dozvedeli ako 
Michalovce vyzerali v rôznych obdobiach, ako sa tu žilo a aké osobnosti boli späté s našim mestom. Vo 
filme sú zachytené zlomové okamihy a momenty z histórie Michaloviec, ako udalosti 1. svetovej vojny, 
tragický osud židov, pohnuté udalosti rokov 1968 a 1989 a iné. 
 
Dni ukrajinského filmu v ZKGZ 
V dňoch 27.06. – 28.06.2017 sa v ZKGZ  konala filmová prehliadka pod názvom Dni ukrajinského filmu. 
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Ukrajina v pohybe,  v spolupráci s Univerzitou Komenského v  
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Bratislave. Filmy si prišli pozrieť študenti michalovských stredných škôl a verejnosť. Počas prehliadky 
boli premietnuté 3 filmy: 
Hranica, Slovensko, 2009, 72 min; Réžia: Jaroslav Vojtek 
Medzinárodne úspešný film podáva udalosti z r. 1946, keď jednej augustovej noci dedinu Slemence 
rozdelila Červená armáda na dve časti. Dokumentárny film zobrazuje trpkú skúsenosť obyvateľov 
Slemeniec, ktorí na najstráženejšej hranici Európskej únie snívajú svoj sen o jej otvorení. 
Mier vám všetkým (Mirvam), Slovensko,2016, Réžia: Juraj Mravec  
Film zaznamenáva režisérovu cestu po frontovej línii medzi separatistickou Doneckou republikou a 
Ukrajinou. Podáva príbehy ľudí, ktorým vtrhla do života vojna, stratili nielen blízkych, ale aj domov a 
nikto z nich nevie, čo bude zajtra.  
Krajina zabudnutia (La terreoutragée) Francúzsko / Nemecko / Poľsko (2012), Réžia: Michale Boganim   
Film o osudoch ľudí, žijúcich v bezprostrednej blízkosti jadrovej elektrárne Černobyľ, sa nakrúcal v 
reálnom prostredí, v meste Černobyľ. 
 
Vzťah knihovník – čitateľ a vzťahy na pracovisku 
Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia sa v ZKGZ v Michalovciach uskutočnil dňa 28.9.2017 
seminár pre pracovníkov knižnice pod názvom Vzťah knihovník – čitateľ a vzťahy na pracovisku. 
Prednášajúcim bol Ing. Miroslav Vasiľ.  V rámci seminára sme si rozobrali problematiku vzťahov medzi 
ľuďmi, ako si správne budovať kvalitné medziľudské vzťahy a  aký je súvis medzi afinitou, realitou a 
komunikáciou. Ďalej sme sa dozvedeli ako správne naprávať  a riešiť problémy vo vzťahoch...  
 
Katolícka moderna v súradniciach slovenskej literatúry a kultúry 
V rokoch 2016 – 2017 sme si pripomenuli  jubileá viacerých protagonistov Slovenskej katolíckej moderny 
a jej sympatizantov (Rudolf Dilong, Pavol Gašparovič -Hlbina, Štefan Sandtner, Tóno Juriga-Jarina, Pavol 
Kotos,  Maruša Jusková, Ján Frátrik, Henny Fiebigová, Elena Kamenická, Ria Valé). Uvedená skutočnosť  
ponúka vhodný dôvod v stručnosti priblížiť si tento pozoruhodný fenomén našej modernej literatúry a 
kultúry. 
Dňa 10.októbra 2017  sa konal v spoločenskej sále  Základnej umeleckej školy v Michalovciach  seminár 
pre učiteľov  slovenského jazyka  pod názvom Katolícka moderna v súradniciach slovenskej literatúry a 
kultúry . Podujatie bolo  obohatené premietnutím dokumentárneho filmu Katolícka moderna,  
(Slovenská televízia, 1999). Hlavnými organizátormi podujatia boli:  Zemplínska knižnica G. Zvonického,  
Dom MS  a Základná umelecká škola v Michalovciach.  
Prednášajúcim bol:  Mgr. Peter Cabadaj, vedecký  tajomník Matice slovenskej, literárny historik a 
spisovateľ a jeho prednášku umeleckým slovom dopĺňala Mgr. Slávka Štovková. 
Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. 
 
Židia v Michalovciach – História Michaloviec I 
„Ďakujeme za pútavý a informačne nasýtený program prezentácie publikácie Židia v Michalovciach“ – to 
boli slová pedagógov  a ich študentov SOŠOaS, Školská 4 v Michalovciach adresované PaedDr. Martinovi 
Molnárovi zostavovateľovi publikácie. Prezentácie sa okrem študentov  zúčastnila aj čitateľská verejnosť. 
Záujemcom porozprával o prvých židoch v Michalovciach, o židovských synagógach, o významných  
osobnostiach, spomenul židovské cintoríny, školy, spolky, dotkol sa deportácie židov, židov po 
oslobodení  a literárnych pamiatok. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici 
2017. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 
 
Kreslo pre hosťa – Ján Vataha pracovník správy Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat 
Záujem o stretnutie, ktoré sa konalo v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach, 
prejavili študenti SOŠ technickej v Michalovciach. Prezentácia s doprovodným slovom Jána Vatahu  o 
CHKO Vihorlat študentov zaujala. Svedčí o tom aj zápis v kronike:  „ Ďakujeme pánovi Jánovi Vatahovi za 
výnimočnú prezentáciu nášho regiónu – Chránenej krajinnej oblasti Vihorlatu, Sninského kameňa,  
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Morského oka a ďalších našich oblasti, prispel tým k obohateniu našich vedomosti. “ To boli ďakovné 
slová študentov a ich pedagógov.  
 
O osobnostiach a udalostiach v regióne Zemplín 
Oddelenie náučnej literatúry pripravilo v spolupráci s regionálnym historikom, stredoškolským 
pedagógom  Mgr. Matejom Starjákom  prednášku spojenú s prezentáciou   
O osobnostiach a udalostiach v regióne Zemplín. Podujatia sa zúčastnili  študenti SOŠT z ulice 
Partizánskej. V rámci národných dejín je potrebné venovať pozornosť aj regionálnym dejinám. Je to 
náročná práca, ktorá vyžaduje od pedagóga sústavné zvyšovanie vlastných znalosti z regionálnej histórie, 
aby poznatky o regióne  vhodne a presvedčivo vložil do povedomia študentov. Mgr. Matej Starják spĺňa 
všetky tieto predpoklady. Profesionálne sa venuje výskumu regionálnych dejín Zemplína, autorsky sa 
podieľal na viacerých monografiách o dejinách obcí a miest, spolupracuje pri vydávaní  turistických 
sprievodcov, lektorsky spoluzabezpečuje populárne Špacirki po varošu a iné aktivity v meste. Vo svojej 
prezentácii priblížil študentom viacero osobnosti z nášho regiónu. Prvým z nich bol Albert z Michaloviec 
(alebo aj Albert Užský či Albert Viniansky). V stredoveku jedna z najvýznamnejších osobnosti nielen 
Michaloviec ale aj celého Zemplína. Spomenul osobnosti  a udalostí z tohto obdobia. Súčasťou podujatia 
bola aj výstava z bohatej publikačnej činnosti. Všetky publikácie sú súčasťou fondu regionálneho 
oddelenia ZKGZ.  
 
 
Oddelenie študovne v uplynulom období pripravilo pre žiakov základných a stredných škôl a seniorov  
niekoľko zaujímavých podujatí : 
 
Jazyk lásky – Prečo žena neodíde 
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa stretli pracovníčky OZ Pomoc rodine v 
Michalovciach p. Bálintová a p. Bamburáková so študentmi Gymnázia Ľ.Štúra v Michalovciach. Spolu 
diskutovali na tému „Jazyk lásky - Prečo žena neodíde“. Násilie páchané na ženách v partnerských 
vzťahoch. Cieľom tohto stretnutia bola preventívno-osvetová činnosť poskytujúca pomoc ženám, na 
ktorých je páchané násilie. Študenti sa živo zapájali do diskusie, hier a empatický vnímali nové 
skutočnosti.  
 
Kult tela  
Bola téma o ktorej študentom GĽŠ v Michalovciach porozprávala psychologička PhDr. Zuzana 
Martinková. 
Rozprávala o vzniku, vývoji a dôsledkoch kultu tela. 
Žijeme v dobe narcizmu. Kult módy vystriedal kult mladosti a kult tela. Opájame sa krásou, chceme byť 
obklopení mladými a vitálnymi ľuďmi. 
Vo svojej prednáške poukázala, že príťažlivý výzor človeka sa spája s tým, že je mladý, k čomu dopomáha 
kozmetika. Úlohu však má aj reklama. To, čo vybočuje z ideálu krásy a mladosti, odmietame. Čím 
ubližujeme ľuďom. Väčšina moderných ľudí nepozná základy filozofie, myslí si, že sa k svojmu 
presvedčeniu dopracovala sama, neuvedomuje si, že ich iní ovplyvňujú viac ako ktokoľvek v minulosti. 
Všadeprítomné reklamy „masírujú“ naše mysle a snažia sa nám vsugerovať, čo všetko potrebujeme 
urobiť pre svoje telo, aby sme boli krajší, silnejší a zdravší. Aj keď ľudia reklamy vo veľkej miere ignorujú 
ich vplyvu sa nevyhnú a podvedome im veria.  
Na záver sme zhrnuli, že namiesto toho, aby sme nad svojím telom nariekali, máme ho prijať s vedomím, 
že sme jedinečným originálom. Na tomto svete neexistuje nikto taký ako my, nikto, kto by bol tak 
nádherne stvorený. Nie je to o tom, aby sme sa povyšovali nad iných, ale aby sme prijali svoje telo, či už 
sa zdá veľké, malé alebo neohrabané. Čím viac to takto  
 
 

 
72 



budeme chápať, tým budeme šťastnejší. 
Pútava prednáška študentov zaujala a bola spestrená premietaním príbehov z reálneho života. Podujatie 
sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.  
 
Michalovce, srdce Zemplína ... ostatných 100 rokov, Obchodná akadémia 
Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach navštívili  študenti  Obchodnej akadémie v 
Michalovciach. 
Prostredníctvom dokumentárneho filmu o meste Michalovce sme študentom priblížili ostatných 100. 
rokov mesta, o historických udalostiach, ktoré sa udiali v meste, o vývoji mesta, živote v meste, 
premenách mesta až do dnešnej podoby.  
Každý z nás má svoje rodné mesto. Mesto, dedinu v ktorom žije. Práve týmto filmom sme chceli vštepiť 
študentom, že je potrebné poznať jeho históriu , ale aj súčasné dianie v meste. Je potrebné nezabúdať a 
uchovávať dedičstvo svojich predkov. 
 
Šľachtické knižnice 
Zemplínska knižnica G.Zvonického v Michalovciach v spolupráci so Zemplínskym múzeom v 
Michalovciach priblížila študentom SZŠ v Michalovciach tému o knižniciach šľachtických rodov - 
Šľachtické knižnice.  
Význam písaného slova a informácií obsiahnutých v knižnej podobe si ľudia uvedomovali už dávno. 
Dostupnosť knižných zdrojov, ktorá je pre dnešného človeka samozrejmosťou, patrila kedysi len 
privilegovaným vrstvám spoločnosti. 
Mgr. Stanislava Rovňáková – historička Zemplínskeho múzea objasnila študentom  problematiku vznik, 
vývoj a význam  knižníc na šľachtickom dvore.  
V podobe prednášky a prezentácie sa zamerala na knižnice ako súčasť šľachtických sídiel a ponímanie 
knižníc ako symbolického prejavu nielen učenosti, ktorou disponovali vyššie postavení členovia 
spoločnosti, ale aj ako znaku ich bohatstva či kultúrneho vkusu.  
Dozvedeli sa, ako si jednotlivé rody označovali literatúru, ktorá patrila do ich vlastníctva, že z jazykového 
hľadiska v šľachtických knižniciach prevládajú francúzske, maďarské, nemecké a talianske tlače. Z 
tematického hľadiska sú obsiahnuté dejiny, geografia, teológia, právo, politológia, ale aj literatúra 
(teória literatúry, krásna literatúra), ekonómia, prírodné vedy a i. 
 
Stretnutie s regionálnym redaktorom TV Joj Petrom Sabom 
V ZKGZ v Michalovciach sa 21.09.2017 uskutočnilo stretnutie členov redakčných rád školských časopisov 
a tvorcov školských rozhlasových relácií michalovských škôl (GĽŠ, GPH, SZŠ, SOŠ technická) s  
regionálnym redaktorom televízie JOJ - Petrom Sabom. 
Študenti sa dozvedeli v čom spočíva práca televízneho redaktora, ako dlho trvá príprava reportáže či aké 
zmeny v pracovných metódach priniesol internet. 
Pán redaktor rozprával zaujímavo a pútavou formou priblížil svoju prácu a fundovane odpovedal na 
otázky študentov. Bolo to podnetné a poučné dopoludnie. Veríme, že získane informácie študenti 
využijú pri svojej práci v školských časopisoch a pri príprave rozhlasových relácii. 
 
Nezabúdame... 
Pod týmto názvom sa nieslo stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutočnilo dňa 
19.10.2017 v Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach.  
Na stretnutí sme privítali  pracovníčky knižnice, ktoré sú už na dôchodku. 
V úvode sa im prihovorila a poďakovala za ich prácu v knižnici riaditeľka knižnice Alena Vasiľová. Popriala 
im peknú jeseň života.  
Po prednesení básne Iba Vám ...  zvlhli všetkým oči.  
Báseň na túto príležitosť napísala členka LK Čriepky – senior p. Zdenka Ondová.  
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Hodnotenie činnosti LK Čriepky za rok 2017 
 
Literárny klub Čriepky, ktorý pracuje pri ZKGZ v Michalovciach združuje milovníkov písaného slova a 
literatúry. Cieľom týchto stretnutí je podchytiť a odborne usmerniť mladých ľudí nášho regiónu, ktorí sa 
venujú literárnej tvorbe, či už poézii alebo próze. Odbornú pomoc v oblasti literárnej tvorby poskytuje 
spisovateľ Dalimír Stano, ktorý s členmi komunikuje aj prostredníctvom sociálnych sieti. V literárnom 
klube je zaevidovaných 8 členov. Stretávajú sa v knižnici raz v mesiaci. Počet členov sa mení po odchode 
študentov na vysoké školy. Na jednotlivých stretnutiach sa stretáva asi 3-5 členov. V roku r. 2017 sa 
stretli 4-krát. 
V časopise Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu 5/2017 boli uverejnené poviedky: Kataríny 
Varechovej (Elena Eleková) – Cit pani Silvie pre sneh; Sidi hľadá tmu; Láska podľa Platóna. 
 
Vyhodnotenie LK Čriepky – senior za rok 2017 
Seniori nášho mesta žijú  aktívnym  životom, majú svoje záľuby a koníčky. V knižnici  
G. Zvonického v Michalovciach sa stretávajú tí, ktorí sa venujú písaniu - vlastnej tvorbe. Tieto stretnutia 
nás utvrdzujú v tom, že nezaháľajú a svoj voľný čas venujú  písaniu poézii alebo prózy. Svoje príbehy zo 
života a svoje pocity dávajú na papier. Sú aj takí, ktorí sa vlastnej tvorbe venujú od mladosti  a vyšli im 
zbierky básni alebo knihy poviedok. Na stretnutiach sme si vypočuli  básne a  texty piesni v zemplínskom 
nárečí, ktoré si aj zaspievajú. Svoju tvorbu prevažne  zamerajú na udalosti, ktoré sú práve aktuálne. 
V LK Čriepky – senior je zaevidovaných 9 členov. Stretnutia sú raz v mesiaci (okrem letných prázdnin) 
v roku 2017 sa konalo 9 stretnutí. 
 
 V spolupráci so Slovenskou knižnicou  Mateja Hrebendu pre nevidiacich a slabozrakých  v Levoči  
poskytujeme fond zvukových kníh zrakovo znevýhodneným používateľom knižnice. Putovné súbory sú  
obmieňané 4 x do roka. Pri propagácii zvukových kníh spolupracujeme s miestnou pobočkou Únie 
nevidiacich a slabozrakých, klubmi dôchodcov, DSS ANIMA a Domovom dôchodcov na ul. J. Hollého a 
Obrancov mieru. 
V  roku bolo aktívnych 39 používateľov so zdravotným postihnutím  a vypožičaných bolo 195 titulov 
zvukových kníh.  
 
 

II. Regionálna činnosť 

 

1. Bibliografická činnosť 

2. Regionálne oddelenie 

3. Metodická činnosť 

 
1. Bibliografická činnosť 
Na úseku bibliografie v  roku 2017 sme excerpovali  periodickú tlač :  Noviny Zemplína v elektronickej 
podobe, Korzár – denník košického kraja, Zemplínske noviny MY Michalovce, Naše novinky Michalovce 
v elektronickej podobe, Naše mesto Strážske, Prameň,  Misionár, Don Bosco dnes, Slovenka – 16 novín 
a časopisov a regionálnu tlač : Michalovčan, Budkovčan,  Pozdišovské čriepky, Hlas Hatalova, 
Lastomírske noviny, Jovšanski noviňki,  Šamudovčan, Novešan, Pavlovčan,  Pod Bukovinou – Noviny 
obyvateľov obcí Staré, Zbudza a Oreské.  Bolo vyexcerpovaných  a vložených do databázy  1021 
záznamov ( z toho Slovenka 40 záznamov).  
Priebežne boli doplňované výstrižkové albumy o našej knižnici a z periodík okresu Sobrance 
a Michalovce, spracované v klasickej aj elektronickej podobe. Boli doplňované albumy našich 
regionálnych autorov a osobnosti okresu Michaloviec a Sobraniec. 
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V regionálnych novinách vyšlo 16 článkov o Zemplínskej knižnici G. Zvonického Michalovce. 
Knihy s regionálnym obsahom sú uložené v študovni, kde sú sprístupnené používateľom k prezenčnému 
štúdiu.  V roku 2017 bolo  zaevidovaných 14 prírastkov. 
 
2. Regionálne oddelenie                                                                                                                                    

V roku 2017 regionálne oddelenie pripravilo :                                                                                     

PhDr. Ernest Sirochman  - Medailón pri významnom životnom jubileu 80 rokov v počte       

                                20 kusov pre internú potrebu knižnice,                            
Juraj Pado –  Pri príležitosti 95 rokov od narodenia bol vydaný osobný profil autora v počte 

          20 kusov, ktorý slúži pri informatických prípravách. 
                                                                                                                                                       

Trojkráľové posedenie s naším jubilantom (E. Sirochmanom)                                                                             

Na 6. januára 2017 pripravilo OZ Močarany, Mesto Michalovce, Dom Matice slovenskej  a ZKGZ v 

Michalovciach Trojkráľové posedenie s naším jubilantom pri príležitosti 80. narodením  PhDr. Ernesta 

Sirochmana. 

V úvode slávnostného stretnutia jubilanta vo svojom príhovore predstavila Štefánia Sabolová členka OZ 

Močarany. Uviedla, že E. Sirochman vyniká všestranným zameraním: 

-    bol pedagógom na Gymnáziu P. Horova v Michalovciach, 

-    bol riaditeľom Domu MS v Michalovciach, 

-    bol pri zrode projektu na zriadenie Pamätnej izby G. Zvonického, 

-    bol predsedom  OZ Močarany, 

-    venuje sa bibliografickej činnosti, 

-    venuje sa tvorbe a životu G. Zvonického, ktorý je rodákom z Močarian. 

Slávnostnú atmosféru obohatili žiaci ZUŠ v Michalovciach a spevácka skupina Močarianka. 

Súčasťou podujatia bola výstava jeho vydaných kníh a publikácií, ktorú pripravila ZKGZ. 

Uvedenie knihy do života – prezentácia knihy Démon hnevu a otvorenie výstavy autora Vincenta 
Lapšanského 
Dňa 3.4.2017 sme v  Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického uviedli do života knihu Démon hnevu a 
otvorili výstavu drevorezby Iné podoby dreva –slovenské je všetko najlepšie, ešte aj drevo regionálneho 
autora p. Vincenta Lapšanského. Knihu do života uviedla riaditeľka knižnice a zároveň „krstná mama“ 
knihy PhDr. Alena Vasiľová. Podujatie bolo obohatené kultúrnym programom žiakov zo Základnej 
umeleckej školy pod vedením p. učiteľky Ivany Solianikovej. Na uvedení knihy do života sa zúčastnili 
študenti zo SOŠ obchodu a služieb a pozvaní hostia. 
Hovorí sa, že keď sa narodí dieťa, na oblohe zažiari nová hviezda. 
No a čo ak sa zrodí nová kniha? Veríme, že ak knihy majú svoje nebo, aj v ňom zažiari nová hviezda – 
naša kniha. Prajeme si len jediné: aby sa  všetkým kniha páčila. 
 
Kúp knihu pre knižnicu 
V rámci TSK sa v dňoch 13.3.2017-18.3.2017 konala akcia Kúp knihu pre knižnicu. 
Do akcie sa zapojilo 67 čitateľov, ktorí nám prispeli na nákup novej literatúry. 
Knihy boli zakúpené a zaevidované do fondu v hodnote 181, 92 €. 
 

3. Metodická činnosť                                                                                                                                   

Metodické oddelenie sa 6. apríla 2017  zúčastnilo porady metodikov regionálnych knižníc KSK. Na  
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základe pokynov z porady sme spracovali povinnosť o štatistických ukazovateľov za okres Michalovce 

a Sobrance. Jednotlivé obecné a mestské knižnice prostredníctvom Prehľadu o činnosti knižnice, svoje 

údaje nám posielali prostredníctvom elektronickej alebo klasickej pošty. Prehľad bol vo formáte PDF, do 

ktorého sa vpisovali údaje do jednotlivých riadkov. Prehľad o činnosti musel byť podpísaný štatutárnym 

zástupcom knižnice. V termíne od 10.apríla do 31.mája 2017, po získaní údajov  od knižníc sme vykonali 

kontrolu údajov a všetky Prehľady o činnosti v elektronickej forme za rok 2016 sa odovzdali do 

regionálnej  knižnice s krajskou pôsobnosťou spolu za jednotlivé typy knižníc – mestské knižnice – 

obecné knižnice s profesionálnym zamestnancom – obecné knižnice s neprofesionálnym zamestnancom 

– stagnujúce knižnice.  

Naša knižnica vykonala jednu metodickú návštevu v mestskej knižnici Strážske. 

Región  Košický samosprávny kraj 

Okres  Michalovce  a Sobrance :  Regionálna knižnica                                           1 

                                 Mestské knižnice                                     2                                                           

                                 Obecné neprofesionálne knižnice      18 

                                           Stagnujúce knižnice                                    17 

                                                                 Spolu:                                                            38 knižníc 
 
 
Stav obecných knižníc v okrese v roku 2017 

Stav obecných knižníc v okresoch Michalovce a Sobrance bude podrobne spracovaný v komentári 

k štatistickým výkazom o činnosti knižníc za rok 2017. 

K dátumu spracovania Rozboru činnosti a hospodárenia za rok 2017 neboli zo strany jednotlivých  

knižníc odoslané štatistiky, nakoľko  ich dátum zaslania bol stanovený na neskôr. Z tohto dôvodu nebolo 

možné zosumarizovať činnosť obecných a mestských knižníc.   

 

Čísla a fakty – knižnica v roku 2017 

Počet  kultúrno-výchovných podujatí : 210, počet účastníkov na týchto podujatiach:  12 267 

Počet informačných príprav pre deti MŠ, žiakov ZŠ, študentov stredných škôl a učilíšť : 97 

Počet účastníkov na informačných prípravách : 2 172 

Počet účastníkov využívajúcich služby internetu: 3 595 

Počet návštevníkov využívajúcich služby študovne: 2 657 

Počet vypracovaných rešerší : 30 

Počet MVS poskytnutých knižniciam: 20 

Počet MVS poskytnutých našim čitateľom : 118 
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V roku 2017 zaregistrovala knižnica  v centrálnej budove a na pobočkách 1 272 nových čitateľov 

Počet aktívnych čitateľov s platným čitateľským preukazom k 31.12.2017:  5 890 

Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2017 použili výpožičné služby: 35 811 

Webovú stránku knižnice www.zkgz.sk navštívilo  jedinečných návštevníkov:  7 414 

Počet návštev na webovej stránke knižnice: 19 247 

Počet zobrazení stránky : 75 234 

Katalóg našej knižnice využilo:  75 560  čitateľov 

Celková návštevnosť knižnice v prvom polroku 2017: 56 502 návštevníkov (aj 

s návštevníkmi podujatí, IP a internet) 

 

 

TOP 10 najžiadanejších titulov v knižnici za rok 2017 

 

Dominik Dán   Smrť na druhom  brehu 

Dominik Dán   Nežná fatamorgána 

Tina Van der Holland  Kronika  sendvičovej ženy 

Jo Nesbo   Smäd 

Henning Mankell  O krok vpredu 

Henning Mankell  Biela levica 

Tina Van der Holland  Tajomstvo zlatého pokladu 

Táňa Vasilková Keleová Vôňa života 

Dominik Dán   Uzol 

Anne Frank   Denník Anny Frankovej 

     
 
Tabuľkové prehľady aktivít 2017 (podujatia a výstavy) príl. č.1 
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III. Publikačná činnosť  

Medailóny regionálnych autorov – vydanie medailónov jubilujúcich autorov 

PhDr. Ernest Sirochman – Medailón pri významnom životnom jubileu 80 rokov 

Juraj Pado – Pri príležitosti 95 rokov od narodenia bol vydaný osobný profil autora, 

ktorý slúži pri informatických  prípravach 

Vincent Lapšanský -  Medailón k životnému jubileu 75 rokov pre internú potrebu 

knižnice 

3.3 Cezhraničná a medzinárodná spolupráca  

     V roku 2015 sa nám podarilo nadviazať kontakt s Filologickou fakultou Užhorodskej národnej 

univerzity na Ukrajine, a s Ľvovskou  národnou univerzitou s Katedrou slovanskej filológie Ivana Franka, 

kde pravidelne dodávame knihy z našej burzy kníh, ktorá funguje v knižnici už niekoľko rokov. Sme radi, 

že môžeme takouto formou podporiť výučbu slovenského jazyka na týchto vysokých školách. Ide 

o klasické knižné diela z našej burzy, ktoré sú na ich trhu drahé,  nedostupné  a medzi študentmi je o ne 

mimoriadny záujem. 

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 
 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 

 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Skutočnosť /čerpanie 

k 31.12 

Bežný transfer 277 833,00  313 984,65  312 051,22  

Kapitálový transfer 0,00  0,00  0,00  

Spolu 277 833,00  313 984,65  312 051,22  

 

Schválený rozpočet vo výške 277 833,00 € (z toho na činnosť 4 895,00 €) bol v priebehu roka upravovaný 

pätnásťkrát:  

1. zvýšené stupnice platových taríf a odvody               +  7 619,00 € 

2. prevod dotácie z Fondu na podporu umenia z roku 2016             +  2 121,65 € 

3. dotácia Mesto Michalovce                 +     300,00 € 

4. finančné prostriedky na knihy (na činnosť) z rozpočtu VÚC                         +  2 500,00 € 

5. finančné prostriedky na projekt Cestujúce bábky (na činnosť)            +  4 316,00 € 

6. finančné prostriedky z VÚC na odmeny a odvody              +  1 215,00 € 

7. finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia – projekt            +  1 500,00 € 

8. finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia – projekty           + 11 000,00 € 

9. finančné prostriedky z MK SR na kultúrne poukazy                              + 237,00 €  

78 



 

10. finančné prostriedky z MK SR na kultúrne poukazy                              + 224,00 € 

11. finančné prostriedky na knihy (na činnosť) z rozpočtu VÚC                         +  1 536,00 € 

12. finančné prostriedky z VÚC na odmeny a odvody                                      +  1 215,00 € 

13. finančné prostriedky na preplatky z ročného zúčt. zdr. poistenia                     + 71,00 € 

14. presun fin. prostriedkov zo zdroja 46 na zdroj 41 z dôvodu neplnenia 

príjmov - 400,00/+ 400,00 €                 0,00 € 

15. finančné prostriedky z MK SR na kultúrne poukazy                          +  2 297,00 € 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu 

úprava rozpočtu:                                                                                                + 36 151,65 €  

Rozpočet sa čerpal v súlade s potrebami knižnice a výdavky vyčlenené na výmenu podlahovej krytiny 

a opravu omietky vo výške 8 950,00 € boli použité.  

Finančné prostriedky z projektov boli použité v súlade so zmluvnými podmienkami, ako aj zostatok 

prostriedkov z Fondu na podporu umenia z roku 2016 vo výške 2 121,65 € na po- dujatia. Nevyčerpaná 

dotácia (FnaPU) v sume 1 931,51 € na nákup kníh z roku 2017 bude použitá v roku 2018.  

Vlastné príjmy:     Rozpočet 2017    15 000,00 €    

                  Úprava – Cestujúce bábky                            + 4 316,00 €                                                

                               Úprava - nesplnenie príjmov                                 -  400,00 €      

                  Úprava – preplatky z roč. zúčt. ZP                          + 71,00 €    

                  Prekročenie vlastných príjmov     + 40,66 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------                               

Spolu:                                                                                                     19 027,66 € 

 

Zloženie vlastných príjmov:  Poplatky a platby  17 455,31 €    

                  Z účtov finančného hosp.          1,57 €                                                                               

    Náhrada poistného       295,00 €    

                  Dobropisy     1 046,32 €    

                  Vratky poistného       229,46 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------                         

Spolu:                    19 027,66 € 
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Príjmy z projektov:  Fond na podporu umenia   1 500,00 €    

                 Fond na podporu umenia   5 000,00 €    

                 Fond na podporu umenia   6 000,00 €    

                 Mesto Michalovce       300,00 €    

                 MK SR                   2 758,00 € 

    

---------------------------------------------------------------------------------------------------                      

Spolu:                   15 558,00 €                                                                     

  

Údaje  k 31.12.2017 z FIN 1-12  

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

34 585,66  312 051,22  

 

Príjmy celkom Transfer od 

zriaďovateľa 

Granty a 

transfery 

Príjmy z 

prenájmu 

Iné nedaňové 

príjmy 

Zostatok 

prostriedkov z 

predch. rokov 

34 585,66 

 277 318,00 15 558,00 0,00 19 027,66 2 121,65 

 

Výdavky celkom 

Mzdy, platy a 

OOV Odvody Tovary a služby 

Bežné 

transfery 

Kurzové 

rozdiely 

312 051,22 

 169 611,59 59 752,85 81 904,13 782,65 0,00 

 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

 

312 051,22 283 056,08 28 995,14 

 

Knižnica nemá podnikateľskú činnosť, uvedené údaje sú len z hlavnej činnosti.                                           

Fin 1 – 12  príl. č.2 je len v tlačenej verzii rozborov. 
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4.2 Správa majetku 

 

Ochrana objektu ZKGZ 

Centrálna budova, v ktorej naša knižnica sídli, je majetkom Košického samosprávneho kraja. Je  3-

podlažná a celková plocha je 1 040 m2. Plocha hlavných priestorov určená pre návštevníkov knižnice má 

806,22 m2, sklady pre uloženie duplicitnej literatúry 68,84 m2. 

Členenie výpožičných priestorov: 

I. podlažie:  
 -   centrálna evidencia čitateľov a výpožičiek 
 -   oddelenie pre deti a mládež 
 -   oddelenie internetu 

II. podlažie: 
-    oddelenie dospelých čitateľov 
-    čitáreň, študovňa 
-    regionálne oddelenie 
 
III. podlažie: 
 -   miestnosť na kultúrne a vzdelávacie podujatia 
 -   kancelárske priestory 
 
Ochrana objektu je zabezpečená zabezpečovacím systémom, ktorý je  pripojený na centrálny pult 
ochrany na polícii.  

 

Budova Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 

 
1. Opravy a údržba  

Celkový objem financií  Poznámka 

10 403,84  

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 

Názov akcie Realizované práce 

Objem 

finančných 

prostriedkov 

Zdroj financovania 

Poznámka 
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Pokládka vinylovej 

podlahy 2. 

poschodie 

- zaobstaranie 

podlahy, doprava 

- položenie 

podlahy 

- montáž líšt 

- vývoz odpadu  

6 841,56 VÚC 

 

Oprava omietok, 

položenie dlažby 

- oprava omietok 

- nákup, položenie 

obkladu a dlažby 

WC 

- osekanie sokľa 

a vysprávky 2. 

poschodie 

2  356,78 VÚC 

 

Vyspravenie stien 

a vymaľovanie nad 

schodiskom 

- materiál 

- vyspravenie stien 

- vymaľovanie 

745,50 VÚC 

 

Vyspravenie stien 

a vymaľovanie 1. 

poschodie - náučné  

- materiál 

- vyspavenie stien 

- vymaľovanie 

460,00 

295,00  – poistné 

plnenie 

165,00 - VÚC 

 

     

 

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby 
 

       V roku 2017 sa neuskutočnili žiadne investície a rekonštrukcie. 

Názov 

akcie 

Termín 

realizácie 

celej 

investičnej 

akcie 

(začiatok – 

koniec) 

Realizované práce 

v danom roku  

Objem 

finančných 

prostriedkov 

Zdroj 

financovania 

Poznámka 
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3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 
 
V spravovaných priestoroch sa neposkytoval žiaden dlhodobý prenájom. 

Objekt – stručná 

špecifikácia, adresa 

Nájomník 

Trvanie nájomného 

vzťahu od - do 

Výška získaných prostriedkov z 

nájmu (vrátane služieb 

spojených s nájmom) za rok 

2017 

    

    

 

Objekt – stručná 

špecifikácia, adresa 

 Prenajímateľ - 

vlastník 

Trvanie nájomného 

vzťahu od - do 

Výška výdavkov na nájom 

(vrátane služieb spojených s 

nájmom)  roku  2017 

Pobočka Malometrážne 

byty Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2017 – 

31.12.2017 
0,00 

Pobočka I. ZŠ Ul. Moussona 

Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2017 – 

31.12.2017 
0,00 

Pobočka V. ZŠ Školská ul. 

Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2017 – 

31.12.2017 
0,00 

Pobočka VII. ZŠ Krymská ul. 

Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2017 – 

31.12.2017 
0,00 

Pobočka VŠZaSP sv. Alžbety 

Michalovce 

Mesto Michalove 1.1.2017 – 

31.12.2017 
0,00 

 

4.3 Projektová  úspešnosť 

 

Kultúrne poukazy 
Cieľ projektu: poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ ku kultúrnym hodnotám. 
Finančný zdroj: Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 
Program: 3. Kultúrne poukazy 
 Podprogram : 3.2 
Získaná dotácia: 2 758 kultúrnych poukazov 
Zdroje z KSK: 0,00 € 
Vlastné zdroje: 0,00 € 
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Ostatné: 0,00 € 
Spolu: 2 758,00 € 
Termín realizácie: máj 2017 – november 2017 
 
Čítajme a tvorme v knižnici 
Cieľ projektu: je pripraviť niekoľko zaujímavých stretnutí s autormi kníh, semináre, výstavu tvorivé 
dielne pre deti a tým vyvolať a podporiť  záujem deti, mládeže a dospelých o čítanie. 
Finančný zdroj: Fond na podporu umenia 
Program: 5 Pamäťové a fondové inštitúcie 
Podprogram : 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity 
Získaná dotácia: 1 500,00 € 
Zdroje z KSK: 90,00 € 
Vlastné zdroje: 0,00 € 
Ostatné: 0,00 € 
Spolu: 1 590,00 € 
Termín realizácie: marec 2017 – december 2017 
 
Čítajme všetci 
Cieľ projektu: Nákup nových kníh, obnova, rozšírenie a zatraktívnenie  knižničného fondu knižnice a jej 
pobočiek. 
Finančný zdroj: Fond na podporu umenia, 
Program: 5 Pamäťové a fondové inštitúcie 
Podprogram : 5.1.3 Akvizícia knižníc 
Získaná dotácia: 6 000,00 € 
Zdroje z KSK: 0,00 € 
Vlastné zdroje: 320,00 € 
Ostatné: 0,00 € 
Spolu: 6 320,00 € 
Termín realizácie: august 2017 – máj 2018 
 
K modernejšej knižnici 
Cieľ projektu: je obnova, kúpa knižničných regálov, zakúpenie technického vybavenia – fotoaparát, 
digitálna kamera. Prioritou je zabezpečiť bezpečnosť a kultúrnosť prostredia pre čitateľov, návštevníkov 
ale aj zamestnancov knižnice. 
Finančný zdroj: Fond na podporu umenia, 
Program: 5 Pamäťové a fondové inštitúcie 
Podprogram : 5.1.1. odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra 
Získaná dotácia: 5 000,00 € 
Zdroje z KSK: 270,00 
Vlastné zdroje: 0,00 € 
Ostatné: 0,00 € 
Spolu: 5 270,00 
Termín realizácie: august 2017 – marec 2018 
 
Nové knihy pre čitateľov 
Cieľ projektu: Nové knihy pre našich čitateľov. Zakúpenie nových kníh  slovenskej i zahraničnej 
literatúry,  ktoré prispejú  k rozšíreniu a zatraktívneniu knižného fondu ZKGZ. 
Finančný zdroj: Dotácie z rozpočtu mesta Michalovce 2017 
Program:  
Podprogram:  
Získaná dotácia: 300,00 € 
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Zdroje z KSK: 48,23 € 
Vlastné zdroje: 0,00 € 
Ostatné: 0,00 € 
Spolu: 348,23 € 
Termín realizácie: január 2017 – marec 2017 
 
Projekt  podávaný OZ ENTRÉE pri ZKGZ Michalovce 
Cieľ projektu: cieľom bolo zorganizovať už 6. ročník  denného letného čitateľského tábora pre deti 
v čase od 07.08. do 11.08.2017. 
Finančný zdroj: Dotácia z rozpočtu VÚC Košice 2017 
Program: VZN č.3/2006 
Podprogram:  
Získaná dotácia: 1 000,00 € 
Zdroje z KSK: 0,00 € 
Vlastné zdroje ENTRÉE: 390,00 € 
Ostatné: 0,00 € 
Spolu: 1 390,00 € 
Termín realizácie: jún 2017 – august 2017 
 
Komentár: 
 
Čítajme a tvorme v knižnici                                                                                                                              

Cieľom projektu bolo pripraviť kultúrne podujatia spojené s knihou, stretnutia s autormi, s propagátormi  

detských kníh, a tak  podporiť čítanie detí, mládeže, dospelých. Skvalitniť vzdelávacie informačné 

potreby čitateľov, návštevníkov a zamestnancov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického. Bolo 

zorganizovaných 7 stretnutí s autormi, 2 stretnutia s propagátormi detských kníh, 1 seminár pre učiteľov 

ZŠ a SŠ a knihovníkov, 1 seminár pre zamestnancov, 1 výstava a 8 tvorivých dielní pre deti základných 

škôl. Z organizačného aj odborného hľadiska sme boli zo strany učiteľov, žiakov, študentov a širokej 

verejnosti hodnotení veľmi dobre, stretli sme sa u nich s pozitívnym ohlasom. Účastníci a návštevníci 

knižnice vyjadrili svoje očakávania, že aj do budúcna majú záujem  zúčastňovať sa na podujatiach 

a zaujímavých výstavách pripravovaných  knižnicou.                                                                                    

Projekt bol schválený a realizovaný od marca 2017 do decembra 2017. Projekt z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia. 

Čítajme všetci 

Cieľom projektu je zabezpečiť vzdelávacie, relaxačné a informačné potreby čitateľov, návštevníkov a 
potencionálnych používateľov Zemplínskej knižnice Gorazda  Zvonického a jej pobočiek. U detských 
i dospelých čitateľov sa stretávame  s kladnou odozvou, čo sa týka nákupu nových titulov. Knižnica 
kúpou kníh zatraktívňuje  knižný fond pre čitateľov a návštevníkov knižnice a jej pobočiek.  Z finančnej 
dotácie prebieha nakúp  nových  kníh,  slovenskej a zahraničnej literatúry pre deti, mládež a dospelých 
a náučnej literatúry pre deti, mládež a dospelých. Projekt prebieha od augusta 2017 do mája 2018. 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
K modernejšej knižnici 

Cieľom projektu bolo obnovenie a doplnenie knižných regálov v knižnici. Zakúpením nových regálov sme 
zabezpečili bezpečnosť, zvýšili estetiku a kultúrnosť prostredia pre detských čitateľov, návštevníkov a 
zamestnancov knižnice. Nové knižné regály sú umiestnené na detskom náučnom oddelení a oddelení 
beletrie pre deti. Za ich výmenu sa u detských čitateľov, ich rodičov a návštevníkov stretávame 
s pozitívnym ohlasom. Chvália si, že v peknom a modernom prostredí môžu využívať služby knižnice  
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a kvitujú aj ďalšiu výmenu do budúcna. Projekt prebieha od augusta 2017 do marca 2018. Projekt z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Kniholand 2017 

Občianske združenie Entrée pri ZKGZ v dňoch 07. 08. – 11. 08. 2017 pripravilo letný tábor Kniholand 
2017. Týždenný denný tábor pre deti od 7 – 12 rokov sa teší veľkej obľube už 6. rok. Cieľom 
organizátorov bolo pripraviť zážitkovo bohatý program nielen v knižnici ale aj mimo nej. Týždeň sme 
ukončili prezentáciou knižky Kapko Dierka na interaktívnej tabuli, ktorú sme zakúpili z dotácie rozpočtu 
Košického samosprávneho kraja. Deti načerpali inšpiráciu, ktorú využili pri tvorivých dielňach. 
Interaktívna tabuľa rozšírila a do budúcna zatraktívnila ponuku občianskeho združenia.  Projekt 
Kniholand 2017 sa uskutočnil za podpory viacerých partnerov.  

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov 
 

Stav k 31.12. 

Pracovná pozícia – názov  

(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

 Úväzok (v 

%) 

Počet ľudí – 

fyzický stav 

Obsadená v roku 

2017 (áno/nie)  

Pozn. 

riaditeľka 100,00 1 áno  

knihovník 100,00 17 áno  

ekonómka 100,00 1 áno  

vodič 100,00 1 áno  

upratovačka 50,00 2 Áno  

 

Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 

Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 21  

Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 21  

Počet novoprijatých 2 Zastupovanie 

počas dlhodobej 

PN 

Počet tých, čo odišli 0  



5.1 Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 

 

 

V roku  2017 sa odborní zamestnanci kultúry zúčastnili týchto vzdelávacích aktivít vo forme školení, 

seminárov, konferencií: 

 Školenie a preskúšanie knižničného a informačného systému VIRTUA v SNK 

v Martine 

 Porada a školenie bibliografov vo Verejnej knižnici J. Bocatia v Košiciach 

 Konzultácia k pripravovanému projektu Cestujúce bábky, Bábkové divadlo Košice 

 Porada metodikov k zákonnej povinnosti o štatistických  ukazovateľoch, o metóde 

získavania údajov a metodickej pomoci - v priestoroch  Verejnej knižnice J. Bocatia 

v Košiciach 

 Konferencia Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím vo Verejnej 

knižnici J. Bocatia v Košiciach  

 Medzinárodné informatické sympózium  INFOS 2017 v Kongresovom centre SAV 

Academia Stará Lesná vo Vysokých Tatrách 

 Odborné školenie Katalogizačné pravidlá RDA I. - Katalogizácia monografií 

a špeciálnych dokumentov s interpretáciou RDA v priestoroch Prešovskej univerzity 

v Prešove 

 Konferencia s medzinárodnou účasťou Aby pamäť nestarla v Zamutove 

 Odborné školenie Katalogizačné pravidlá RDA II. - Tvorba autorít s interpretáciou 

RDA v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove 

 Súťažná prehliadka detských podujatí v Detskej knižnici Slniečko v Prešove 

 Medzinárodné podujatie Motivačné aktivity s detským čitateľom 2017 v Knižnici pre 

mládež mesta Košice. 

 Seminár Prešovský bibliografický deň 2017 a Katalogizačné pravidlá RDA III.  v UK PU 

Prešov 

 

K ďalším odborným školeniam patrili: Ochrana osobných údajov, E-GOVERNMENT v podmienkach 

organizácií KSK, preškolenie vodiča, INFOS – medzinárodné informatické sympózium, Účtovná 

závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených VÚC. 
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5.1 Spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

Počas roka 2017 knižnica zabezpečila na základe dvoch dohôd vykonávanie absolventskej praxe 

dvom uchádzačom o zamestnanie a prostredníctvom troch dohôd o zabezpečení podmienok 

vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby vykonávanie činnosti siedmim 

uchádzačom o zamestnanie. 

5.2 Občianske združenie 

 

Od roku 2011 pri ZKGZ v Michalovciach funguje Občianske združenie ENTRÉE, ktorého členmi sú 

nielen zamestnanci knižnice. Občianske združenie vytvára platformu na ktorej by sa stretávali tí 

občania, ktorí popri svojom zamestnaní sú ochotní a pripravení pomôcť knižnici v jej činnosti 

a svojimi nápadmi prispievajú k tomu, aby ZKGZ v Michalovciach sa ešte vo väčšej miere dostala do 

povedomia čo najširšej verejnosti, poskytuje deťom a mládeži možnosť zmysluplného trávenia 

voľného času a tak prispieva k tvorivému rozvoju osobnosti, organizuje a podporuje také aktivity 

a podujatia, ktoré vedú k odstraňovaniu informačných bariér pre občanov s akýmkoľvek 

znevýhodnením. 

 

5.3    Bezpečnosť práce 

 

Organizácia rieši otázky BOZP prostredníctvom firmy JODO - Miroslav Marunič . Zamestnancom sú 

poskytované OOPP podľa regulatívu zodpovedajúce ich pracovnému zaradeniu. Zamestnanci sú 

preškoľovaní z predpisov BOZP v pravidelných intervaloch. Problematiku požiarnej ochrany zabezpečuje 

externá firma Mária Čarná. Všetci zamestnanci sú preškolení v oblasti Civilnej ochrany, ktorú pre 

organizáciu zabezpečuje PhDr. Alica Kozelová. 

 

Organizačná štruktúra  príl. č.3 

6.  Marketing a propagácia  
                                                     
 
Knižnica propaguje stále a príležitostné aktivity, poskytuje informácie o všetkých pripravovaných 
podujatiach. Najčastejšou formou propagácie v súčasnosti je webová stránka knižnice,  sociálna sieť 
Facebook a internetová databáza  YouTube , vytváranie pozvánok         ( v počte 65 ), emailová 
komunikácia s čitateľmi, tlačené výstupy v novinách Michalovčan, online na portáloch InfoLib, 
Michalovce, Korzár –Kam vyraziť, TERAZ/regióny, Michalovské správy, Michalovce 24, O Meste.sk, 
Noviny Zemplína, Korzár Dolný Zemplín a Televízia Mistrál. 
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Propagačné aktivity 

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 

Tlačené výstupy                                                       
Noviny Michalovčan 

 

 

- Zvonického literárne dni, súťaž 
v umeleckom prednese poézie a 
prózy regionálnych autorov                                                   
- Literárne dni seniorov mesta 
Michalovce,                                   
seniorská súťaž v prednese 
poézie, prózy a prezentácie 
vlastnej tvorby.                                                  
- Príbehy zakliate v čase, tvorba 
ukrajinského fotografa Alexandra 
Čekmeňova                    - Noc 
s Andersenom, medzinárodné 
podujatie pre deti                                                                  
- Aby pamäť lepšie pracovala, 
projekt Tréning pamäti pre 
seniorov                                                                                                                                 

Sociálne médiá  

Facebook  
YouTube  

nahrané videá – záznam 
z podujatí na You-Tube za rok 
2017 v počte 12 
najvýznamnejšie z nich:              - 
Cestujúce bábky a tvorivá dielňa 
s umeleckým rezbárom Milom 
Jarošom                            - 
Michalovce čítajú deťom                             
- Klopi-klop na Jabĺčkové 
kráľovstvo, stretnutie so 
spisovateľom Jánom Pochaničom                                                  
- Adela, ani to neskúšaj!, 
stretnutie so spisovateľom 
Petrom Karpinským 

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 

TV Mistrál 

 

 

Kód 7, stretnutie so spisovateľom 
Jozefom Banášom 
Tajomstvo zlatého pokladu, 
stretnutie s autorkou Tinou van 
Der Holland, 
Celé Slovensko číta 
deťom,celoslovenský projekt na 
podporu čítania za účasti 
zaujímavých hostí  
Príbehy zakliate v čase, filmová 
prehliadka pod názvom Dni 
ukrajinského filmu. Podujatie sa 
uskutočnilo v rámci projektu 
Ukrajina v pohybe,  v spolupráci s 
Univerzitou Komenského v 
Bratislave. 

Iné  



 

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 2018 
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 

2018 

Komentár 

Slovensko - krajina plna tajomstiev 

 

pozostáva z ilustrácii z kníh Prázdniny s 
deduškom a Prázdniny s deduškom 2. Je 
to dobrodružstvo - náučná literatúra o 
Slovensku. Dej je osadený do 
súčasnosti. Hlavná hrdinka v sprievode 
svojich rovesníkov a deduška navštevuje 
počas letných prázdnin rôzne lokality 
Slovenska. Konkrétne 5 lokalít v prvom 
diely a ďalších 5 lokalít v druhom. V 
každej lokalite objavujú nove 
zaujímavosti, poznatky z dejín Slovenska 
a vlastivedy. Každá kapitola je doplnená 
jednou celostranovou ilustráciou 
stvárňujúcou reálie. Ilustrácie z kníh 
tvoria výstavu. 

Kaštieľ v Michalovciach 

 

beseda o knihe s jej autorom PaedDr. 
Martinom Molnárom. Podujatie sa 
uskutoční v spolupráci so ZM 
v Michalovciach. 

"Momenty a osobnosti ruskej literatúry 

19.stor." 

 

prednášajúci - prof. PhDr. Anton Eliaš, 
PhD) 
Podujatie je určené študentom, ktorí 
navštevujú triedu s vyučovacím jazykom 
ruským a ich vyučujúcim. Podujatie 
organizované v spolupráci s UK 
v Bratislave. 

Čítanie spomienok Irmy Sztaray 

 

účasti známych osobností mesta 
Michalovce. Podujatie sa uskutoční 
v spolupráci so ZM v Michalovciach. 

Detský čitateľ - seminár 

 

Seminár pre detských knihovníkov, 
učiteľov I. a II. stupňa ZŠ. Detský čitateľ 
– formotvorné prostredie (knižnica, 
škola, rodina, motivačné  čítanie a 
súčasná detská literatúra v kontexte 
rozvoja detského čitateľstva)  
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Perspektívy rozvoja 

V najbližších rokoch  sa plánujeme zapojiť do dvoch väčších projektov  a to projektu mesta Michalovce, 

kde sa budeme aktívne podieľať  na jeho realizácii ide o projekt Mesto kultúry 2019 a tiež budeme 

spoluorganizátormi projektu UK  v Bratislave  Ako si Európan spomína na rok 1968 (Projekt by sa mal 

realizovať od septembra 2018 do januára 2020) 

- ďalšie rozvíjanie spolupráce so znevýhodnenými skupina  deti a mládeže. 

Projektové zámery  do budúcna 

- pokračovať v obnove knižničného fondu, 
- postupná obnova výpočtovej techniky, 
- výmena deblokátorov 2ks na ochranu knižničného fondu, 
- obnova interiéru internetového oddelenia. 

 

Partnerské aktivity 

Pri príprave kultúrnych a vzdelávacích podujatí a spoločných projektov spolupracuje knižnica so 
vzdelávacími a kultúrnymi zariadeniami a rôznymi inštitúciami na území mesta a regiónu – ide 
o kultúrne inštitúcie akými sú Zemplínske osvetové stredisko, Zemplínske múzeum, Hvezdáreň,  Anima, 
Integra, Klub priateľov Sofie,  OZ Medias res  Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Slovenský zväz 
telesne postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, České centrum na Slovensku, miestna 
pobočka Českého spolku, Matica slovenská, Pedagogicko-psychologická poradňa, materské, základné 
a stredné školy, Súkromná základná škola pre autistov, Detský domov Michalovce,  pobočky vysokých 
škôl na území mesta, verejné knižnice v regióne (obecné, mestské).  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Michalovciach  5. 3. 2018 
        PhDr. Alena Vasiľová 
           riaditeľka ZKGZ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Tabuľkové prehľady aktivít 2017 

Výstavy usporiadané v roku 2017  - 13  (celková návštevnosť na výstavách –  5 443 návštevníkov) 

Termín Názov výstavy Spoluorganizátori Cieľová skupina Počet návštevníkov 

7.12.2016-
31.1.2017 Slniečko a Slniečka  Časopis Slniečko verejnosť 321 

6.12.2016-
31.1.2017 Ilustrátorský Olymp  

Bibiana- medzinár. dom umenia 
pre deti verejnosť 321 

1.2.-
28.2.2017 Idiot v knižnici 

Voľné združenie fotografov X-
POZICE verejnosť 690 

1.3.-
31.3.2017 

 
Bratři Čapkové na Oravě Český spolok Bratislava verejnosť 675 

13.3.-
31.3.2017 Šľachtické knižnice Zemplínske múzeum Michalovce verejnosť 124 

3.4.-30.4.201 
 
Iné podoby dreva, výstava Vincenta Lapšanského 

 
verejnosť 628 

1.5.-
20.5.2017 Metercia Banícke múzeum Rožňava verejnosť 170 

22.5.-
10.6.2017 

 
Príbehy zakliate v čase (Ukrajina 1993 - 2016) 

Katedry rusistiky a 
východoeurópskych štúdií UK 
Bratislava verejnosť 298 

3.7.-
31.8.2017 Kresby Miroslava Babinčáka 

 
verejnosť 551 

12.9.-
9.10.2017 Dvestoročnica Jozefa Miroslava Hurbana Dom MS Michalovce verejnosť 381 

18.10.-
30.11.2017 12 svetov - Ilustrátori súčasnej detskej knihy pre deti Český spolok Bratislava verejnosť 482 

4.12.-
29.12.2017 Technická hračka 

 
verejnosť 441 

4.12.2017-
19.12018 Cestujúce bábky 

 
verejnosť 361 (do31.12.2017) 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

6.1.2017 Trojkráľové 
posedenie s 

naším 
jubilantom 

slávnostné 
stretnutie 

posedenie s naším 
jubilantom pri 
príležitosti 80. 

narodením  PhDr. 
Ernesta Sirochmana 

Pamätná izba G. 
Zvonického 

Močarany 

OZ Močarany, 
ZKGZ 

Michalovce, DMS 
Michalovce 

verejnosť 76     

19.1.2017 O snehuliakovi s 
horúcim srdcom 

zažitkové 
čítanie 

...cieľom bolo, aby deti 
pochpili, že si majú 

pomáhať a mať dobré 
srdce  

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

  deti XXI. 
MŠ 

19     

19.1.2017 Putovanie 
vesmírom 

tematická 
prezentácia 

prezentácia o planéte 
Mars 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

Hvezdáreň 
Michalovce 

žiaci ZŠ 
Švermu, 

Mi 

22     

20.1.2017 Calvin nevie 
lietať 

dramatizované 
čítanie 

Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme zapojili 
aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky z 
príbehu 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

  žiaci 
I.stupňa 

cirkevnej 
ZŠ Mi 

16     

20.1.2017 Aby pamäť lepšie 
pracovala 

pamäťové 
cvičenia 

stretnutie seniorov na 
aktivizáciu krátkodobej 

a dlhodobej pamäti  

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

  seniori 15     

24.1.2017 Šaliansky Maťko 
J. C. Hronského 

2017 

recitačná 
súťaž 

prednes slovenských 
povestí žiakov ZŠ 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

DMS Michalovce žiaci ZŠ  63 3,48   

 

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis 
Miesto konania - 

presná adresa Spoluorganizátor 
Cieľová 
skupina Účastníci Náklady Príjmy 

25.1.2017 Stretnutie členov 
LK Čriepky 

čítačka Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju 
tvorbu za účasti 

Dalimíra Stana 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

  členovia LK 
Čriepky 

5     

25.1.2017 Stretnutie členov 
LK Čriepky - 

senior 

čítačka stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

  členovia LK 
Čriepky 

7     

26.1.2017 Zimná zvonkohra tvorivá dielňa Žiaci vyrábali dve 
zvonkohry, jedná bude 

zdobiť priestor knižnice 
a druhá triedu 

tretiakov 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

  žiaci 
I.stupňa, 

VIII. ZŠ Mi 

18 33,19   

27.1.2017 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové 
čítanie 

knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

  Špeciálna 
ZŠ So 

30     

30.1.2017 O osobnostiach a 
udalostiach v 

regióne Zemplín 

beseda s Mgr. 
M. Starjakom 

Vo svojej prezentácii 
priblížil študentom 
viacero osobnosti z 

nášho regiónu 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

  študenti 
GPH Mi 

30 50,00   

6.12.2016 
- 

31.1.2017 

Ilustrátorský 
Olymp 

výstava výstava nositeľov 
najvyšších ocenení 

Bienále ilustrácií 
Bratislava v 

polstoročnej 
retrospektíve 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

Bibiana – 
medzinárodný 

deň umenia pre 
deti 

verejnosť 321     

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

9.2.2017 Kvak a Čľup 
nepoznajú 
nudu, pob. 

na ZŠ 
T.J.Moussona 

4 

dramatizácia textu dramatizovanou 
formou sme deti vtiahli 

do príbehu dvoch 
kamarátov žabiakov, 

ktorí stále všetko robia 
spolu 

ZŠ T.J. 
Moussona 4, 

Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I. 
stupňaZŠ 

Mi 

11       

14.2.2017 Čo vie 
Slovensko o 

novej 
Ukrajine? 

Černobyľ po 
30 rokoch 

prednáška+prezentácia V autentickom 
svedectve plnom málo 

známych faktov a 
silných fotografií 

predstavila Černobyľ 

ZŠ T.J. 
Moussona 4, 

Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

verejnosť 47     

14.2.2017 Šperkovnička 
pre mamičku 

tvorivá dielňa čítanie rozprávky Láska 
k športu z knihy 

Láskavé rozprávky od 
Branislava Jobusa sme 

prepojili s Valentínskou 
tvorivou dielňou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci II. 
stupňa I. 

ZŠ Mi 

26 30,51   

14.2.2014 Roald Dahl a 
jeho 

autorská 
dielňa, pob. 

na ZŠ 
Krymská 5 

čitateľský projekt poskytnúť žiakom 
ucelený obraz o 

jednom autorovi, 
Roaldovi Dahlovi, jeho 

živote a autorskej 
dielni. 

V.ZŠ 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci V. 
ZŠ Mi 

53 1,35   

         

  

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

15.2.2017 Roald Dahl a 
jeho 

autorská 
dielňa, pob. 

na ZŠ Školská 
2 

čitateľský projekt čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielňa 

ZŠ Školská 2, 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Školská 

2, Mi 

22 1,35   

16.2.2017 Roald Dahl a 
jeho 

autorská 
dielňa, pob. 

na ZŠ 
T.J.Moussona 

4 

čitateľský projekt čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielňa 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I.ZŠ 
Mi 

54 1,35   

16.2.2017 Calvin nevie 
lietať 

dramatizované čítanie Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme 
zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky z 
príbehu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. 
stupňa, 
II. ZŠ Mi 

27     

17.2.2017 O 
snehuliakovi 

s horúcim 
srdcom 

zažitkové čítanie ...cieľom bolo, aby deti 
pochpili, že si majú 

pomáhať a mať dobré 
srdce  

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. 
stupňa, 
II. ZŠ Mi 

16     

22.2.2017 Stretnutie 
členov LK 

Čriepky 

čítačka Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju 
tvorbu za účasti 

Dalimíra Stana 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia 
LK 

Čriepky 

7     

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

22.2.2017 Stretnutie 
členov LK 
Čriepky - 

senior 

čítačka stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia 
LK 

Čriepky 

4     

22.2.2017 Najväčší 
svetoví 

bájkari Ezop, 
J. de La 

Fontaine, I. A 
. Krylov 

deťom, pob. 
na ZŠ Školská 

2 

netradičná 
hod.literatúry 

Žiaci mali možnosť 
prezentovať svoju naj 

bájku ústne alebo 
hravou formou za 

pomoci dramatizácie 
textu 

ZŠ Školská 2 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci II. 
stupňa 

ZŠ Mi 

9     

23.2.2017 Jozef Banáš beseda Na stretnutí s čitateľmi 
predstavil svoj najnovší 

román Kód 7 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 75 75,70   

23.2.2017 Mášenka a 
medveď, 

pob. na ZŠ 
T.J.Moussona 

4 

dramatizované čítanie Využili sa tu metódy 
tvorivej dramatiky, 

ktoré umožňujú 
detskému čitateľovi 

byť aktívnejším a 
tvorivejším vo vzťahu k 

literatúre 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. 
stupňa, I. 

ZŠ Mi 

23     

27.2.2017 Ako psíček a 
mačička 
umývali 

dlážku 

zážitkové čítanie Čítaný príbeh bol 
prerušovaný scénkami, 

do ktorých sa deti 
aktívne zapájali 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stupňa 

ZŠ 
Pavlovce 

n/U 

14     



 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

27.2.2017 Ako psíček a 
mačička 
umývali 

dlážku 

zážitkové čítanie Čítaný príbeh bol 
prerušovaný scénkami, 

do ktorých sa deti 
aktívne zapájali 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stupňa 

ZŠ 
Pavlovce 

n/U 

14     

27.2.2017 Mimi a Líza čítanie s porozumením Deti sa pokúšali vidieť 
svet ušami, rukami, 
vymýšľali ako môže 

chutiť modrá farba a 
ako voňať ružová 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stupňa 

ZŠ 
Pavlovce 

n/U 

25     

28.2.2017 Ja nič, ja 
muzikant – 

stretnutie so 
spisovateľom 
Branislavom 

Jobusom 

beseda Spisovateľ okrem 
predstavenia svojich 

kníh  a literárnej tvorby 
obohatil a spestril 

zaujímavé stretnutie 
pesničkami 

ZUŠ, 
štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. 
stupňa, I. 

ZŠ Mi 

150 200,00   

1.2.-
28.2.2017 

Idiot v 
knižnici 

výstava výstavu fotografií, 
ktoré s humorom 

zobrazujú  tému ako sa 
„správať“ respektíve 

ako sa nemáme 
správať v knižnici 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 690     

3.3.2017 Aby pamäť 
lepšie 

pracovala, 
ukončenie 

projektu 

pamäťové cvičenia stretnutie seniorov na 
aktivizáciu krátkodobej 

a dlhodobej pamäti  

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  seniori 16 4,60   

          



 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

3.3.2017 Môj brat 
nemá brata 

krst knihy uviedli do života 
detskú knihu 

regionálnej 
spisovateľky Eleny 
Elekovej Môj brat 

nemá brata 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 73 12,64   

6.3.2017 Bratříci na 
Slovensku 

prednáška+beseda búrlivé  15. storočie v 
dejinách Českého 

kráľovstva 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 12     

6.3.-
10.3.2017 

Jarné 
prázdniny v 

knižnici 

denný tábor podpora čítania ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. 
stupňa 

ZŠ 

47     

13.3.2017 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti XIII. 
MŠ Mi 

24     

13.3.2017 Šľachtické 
knižnice 

prednáška Prednáška bola 
zároveň spojená s 

otvorením výstavy 
starých tlačí zo zbierok 
Zemplínskeho múzea v 

Michalovciach 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 17     

13.3.-
18.3.2017 

Kúp knihu 
pre knižnicu 

dar Čitatelia a návštevníci 
knižnice mali možnosť 

zakúpiť nové knihy 
z ponuky kníhkupectva 

Panta Rhei  

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

kníhkupectvo 
Panta Rhei 

Michalovce 

verejnosť 67     

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

14.3.2014 Calvin nevie 
lietať 

dramatizované čítanie Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme 
zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky z 
príbehu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 
Švermu, 

Mi 

34     

14.3.2017 Školský 
čitateľský 

maratón – Z 
príbehu do 

príbehu, pob. 
na ZŠ Krymská 

5 

maratón v čítaní podpora čítania ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Krymská 

V. 

58     

14.3.2017 Autorské 
stretnutie so 

spisovateľkou 
Števou 

Opremčákovou 

beseda Čitatelia vo svojich 
reakciách na jej tvorbu 

ocenili silné príbehy, 
bohatú slovnú zásobu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 27 100,00   

15.3.2017 Michalovce, 
srdce 

Zemplína... 
ostatných 100 

rokov 

beseda+film obrazom života, 
udalostí a zmien, ktoré 

sa v Michalovciach 
udiali za ostatné 

storočie 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
SOŠOaS 

20     

15.3.2017 Ako sa učil 
Orlíček ryby 

lapať, pob. na 
ZŠ Školská 2 

čítanie s porozumením žiaci prečítali ako 
Indiáni skutočne šili 
mokasíny alebo ako 

lovili ryby. 

ZŠ Školská 2, 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Školská 

2, Mi 

43     

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania 
- presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

15.3.2017 Veselá záložka tvorivé dielne tvorivou dielňou kde si 
každý vyrobil svoju 

záložku do svojej prvej 
požičanej knihy z 

knižnice 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  ŠK, ZŠ P. 
Horova 

Mi 

34 30,51   

15.3.2017 Ako sa dostal 
Orlíček k 

zázračným 
topánkam, 
pob. na ZŠ 

Školská 2 

čítanie s porozumením žiaci prečítali ako 
Indiáni skutočne šili 
mokasíny alebo ako 

lovili ryby. 

ZŠ Školská 2, 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Školská 

2, Mi 

48     

16.3.2017 Jazyk lásky – 
Prečo žena 

neodíde 

prednáška+beseda Cieľom tohto 
stretnutia bola 

preventívno-osvetová 
činnosť poskytujúca 

pomoc ženám, na 
ktorých je páchané 

násilie. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ Pomoc 
rodine 

Michalovce 

študenti 
GPH Mi 

31     

16.3.2017 Deň ľudovej 
rozprávky 

2017 

tvorivé čítanie tvorivé čítanie 
ľudových rozprávok 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci 
I.stupňa 

ZŠ P. 
Horova 

23     

16.3.2017 Malý recitátor recitačná súťaž recitačná súťaž detí z 
DD 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti DD 26     

17.3.2017 Európske 
pexeso, ZŠ 

Školská 2 

animovaný cyklus spoznávanie krajín EÚ ZŠ Školská 2, 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ 
Školská 

2, Mi 

19     



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

17.3.2017 Kráľ detských 
čitateľov 2017 

súťaž vedomostná súťaž ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 14 25,00   

13.3.-
18.3.2017 

Kúp knihu pre 
knižnicu 

dar Čitatelia a návštevníci 
knižnice mali možnosť 

zakúpiť nové knihy 
z ponuky 

kníhkupectva Panta 
Rhei  

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

kníhkupectvo 
Panta Rhei 

Michalovce 

verejnosť 67     

20.3.2017 Calvin nevie 
lietať 

dramatizované čítanie Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme 
zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky 
z príbehu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa ZŠ 
Zempl.Široká 

16     

21.3.2017 Stretnutie so 
spisovateľmi 

Zuzanou 
Kuglerovou a 

Ondrejom 
Kalamárom 

beseda spisovatelia 
predstavili svoju 

tvorbu študentom a 
verejnodti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ P. 
Horova Mi 

54 16,95   

21.3.2017 Stretnutie so 
spisovateľmi 

Zuzanou 
Kuglerovou a 

Ondrejom 
Kalamárom 

beseda spisovatelia 
predstavili svoju 

tvorbu študentom a 
verejnodti 

Gymnázium P. 
Horova 

Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

študenti GPH 
Mi 

35 16,94   

          

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

21.3.2017 Orlie pierko, 
Wolfgang 

Venohr, pob. 
na ZŠ Krymská 

5 

čítanie s porozumením pracovný list, kde mali 
žiaci určiť o aké 

zvieracie stopy ide pri 
stopovaní zvierat 

VII. ZŠ 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci VII. ZŠ 
Michalovce 

40     

21.3.2017 Calvin nevie 
lietať 

dramatizované čítanie Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme 
zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky 
z príbehu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ 
Petrovce/Laborcom 

12     

22.3.2017 Calvin nevie 
lietať 

dramatizované čítanie Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme 
zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky 
z príbehu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ V. Hopku 24     

23.3.2017 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ Žbince 24     

23.3.2017 Prípad pre teba 
a Tigrí tím 

čítanie s porozumením podujatie bolo 
zamerané na rozvoj 

čitateľskej 
gramotnosti, ale aj na 

rozvoj osobnosti a 
sebauvedomenie 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  štud. Spojenej 
šk.internátnej 

49     

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

24.3.2017 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ Petrovce 
nad Lab. 

23     

24.3.2017 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. stupňa, II. ZŠ 
Mi 

20     

27.3.2017 Najkrajší cit prednáška+prezentácia Andrej Sládkovič – 
život a dielo 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci II.stupňa ZŠ 
Moskovská 

21     

27.3.2017 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti XIII. MŠ Mi 23     

28.3.2017 Kvak a Čľup sú 
kamaráti 

dramatizované čítanie Podujatie bolo 
zamerané na 

čitateľskú gramotnosť  

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ V. Hopku 20     

29.3.2017 Stretnutie 
členov LK 

Čriepky - senior 

čítačka stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK Čriepky 9     

29.3.2017 Rozprávka ako 
dar, pob. na ZŠ 

Školská 2 

výroba knihy námet na túto aktivitu 
nám poslúžili krásne 

knižky Ľubice 
Hrdinákovej Svet 

rozprávok 

ZŠ Školská 2, 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ Školská 2, 
Mi 

48 2,58   

29.3.2017 Veľkonočný 
pozdrav 

tvorivá dielňa tvorivá dielňa s 
veľkonočnou 

tematikou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa, ZŠ 
Moskovská 

23     



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

29.3.2017 Šľachtické 
knižnice 

prednáška + výstava ako sa šľachtické 
knižnice vyvíjali, aký 

druh literatúry a v 
akom jazyku v nich 

dominoval 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Zemplínske 
múzeum 

Michalovce 

žiaci I. ZŠ 
Michalovce 

22     

30.3.2017 Ako Jožko 
Pletko poplietol 

si všetko, pob. 
na ZŠ 

T.J.Moussona 4 

čítanie s porozumením Prváci sa mohli 
pochváliť perfektným 

zvládnutím textu 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I.ZŠ Mi 19 2,49   

31.3.2017 Noc s 
Andersenom 

2017 

medzinárodné 
podujatie 

noc v knižnici ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ - I. stupeň 69 150,00   

1.3.-
31.3.2017 

Bratři Čapkové 
na Oravě 

výstava Výstava pozostávala z 
12 panelov  

obsahujúcich 
reprodukované 

fotografie Karla Čapka 
a obrazov Josefa 

Čapka 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

České centrum 
Bratislava 

verejnosť 675     

3.4.2017 Alois Jirásek – 
jeho prínos pre 

národné 
povedomie 

českého 
národa 

prednáška Alois Jirásek – jeho 
prínos pre národné 

povedomie českého 
národa. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 11     

 

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

3.4.2017 Calvin nevie 
lietať, ZŠ s MŠ 

Zalužice 

dramatizované čítanie Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme 
zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky 
z príbehu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti a žiaci ZŠ, MŠ 
Zalužice 

29     

3.4.2017 Gevenducha tvorivá dielňa Cieľom podujatia bolo 
podporiť vzťah detí ku 

knihám, čitateľskej 
gramotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti a žiaci ZŠ, MŠ 
Zalužice 

25   25,00 

3.4.2017 Démon hnevu a 
otvorenie 

výstavy autora 
Vincenta 

Lapšanského 

krst knihy + otvorenie 
výstavy 

uviedli do života knihu 
Démon hnevu a 
otvorili výstavu 
drevorezby Iné 

podoby dreva 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 50     

4.4.2017 Lentilka pre 
dedka Edka 

čítanie s porozumením žiakom bola 
ponúknutá možnosť 

výtvarne zobraziť 
spoločný zážitok so 

svojím dedkom, 
babkou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti a žiaci ZŠ,MŠ 
Rakovec n/O 

49     

4.4.2017 Prvýkrát v 
knižnici 

tvorivá dielňa deti sa oboznámili s 
knihou, s rozdelením 
knižnice a vyrobili si 

záložku do knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa ZŠ 
Okružná Mi 

19     

4.4.2017 Najkrajší cit prednáška+prezentácia Andrej Sládkovič – 
život a dielo 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci II.stupňa ZŠ 
Okružná 

10     

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

5.4.2017 Kult tela prednáška so 
psychologičkou 

PhDr. Martinková 
rozprávala o vzniku, 
vývoji a dôsledkoch 

kultu tela. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti GĽŠ Mi 25 50,00   

5.4.2017 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa ZŠ 
Okružná Mi 

16     

6.4.2017 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ Malčice 19     

6.4.2017 Stretnutie s 
prvou dámou 

slovenskej 
historickej 

romance Janou 
Pronskou 

beseda Vo svojich príbehoch 
oživuje staré legendy 

viažuce sa k 
stredovekým hradom, 

zámkom a kúriám, 
zväčša na východnom 

Slovensku 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 28 100,00   

6.4.2017 Prvýkrát v 
knižnici 

tvorivá dielňa deti sa oboznámili s 
knihou, s rozdelením 
knižnice a vyrobili si 

záložku do knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti XI. MŠ Mi 15     

7.4.2017 Prvýkrát v 
knižnici 

tvorivá dielňa deti sa oboznámili s 
knihou, s rozdelením 
knižnice a vyrobili si 

záložku do knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa ZŠ 
Okružná Mi 

19     

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

10.4.2017 Prvýkrát v 
knižnici 

tvorivá dielňa deti sa oboznámili s 
knihou, s rozdelením 
knižnice a vyrobili si 

záložku do knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa ZŠ 
Okružná Mi 

19     

11.4.2017 Fun vajíčko čítanie sporozumen. 
+tvor. dielňa 

čítali modernú 
rozprávku na tému 

Veľkonočného 
tajomstva a vyrobili 
netradičné šťastné 

kuriatka 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. stupňa,I.ZŠ 
Mi 

25     

12.4.2017 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ Klokočov 10   11,00 

12.4.2017 Prvýkrát v 
knižnici 

tvorivá dielňa deti sa oboznámili s 
knihou, s rozdelením 
knižnice a vyrobili si 

záložku do knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa ZŠ 
Okružná Mi 

18     

20.4.2017 Ako psíček a 
mačička umývali 

dlážku 

zážitkové čítanie interaktívna forma  
rozvíjania vzťahu detí 

k čítaniu 
s porozumením   

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa ZŠ 
Palín 

19     

20.4.2017 Gorazd Zvonický 
známy/neznámy 

beseda + film Cieľom filmu je podať 
základné informácie o 

živote Gorazda 
Zvonického s využitím 
unikátnych dobových 

fotografií 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 
súkr.hotelovej 

akadé. 

22     

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

20.4.2017 Mimi a Líza zážitkové čítanie Mimi and Líza im dáva 
dosť priestoru na 

fantazírovanie, ale aj 
rozvoj empatie voči 

handicapovaným 
ľuďom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa ZŠ 
Palín 

25     

21.4.2017 Cestujúce bábky 
- medzinárodný 

projekt 

beseda stretnutie s režisérom 
Doc. Jánom Sabolom , 

PhD a dramaturgom 
Mgr. Petrom Himičom 

PhD. 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ Okružná a 
P. Horova 

31 300,00   

21.4.2017 Cestujúce bábky 
- medzinárodný 

projekt 

beseda stretnutie s režisérom 
Doc. Jánom Sabolom , 

PhD a dramaturgom 
Mgr. Petrom Himičom 

PhD. 

ZUŠ Sobrance ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZUŠ So 32 300,00   

21.4.2017 Cestujúce bábky 
- medzinárodný 

projekt 

beseda stretnutie s režisérom 
Doc. Jánom Sabolom , 

PhD a dramaturgom 
Mgr. Petrom Himičom 

PhD. 

ZŠ,MŠ F.J. Fugu 
Vinné 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ,MŠ F.J. 
Fugu Vinné 

40 300,00   

21.4.2017 Cestujúce bábky 
Tvorivá dielňa s 

umeleckým 
rezbárom 

Milom Jarošom 

tvorivá dielňa Žiaci sa pri výrobe 
bábok inšpirovali 

povesťou o 
Vinianskom hrade z 

knihy Slovenské 
povesti 

ZUŠ Sobrance ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZUŠ So 30 988,42 1438,42 

          

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

21.4.2017 Cestujúce bábky 
Tvorivá dielňa s 

umeleckým 
rezbárom 

Milom Jarošom 

tvorivá dielňa Žiaci sa pri výrobe 
bábok inšpirovali 

povesťou o 
Vinianskom hrade z 

knihy Slovenské 
povesti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZUŠ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci ZUŠ Mi 32 1438,42 1438,42 

24.4.2017 Gevenducha tvorivá dielňa Cieľom podujatia bolo 
podporiť vzťah detí ku 

knihám, čitateľskej 
gramotnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa ZŠ 
Bracovce 

36     

25.4.2017 Calvin nevie 
lietať 

dramatizované čítanie Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme 
zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky 
z príbehu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa VI. ZŠ 
Mi 

18     

25.4.2017 Škriatkovia 
pomáhajú 

deťom, pob. na 
ZŠ Krymská 5 

zážitkové 
čítanie+tvorivá dielňa 

Odvážlivko a Vďačko, 
ktorí prichádzajú do 

sveta detí, aby im 
pomohli s 

problémami, s 
ktorými sa deti bežne 

stretávajú 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ Krymská V. 16     

26.4.2017 Stretnutie 
členov LK 

Čriepky 

čítačka Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju 
tvorbu za účasti 

Dalimíra Stana 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK Čriepky 7     

 

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

26.4.2017 Stretnutie 
členov LK 

Čriepky - senior 

čítačka stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK Čriepky 5     

26.4.2017 Cestujúce bábky 
Tvorivá dielňa s 

umeleckým 
rezbárom 

Milom Jarošom 

tvorivá dielňa Žiaci sa pri výrobe 
bábok inšpirovali 

povesťou o 
Vinianskom hrade z 

knihy Slovenské 
povesti 

ZŠ,MŠ F.J. Fugu 
Vinné 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ,MŠ F.J. 
Fugu Vinné 

30 988,42 1438,42 

26.4.2017 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti XXII. MŠ Mi 19     

27.4.2017 Historické 
udalosti 

Zemplína 

beseda beseda s regionálnym 
historikom M. 

Starjakom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti GPH Mi 30 50,00   

27.4.2017 Calvin nevie 
lietať 

dramatizované čítanie Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme 
zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky 
z príbehu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti IX. MŠ Mi 18     

28.4.2017 Batoh plný 
rozprávok 

čítanie s porozumením knihovníčky 
sprostredkovali 

deťom, čo 
najautentickejšie 

stretnutie s ľudovou 
rozprávkou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci II.stupňa ZŠ P. 
Horova Mi 

25     

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

3.4.-
30.4.2017 

Iné podoby 
dreva 

výstava výstava Vincenta 
Lapšanského 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 verejnosť 682     

2.5.2017 Prípad pre teba 
a Tigrí tím 

čítanie s porozumením Podujatie bolo 
zamerané na rozvoj 

čitateľskej 
gramotnosti, ale aj na 

rozvoj osobnosti a 
sebauvedomenie 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti 8ročného 
Gymn. So 

50     

2.5.2017 Stredoveké 
baníctvo v 

Čechách a na 
Slovensku 

prednáška Baníctvo zohralo 
nezastupiteľnú úlohu 

v ekonomickom 
rozvoji krajiny 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 12     

3.5.2017 O Bezvláske, 
Lebo musím a 

iné..., Gabriela 
Futová, pob. na 

ZŠ Školská 2 

čítanie s porozumením Chorým deťom 
dodáva 

sebavedomnie a 
zdravé učí tolerancii. 

Tak toto je krátka 
charakteristika knihy 

ZŠ Školská 2, 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ Školská 2, 
Mi 

24     

4.5.2017 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci Špeciálnej ZŠ 
Mi 

11     

9.5.2017 Deň matiek, 
netradičná 

hodina 
angličtiny, pob. 

na ZŠ Krymská 5 

vyučovacia hod. v Aj prezentácia sviatku 
Dňa matiek v 

anglickom jazyku + 
výroba záložiek pre 

mamičky 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ Krymská V. 25     

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

9.5.2017 Prvýkrát v 
knižnici 

tvorivá dielňa deti sa oboznámili s 
knihou, s rozdelením 
knižnice a vyrobili si 

záložku do knihy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa, ZŠ 
Okružná, Mi 

20     

11.5.2017 Deň matiek tvorivá dielňa Každý rok je druhá 
májová nedeľa od 

roku 1989 na 
Slovensku venovaná 

matkám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa 
Cirkejvej ZŠ, Mi 

20     

11.5.2017 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa VI. ZŠ 
Mi 

25     

12.5.2017 Žabiak a 
cudzinec 

dramatizované čítanie nevtieravo ukazuje 
deťom, ako ľahko 

vieme odsúdiť bez 
toho, aby sme 

spoznali charakter a 
správanie človeka 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa IV. ZŠ, 
Mi 

17     

14.5.2017 Deň matiek – 
tvorivé dielne, 

pob. na ZŠ 
Školská 2 

tvorivé dielne mali deti možnosť 
pripraviť si pre svoje 

mamky knižnú záložku 
s malým srdiečkom 

ZŠ Školská 2, 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ Školská 2, 
Mi 

18     

 

 

 

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

16.5.2017 Škriatkovia 
Súcitko, 

Odvážlivko a 
Vďačko 

pomáhajú 
deťom, pob. na 

ZŠ Krymská 5 

čítanie s porozumením O potrebe 
starostlivosti o 

prírodu a predmety a 
uvedomovanie si 
svojej osobnosti 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ Krymská V. 16     

16.5.2017 Šľachtické 
knižnice, pob. 

na ZŠ Krymská 5 

prednáška+beseda ako sa šľachtické 
knižnice vyvíjali, aký 

druh literatúry a v 
akom jazyku v nich 

dominoval 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ Krzmská V., 
II.stupeň 

62     

18.5.2017 Kvak a Čľup sú 
kamaráti 

dramatizované čítanie Podujatie bolo 
zamerané na 

čitateľskú gramotnosť  

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti XI. MŠ, Mi 25     

1.5.-
20.5.2017 

Metercia výstava Cieľom výstavy bolo 
priblížiť laickej, ale i 
odbornej verejnosti 

históriu a tradíciu 
gemerského baníctva 

a hutníctva 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Banícke múzeum 
v Rožňave 

verejnosť 170     

23.5.2017 Buvik prezentácia 
vydavateľstva 

M. Matejková 
prezentovala ponuku 

vydavateľstva Buvik 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ, Mi 67     

24.5.2017 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti XIII. MŠ Mi 20     

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

24.5.2017 Michalovce, 
srdce 

Zemplína... 
ostatných 100 

rokov 

film+ beseda ako Michalovce 
vyzerali v rôznych 

obdobiach, ako sa tu 
žilo a aké osobnosti 

boli späté s našim 
mestom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti Obchdnej 
akad.,Mi 

28     

24.5.2017 Literárne dni 
seniorov mesta 

Michalovce 

recitačná prehliadka recitácia členov 
Jednoty dôchodcov 
Slovenska poézie a 

vlastnej tvorby 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Jednota 
dôchodcov 

Slovenska MO 
Mi 

verejnosť 53     

25.5.2017 Michalovce, 
srdce 

Zemplína... 
ostatných 100 

rokov 

film+ beseda ako Michalovce 
vyzerali v rôznych 

obdobiach, ako sa tu 
žilo a aké osobnosti 

boli späté s našim 
mestom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  Študenti SŠI 
Školská 12 

40     

26.5.2017 O Guľkovi 
Bombuľkovi 

zážitkové čítanie Cieľom podujatia bola 
motivácia detských  

čitateľov 
prostredníctvom 
aktivít tvorivého 

čítania 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. stupňa II. ZŠ, 
Mi 

22     

29.5.2017 Stretnutie so 
spisovateľkou 

Andreou 
Rimovou 

beseda autorské stretnutie s 
Andreou Rimovou, 

ktorá patrí medzi 
úspešné súčasné 

slovenské 
spisovateľky 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 44 100,00   

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

31.5.2017 Šľachtické 
knižnice 

prednáška ako sa šľachtické 
knižnice vyvíjali, aký 

druh literatúry a v 
akom jazyku v nich 

dominoval 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Zemplínske 
múzeum 

Michalovce 

študenti SZŠ, Mi 29     

31.5.2017 Stretnutie 
členov LK 

Čriepky 

čítačka Účastníci prezentovali 
a hodnotili svoju 
tvorbu za účasti 

Dalimíra Stana 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK Čriepky 3     

31.5.2017 Stretnutie 
členov LK 

Čriepky - senior 

čítačka stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK Čriepky 5     

31.5.2017 Čítajme si 2017 
– najpočetnejší 

detský 
čitateľský 
maratón 

čitateľský maratón Cieľom projektu je 
podporiť čítanie u detí 
a zároveň poukázať na 

význam literatúry a 
čítania pre detského 

čitateľa 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ Michalovce 373     

31.5.2017 Čítajme 
si...2017, pob. 

na ZŠ 
T.J.Moussona 4 

čitateľský maratón Cieľom projektu je 
podporiť čítanie u detí 
a zároveň poukázať na 

význam literatúry a 
čítania pre detského 

čitateľa 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci I. ZŠ 
Michalovce 

200     

1.6.2017 Batoh plný 
rozprávok – 

MDD v knižnici 

zážitkové čítanie dopoludnie s ľudovou 
rozprávkou spojené s 

luštením krížoviek a 
kreslením ilustrácii 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci II.stupňa, ZŠ 
Švermu 

15     

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

2.6.2017 Prípad pre teba 
a Tigrí tím 

čítanie s porozumením Podujatie bolo 
zamerané na rozvoj 

čitateľskej 
gramotnosti, ale aj na 

rozvoj osobnosti a 
sebauvedomenie 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti SZŠ, Mi 18     

5.6.2017 Jiří Wolker prednáška Cyklus prednášok o 
živote a diele českých 

básnikov 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 8     

7.6.2017 Zvonického 
literárne dni 

2017 

recitačná súťaž recitačná súťaž v 
prednese poézie a 

prózy 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

I.ZŠ Michalovce verejnosť 72     

7.6.2017 Škriatkovia 
pomáhajú 

deťom, pob. na 
ZŠ Školská 2 

zážitkové čítanie potrebe starostlivosti 
o prírodu a predmety 

a uvedomovanie si 
svojej osobnosti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I. stupňa, 
Školská 2, Mi 

18     

22.5.-
10.6.2017 

Príbehy zakliate 
v čase (Ukrajina 

1993 - 2016) 

výstava rozsiahly výber z 
tvorby medzinárodne 

známeho 
ukrajinského 

fotografa Alexandra 
Čekmeňova 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

UK Bratislava verejnosť 298     

9.6.2017 Celé Slovensko 
číta deťom 2017 

verejné čítanie Cieľom podujatí bolo 
prinavrátiť  v dnešnej 

uponáhľanej, 
pretechnizovanej 

dobe  deti ku knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ Michalovce 87     

 

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

18.6.2017 Deň otcov tvorivá dielňa vyzdobili drevený 
podklad, na ktorom 

bola umiestnená 
spoločná fotka so 

svojím ockom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa, ZŠ 
j:Švermu, Mi 

16     

20.6.2017 Calvin sa učí 
lietať, ZŠ 

Sobrance 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa ZŠ 
Sobrance 

15     

20.6.2017 Calvin nevie 
lietať, MŠ 
Sobrance 

dramatizované čítanie Do dramatizovaného 
čítania z knihy Calvin 

nevie lietať sme 
zapojili aj deti, ktoré 

odpovedali na otázky 
z príbehu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  deti MŠ Sobrance 20 21,00   

21.6.2017 Tina Van der 
Holland 

beseda besede so 
spisovateľkou Tinou 

Van der Holland o jej 
najnovšom románe 
Tajomstvo zlatého 

pokladu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 9 50,00   

27.6.2017 Dni 
ukrajinského 
filmu v ZKGZ 

filmová prehliadka osudy a život ľudí na 
Ukrajine 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

UK Bratislava študenti GPH, 
Mi+verejnosť 

63     

28.62017 Žabiak a 
cudzinec, ZŠ P. 

Horova 

dramatizované čítanie dramatizované 
čítanie, ktoré 

odbúrava predsudky z 
knihy  Maxa 

Velthuijsa 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa ZŠ 
p.Horova, Mi 

23     

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

28.6.2017 Dni 
ukrajinského 
filmu v ZKGZ 

filmová prehliadka osudy a život ľudí na 
Ukrajine 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

UK Bratislava študenti GPH, Mi 50     

27.6.2017 Stretnutie 
členov LK 

Čriepky - senior 

čítačka stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK Čriepky 5     

27.6.2017 Vyhodnotenie 
čitateľského 

projektu Roald 
Dahl a jeho 

autorská dielňa 

čitateľský projekt čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielňa 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Krymská 5 48     

29.6.2017 Vyhodnotenie 
čitateľského 

projektu Roald 
Dahl a jeho 

autorská dielňa 

čitateľský projekt čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielňa 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 1. ZŠ T.J. 
Moussona 

23     

29.6.2017 Korunovácia 
„Kráľovny 

čitateľov III. A 
triedy“ 

vyhodnotenie súťaže Kráľovnou čitateľov z 
triedy sa stála  Emka 

Bizubová, ktorá 
prečítala najviac 

detských kníh 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa ZŠ 
p.Horova, Mi 

18     

28.6.2017 Vyhodnotenie 
čitateľského 

projektu Roald 
Dahl a jeho 

autorská dielňa 

čitateľský projekt čitateľský projekt pre 
žiakov piateho ročníka 

pod názvom Roald 
Dahl a jeho autorská 

dielňa 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Školská 2 20     

 

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

10.7.-
14.7.2017 

Kniholand 2017 
I. turnus od 10 

.7. – do 
14.7.2017 

letný čitateľský tábor   ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ 26 1629,97 1792,00 

7.8.-
11.8.2017 

Kniholand od 7 
.8. – do 

11.8.2017 

letný čitateľský tábor   ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ ENTRÉE pri 
ZKGZ 

Michalovce 

žiaci ZŠ 25 120,00   

10.8.2017 Knihy do 
rómskych 

komunít 

predstavenie projektu O. Kalamár a Z. 
Kuglerová predstavili 

projekt "Knihy do 
rómskych komunít" 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  Detský domov 
Michalovce 

22     

22.8.2017 Zlatý pes – 
canisterapia v 

knižnici 

prednáška Výchovno- zážitková 
prezentácia a 

canisterapia deti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  detí z denného 
tábora FUN 

HOLIDAYS 2017 

25     

23.8.2017 Európske 
pexeso 

animovaný cyklus spoznávanie krajín EÚ ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  detí z denného 
tábora FUN 

HOLIDAYS 2017 

25     

3.7.-
31.8.2017 

Kresby 
Miroslava 
Babinčáka 

výstava Výstava obsahovala 
približne 60 

kreslených portrétov 
obľúbených hercov, 

spisovateľov a  
starých majstrov 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 551     

4.9.2017 Petr Bezruč prednáška druhá prednáška z 
cyklu prednášok o 

živote a diele českých 
básnikov 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 5     

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

21.9.2017 Stretnutie s 
regionálnym 

redaktorom TV 
Joj Petrom 

Sabom 

beseda stretnutie členov 
redakčných rád a 
tvorcov školských 

časopisov s 
redaktorom Tv JoJ P. 

Sabom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti SŠ 
Michalovce 

64     

22.9.2017 Adela, ani to 
neskúšaj! 

beseda so 
spisovateľom 

stretnutie so 
spisovateľom Petrom 

Karpinským 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ Michalovce 75 120,00   

26.9.2017 Stretnutie 
členov LK 

Čriepky – senior 

čítačka stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK Čriepky 4     

26.9.2017 Európske 
pexeso 

animovaný cyklus spoznávanie krajín EÚ ZŠ Moskovská ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci II.stupňa,ZŠ 
Moskovská, Mi 

98     

26.9.2017 Európske 
pexeso 

animovaný cyklus spoznávanie krajín EÚ ZŠ Moskovská ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 1.stuňa, ZŠ 
Moskovská, Mi 

97     

28.9.2017 Draci, ktorí 
nelietajú 

tvorivá dieľňa v rámci tvorivých 
dielni vyrábalo z 

papiera šarkanov, 
drakov, ktorí nelietajú 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ŠK, ZŠ P. 
Horova 

16 33,00   

28.9.2017 Vzťah knihovník 
– čitateľ a 
vzťahy na 

pracovisku 

seminár ako si správne 
budovať kvalitné 

medziľudské vzťahy a  
aký je súvis medzi 

afinitou, realitou a 
komunikáciou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  pracovníci ZKGZ Mi 18 100,00   

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

29.9.2017 Módna 
návrhárka 

Mišena Juhász 

beseda Tvorba Mišeny Juhász 
sa zameriava na 

odevy vytvorené 
technikou modrotlače 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti odevného 
dizajnu SOŠ Mi 

56     

2.10.2017 Stanislav Kostka 
Neumann 

prednáška tretia  prednáška z 
cyklu prednášok o 

živote a diele českých 
básnikov 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 10     

4.10.2017 Záložka do 
knihy spája 

školy: Tajuplný 
svet knižných 

príbehov, pob. 
na ZŠ Školská 2 

tvorivá dielňa 8. ročníka česko-
slovenského projektu 

pre základné školy a 
osemročné gymnáziá 

Záložka do knihy spája 
školy 

ZŠ Školská 2, 
Michalovce 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci ZŠ Školská 2, 
Mi 

29     

5.10.2017 Listovaní – 
Prázdniny Blbce 

č. 13, aneb jak 
sme 

zachráňovali 
svět 

divadelné 
predstavenie 

cieľom je predstaviť 
divákom zaujímavé 
knihy formou tzv.. 
scénického čítania 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ Michalovce 132     

12.9.-
9.10.2017 

Dvestoročnica 
Jozefa Miloslava 

Hurbana 

výstava výstava o prvom 
predsedovi Slovenskej 

národnej rady, 
spisovateľovi, 

novinárovi, politikovi 
a organizátorovi 

kultúrneho života 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Dom MS 
Michalovce 

verejnosť 381     

 

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

10.10.2017 Katolícka 
moderna v 

súradniciach 
slovenskej 

literatúry a 
kultúry 

seminár seminár pre učiteľov  
slovenského jazyka  

pod názvom Katolícka 
moderna v 

súradniciach 
slovenskej literatúry a 

kultúry 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  učitelia a študenti 
SŠ Mi 

78 100,00   

10.10.2017 Záložka do 
knihy spája 

školy: Tajuplný 
svet knižných 

príbehov, pob. 
na ZŠ Krymská 5 

tvorivá dielňa 8. ročníka česko-
slovenského projektu 

pre základné školy a 
osemročné gymnáziá 

Záložka do knihy spája 
školy 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Krymská 5 21     

17.10.2017 Výstavka - 
Záložka do 
knihy spája 

školy: Tajuplný 
svet knižných 

príbehov, pob. 
na ZŠ Krymská 5 

výstava Nadviazanie 
kontaktov medzi 

českými a 
slovenskými 

základnými školami a 
osemročnými 
gymnáziami a 

podpora čítania 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Krymská 5 150     

18.10.2017 Výstavka - 
Záložka do 
knihy spája 

školy: Tajuplný 
svet knižných 

príbehov, pob. 
na ZŠ Školská 2 

výstava Nadviazanie 
kontaktov medzi 

českými a 
slovenskými 

základnými školami a 
osemročnými 
gymnáziami a 

podpora čítania 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Školská 2 100     



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

19.10.2017 Výstavka - 
Záložka do 
knihy spája 

školy: Tajuplný 
svet knižných 

príbehov, pob. 
na ZŠ 

T.J.Moussona 

výstava Nadviazanie 
kontaktov medzi 

českými a 
slovenskými 

základnými školami a 
osemročnými 
gymnáziami a 

podpora čítania 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 1. ZŠ T.J. 
Moussona 

323     

19.10.2017 Nezabúdame... stretnutie Na stretnutí sme 
privítali  pracovníčky 
knižnice, ktoré sú už 

na dôchodku 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  bývalé pracovníčky 
knižnice 

23     

20.10.2017 Žabiak a 
cudzinec 

dramatizované čítanie dramatizované 
čítanie, ktoré 

odbúrava predsudky z 
knihy  Maxa 

Velthuijsa 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa, ZŠ 
Nacina Ves 

18   13,00 

23.10.2017 Strašidielka tvorivá dielňa Žiaci si vyrobili a 
vyzdobili svoje vlastné 

strašidielka 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 žiaci I.stupňa, ZŠ 
j:Švermu, Mi 

16 55,58   

23.10.2017 Stretnutie 
členov LK 

Čriepky - senior 

čítačka stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK Čriepky 5     

25.10.2017 Rexík a 
strašidelný 

brloh, pob. na 
ZŠ Školská 2 

dramatizované čítanie čitateľské stretnutie 
sa nieslo tentokrát v 

duchu záhad a 
strašidiel 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Školská 2 29     

 



 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

26.10.2017 Tuláčik a Klára, 
pob. na ZŠ 

T.J.Moussona 4 

tvorivé dielne výrobe ilustrácií, ktoré 
boli výstupným 

produktom z 
prečítanej knihy 

Tuláčik a Klára 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 1. ZŠ T.J. 
Moussona 

17     

26.10.2017 Židia v 
Michalovciach – 

História 
Michaloviec I 

prednáška+beseda o prvých židoch v 
Michalovciach, o 

židovských 
synagógach, o 

významných  
osobnostiach, 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZM Michalovce študenti SOŠOaS, 
Školská 4, Mi 

80 60,00   

27.10.2017 Miss Ježibaba 
alebo iné 

hororozprávky v 
knižnici 

súťaž Miss Ježibaba bolo 
podujatie zamerané 

predovšetkým na 
propagáciu a 

zatraktívnenie čítania 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

OZ Priatelia 
múzy  

žiaci I. stupňa ZŠ 
Okružná, Mi 

18     

3.11.2017 Klopi - klop na 
Jabĺčkové 

kráľovstvo 

beseda stretnutie s 
regionálnym autorom 

Jánom Pochaničom 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

 žiaci 1. ZŠ T.J. 
Moussona 

64 120,00   

6.11.2017 Vítězslav Nezval prednáška štvrtá  prednáška z 
cyklu prednášok 

venované životu a 
dielu českých 

básnikov 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

Český spolok 
Michalovce 

verejnosť 8     

8.11.2017 Kreslo pre hosťa beseda Prezentácia s 
doprovodným slovom 
Jána Vatahu  o CHKO 

Vihorlat 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti SOŠ 
technickej v Mi 

34     

 

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

14.11.2017 Calvin sa učí 
lietať 

zážitkové čítanie knižočka o malom 
vtáčikovi Calvinovi a 
jeho veľkej láske ku 

knihám 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  CMŠ sv. Terezky 
Michalovce 

24     

21.11.2017 Šmolkovia - 
Šmolkovská 

olympiáda, pob. 
na ZŠ Krymská 5 

čítanie s porozumením Úlohou deti bolo 
pospájať slabiky na 

pracovnom liste tak, 
aby vytvorili názvy 

rôznych športov 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Krymská 5 24     

22.11.2017 Maťko a Kubko - 
Ako sa slaniny 

najedli, pob. na 
ZŠ Školská 2 

čítanie s porozumením zábavné a poučné 
dopoludnie pre 

budúcich prváčikov 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Školská 2 32     

22.11.2017 Maťko a Kubko - 
Ako vatru 

preskakovali, 
pob. na ZŠ 

Školská 2 

čítanie s porozumením zábavné a poučné 
dopoludnie pre 

budúcich prváčikov 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Školská 2 29     

22.11.2017 Jana Bodnárová: 
Psy 

zážitkové čítanie Biblioterapia- 
zážitkové čítanie proti 

násiliu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ, Okružná 2, 
Michalovce 

28     

22.11.2017 Jana Bodnárová: 
Psy 

zážitkové čítanie Biblioterapia- 
zážitkové čítanie proti 

násiliu 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci ZŠ, Okružná 2, 
Michalovce 

25     

27.11.2017 Stretnutie 
členov LK 

Čriepky – senior 

čítačka stretli seniori, ktorí  
prezentovali vlastnú 

literárnu tvorbou 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  členovia LK Čriepky 7     

 



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová skupina Účastníci  Náklady Príjmy 

29.11.2017 Poklad na 
Bazovom 

ostrove, pob. na 
ZŠ Školská 2 

čítanie s porozumením beseda o prečítanej 
knihe na temu 

priateľstva 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Školská 2 24     

18.10.-
30.11.2017 

12 svetov výstava Ilustrátori súčasnej 
detskej knihy pre deti 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  verejnosť 482     

30.11.2017 Poklad na 
Bazovom 

ostrove, pob. na 
ZŠ T.J.Moussona 

4 

čítanie s porozumením beseda o prečítanej 
knihe na temu 

priateľstva 

I.ZŠ Michalovce ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

žiaci 1. ZŠ T.J. 
Moussona 

20     

30.11.2017 Mikulášska 
tvorivá dielňa 

tvorivá dielňa deti vyrábali 
usmievajúceho sa 

Mikuláša vo fľaši 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  žiaci I.stupňa, ZŠ 
Švermu, Mi 

17 45,36   

1.12.2017 O osobnostiach 
a udalostiach v 

regióne Zemplín 

beseda prednášku spojenú s 
prezentáciou  O 
osobnostiach a 

udalostiach v regióne 
Zemplín 

ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

  študenti SOŠT, 
Partizánska,Mi 

28 30,00   

5.12.2017 Vianočná 
pohľadnica, 

tvorivé dielne, 
pob. na ZŠ 
Krymská 5 

tvorivé dielňe žiaci zhotovili 
vianočné pohľadnice 

pre svojich blízkych 

ZŠ Krymská 5 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Krymská 5 22     

6.12.2017 Mikuláš, 
Mikuláš, čo pre 
nás máš? pob. 

na ZŠ Školská 2 

čítanie s porozumením žiaci sa dozvedeli 
niečo nové zo života 

Mikuláša 

ZŠ Školská 2 ZKGZ, 
Štefánikova 20, 

Michalovce 

ZŠ Školská 2 25     



 

 

Termín Názov Forma Stručný popis Miesto konania - 
presná adresa 

Spoluorganizátor Cieľová 
skupina 

Účastníci  Náklady Príjmy 

12.12.2017 Vianočné 
koledy 

recitácie a koledy prednes detí z DD z 
vianočnou temetikou 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

DD Michalovce deti DD 42     

12.12.2017 Vianočné čaro tvorivá dielňa výroba vianočných 
dekorácii 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

  žiaci ZŠ, 
Okružná 2, 

Michalovce 

20 55,58   

15.12.2017 Čaro Vianoc recitačná prehliadka prehliadku vianočných 
veršíkov detičiek zo 

všetkých MŠ z Michaloviec 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

  deti MŠ, 
Mi 

36     

19.12.2017 Vianočná 
návšteva 

beseda+tvorivá dielňa oboznámenie žiakov 
postihnutých autizmom 

sknihou a zdobenie 
odliatých vianočných 

stromčekov 

Súkromná 
základná škola 

Klokočov 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

žiaci 
Súkromnej 

ZŠ 
Klokočov 

21 55,58   

4.12.-
29.12.2017 

Technika – 
Vedecká hračka 

výstava Výstava prispela k 
naplneniu túžob malých i 

veľkých poznávať a učiť sa 
hrou 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

 verejnosť 441 120,00   

4.12.2017-
19.1.2018 

Cestujúce bábky výstava Cieľom projektu je zlepšiť 
informovanosť o 

pohraničných regiónoch 
Ukrajiny a Slovenska 

ZKGZ, Štefánikova 
20, Michalovce 

  verejnosť 361     

                    

spolu             12 267   návštevníkov 

 

 

 

 

 



 

VI.   Fotografická príloha aktivít 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


