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ÚVOD
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 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 VŠ zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach, ktoré pôsobia v meste. V súlade so zákonom NR SR
č. 126/2015 o knižniciach je kultúrnou, vzdelávacou a informačnou inštitúciou, ktorá
zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje dokumenty a informácie z vlastných a sekundárnych
zdrojov.

1. RIADENIE KNIŽNICE
1.1 Účtovníctvo
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je rozpočtovou organizáciou KSK
Košice.
V rámci pilotného projektu KSK Košice prešla od 1. januára 2005 naša knižnica v rámci
účtovníctva na systém štátnej pokladnice.
Za priebežnú realizáciu úloh s tým spojených zodpovedá : riaditeľka knižnice a vedúci útvarov
1.2 Právne predpisy
V súlade so zákonmi, vyhláškami a nariadeniami NR SR sledovať a zabezpečovať
dodržiavanie právnych predpisov, ktoré sa týkajú činnosti knižnice.
Zodpovedá : riaditeľka knižnice a vedúci útvarov
1.3 Porady
Prostredníctvom porád :
a)
vedenia - informovať o aktuálnych úlohách, v rámci kompetencií prijímať
riešenia a rozhodnutia a kontrolovať úlohy vyplývajúce z plánu a porád,
b)
pre všetkých pracovníkov - informovať pracovníkov knižnice o aktuálnych
úlohách a kontrolovať zadané úlohy pre jednotlivcov a oddelenia,
c)
útvarov - informovať pracovníkov knižnice o aktuálnych úlohách s
konkrétnym uložením podmienok na ich realizáciu.
Zodpovedá: riaditeľka knižnice a vedúci útvarov
1.4 Financie
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je rozpočtovou organizáciou, ktorá
môže získavať financie na svoju prevádzku :
a) pridelením z rozpočtu KSK Košice
b) sponzorskými darmi
c) prostredníctvom projektov
Zodpovedá: riaditeľka knižnice a vedúci útvarov
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2. ŤAŽISKOVÉ ÚLOHY
Vláda SR vyhlásila rok 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika, ktorý je nesporne jednou z
najvýznamnejších osobností našich novodobých dejín. 4. mája 2019 si pripomenieme 100 rokov
od jeho tragickej smrti a 21. júla 2020 uplynie 140 rokov od jeho narodenia. V novembri 2019 si
pripomenieme 30. výročie nežnej revolúcie a pád socialistického režimu. Obidve výročia vyústia
do niekoľkých zaujímavých aktivít, ktoré knižnica pripravila pre svojich čitateľov a návštevníkov
knižnice.
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach si na rok 2019 stanovuje tieto
ťažiskové úlohy:
2.1
Čítanie spomienok Irmy Sztaray pri príležitosti 155. výročia jej narodenia, za účasti známych
osobností KSK a mesta Michalovce. Podujatie sa uskutoční v spolupráci so ZM v Michalovciach.
Termín: 29.marca 2019
Zodpovedné: oddelenie beletrie
Výstava spojená s besedou o knihe "Slovensko – krajina plná tajomstiev" predstavuje Slovensko
cez jeho prírodné bohatstvo – vodu. Slovensko je druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou
pitnej vody. Cieľom publikácie s podtitulom "Vodné dobrodružstvá 2" je hravým spôsobom
naučiť čitateľov vnímať vodu inak. Prostredníctvom dobrodružných príbehov malého Miška, ktorý
spolu so svojím otcom - lodným kapitánom navštívi vybrané lokality Slovenska, sa čitateľ
oboznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody. Text je koncipovaný tak, aby motivoval k
uvedomeniu si hodnoty vody a k zamysleniu, ako sa o toto prírodné dedičstvo treba starať, aby
sa zachovalo aj pre nasledujúce generácie. Kniha je obohatená o ilustrácie s výpravno-náučným
charakterom. Pridanou hodnotou ilustrácií sú zobrazené detaily objektov v prierezových
pohľadoch, ktoré bežný pozorovateľ pri návšteve danej lokality nemá možnosť vidieť.
Termín: apríl 2019
Zodpovedné: detské oddelenie náučné
"Prelomový rok 1968" prvé podujatie v rámci MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU O AUGUSTE 1968
Cieľom projektu je zistiť, ako udalosti Augusta 1968 vnímali bežní ľudia nielen v Československu,
ale aj v ďalších krajinách.
Ako uviedol vedúci riešiteľ projektu doc. Ľubor Matejko, v rámci výskumu sa zverejnia nové
neznáme dokumenty a spomienky doteraz nevypočutých svedkov udalostí roku 1968.
Termín: apríl 2019
Zodpovedné: náučné oddelenie
Beseda s Jozefom Banášom o knihe Prebijem sa! Štefánik. Muž železnej vôle. Mladík z
chudobnej rodiny neznámeho národa sa stal hvezdárom a generálom svetovej mocnosti. Čím sa
motivoval a kde čerpal železnú vôľu siahať vždy až na dno síl? Stál za jeho smrťou Beneš? Bol
Štefánik slobodomurár? Kto v skutočnosti vyhlásil Česko-Slovenskú republiku? Bol viac
Čechoslovakistom alebo Slovákom? Čím imponoval ženám a prečo sa neoženil? Odpovede na
tieto otázky získate na besede so slovenským spisovateľom J. Banášom.
Termín: 29.máj 2019
Zodpovedné: oddelenie beletrie
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Vojtech Zamarovský (100. výročie narodenia 1919-2006) – prednáška spojená s prezentáciou –
PhDr. Václav Ihnát
Termín: október 2019
Zodpovedné: detské oddelenie náučné

Seminár pre detských knihovníkov, učiteľov MŠ a I. stupňa ZŠ. Detský čitateľ – formotvorné
prostredie II. (knižnica, škola, rodina, motivačné čítanie a súčasná detská literatúra v kontexte
rozvoja detského čitateľstva)
Termín: október 2019
Zodpovedné: detské oddelenie beletrie
Michalovce ako sídlo Zemplínskej župy (1919 – 1922) – prezentácia novej knižnej publikácie so
zostavovateľmi – PhDr. Martinom Molnárom, Hlohinom a autormi : PhDr. Martinom Molnárom,
Mgr. Matejom Starjakom, PhDr. Václavom Ihnátom
Termín: november 2019
Zodpovedné: náučné oddelenie
Špacirki na kaveju- Nežná revolúcia v Michalovciach (30. výročie) spomienkové posedenie
s účastníkmi Nežnej revolúcie v našom meste.
Termín: november 2019
Zodpovedné: náučné oddelenie

2.2
Pri príprave podujatí budeme spolupracovať s Mestským kultúrnym strediskom v Michalovciach,
Zemplínskym múzeom, Hvezdárňou , Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach,
s Mestským úradom Michalovce, Miestnym odborom MS v Michalovciach, OZ ENTRÉE pri ZKGZ,
ŠVK v Košiciach a Českým spolkom v Michalovciach.
Zodpovední : riaditeľka a vedúci útvarov

2.3
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o činnosti knižnice a o pripravovaných podujatiach vo
všetkých dostupných médiách – rozhlas, regionálne noviny, regionálna televízia, webová stránka
knižnice.
Zodpovední : riaditeľka a vedúci útvarov

3. KNIŽNIČNÝ FOND
3.1 Získavanie finančných prostriedkov
V rámci svojich kompetencií samostatne prípadne v spolupráci s vedením knižnice
získavať finančné prostriedky na nákup literatúry (projekty, sponzori a podobne).
Zodpovedá : regionálne oddelenie
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3.2 Novinky na knižnom trhu
Prostredníctvom tlače, ponúk na internete alebo priamo adresovaných ponúk sledovať novinky
na knižnom trhu a zabezpečovať ich výber pre knižnicu.
Zodpovedá : regionálne oddelenie, pracovníci ÚKIS
3.3 Prehodnocovanie a doplňovanie fondu
V súlade s finančnými možnosťami knižnice doplňovať (resp. vyraďovať) knižničný
fond, vyhodnotiť doplňovanie v predchádzajúcom roku a hľadať nové riešenia
pre nákup aktuálnej literatúry podľa požiadaviek čitateľskej verejnosti. Stanoviť kritéria pre
doplňovanie literatúry.
Zodpovedá : regionálne oddelenie, členovia akvizičnej komisie
3.4 Periodická tlač
V rámci svojich kompetencií a skvalitnenia služieb pre čitateľov každoročne
prehodnocovať odber periodickej tlače.
Zodpovedá : Bc. M. Koribaničová, Mgr. M. Hrehovčíková, J. Mrázová
3.5 Stratené knižničné jednotky
V prípade straty knižničných jednotiek postupovať podľa platného knižničného
a výpožičného poriadku ZKGZ.
Zodpovedá : regionálne oddelenie
3.6 Vyraďovanie literatúry
Pri vyraďovaní literatúry postupovať podľa vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 421/2003 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii
knižničného fondu v knižniciach v zmysle platných predpisov.
Zodpovedá : regionálne oddelenie

4. BIBLIOGRAFICKÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
4.1 Excerpcia regionálnej tlače
Pre potreby našej knižnice excerpovať regionálnu tlač : Misionár, Don Bosco dnes, Noviny
Zemplína (on line), Zemplínsky Korzár, Michalovský Korzár, Michalovčan, Bell noviny, Budkovčan,
Pozdišovské čriepky, Naše mesto Strážske, Prameň, Sobrance, Lastomír.
Zodpovedá : regionálne oddelenie
4.2 Excerpcia v rámci celého Slovenska
Pre potreby širokej verejnosti – celého Slovenska excerpovať týždenník: Slovenka.
Zodpovedá : regionálne oddelenie
4.3 Albumy regionálnych osobností, regionálnych udalostí a o Zemplínskej knižnici Gorazda
Zvonického
Výstrižkové albumy sa spracovávajú v elektronickej podobe.
Zodpovedá : regionálne oddelenie
4.4 Fond regionálnej literatúry
Naďalej pokračovať v budovaní a rozširovaní fondu regionálnej literatúry.
Zodpovedá : regionálne oddelenie
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4.5 Spolupráca s obecnými úradmi
Nadviazať spoluprácu s obecnými úradmi v okresoch Michalovce a Sobrance a tým zabezpečiť
dodávanie vydávanej regionálnej literatúry ako povinného výtlačku do ZKGZ.
Zodpovedá : regionálne oddelenie

5. EDIČNÁ ČINNOSŤ
5.1 Aktualizácia webovej stránky knižnice.
Zodpovedá : J. Váradyová,
5.2 V zmysle zákona č.546/2010 z 9.decembra 2010 s účinnosťou od 1.januára 2011 zverejňovať
zmluvy, objednávky a faktúry.
Zodpovedá : Ing. D. Luteranová, J. Puškárová
5.3 Vydávanie plagátov, záložiek na propagáciu knižnice a k jednotlivým podujatiam.
Zodpovedá : úsek propagácie a pracovníci ÚKIS
5.4 Napĺňanie priečinku Literárne osobnosti nášho regiónu na stránke ZKGZ
Zodpovedá : úsek propagácie a pracovníčky regionálneho odd.

6. METODICKÁ ČINNOSŤ
Obsahové zameranie metodickej činnosti bude vychádzať z konkrétnych potrieb obecných knižníc
okresov Michalovce a Sobrance.

6.1 Metodická služba
Poskytovať metodickú a poradenskú službu knižniciam okresov Michalovce a Sobrance.
Zodpovedá : Bc. Koribaničová , Horná.
6.2 Osobné návštevy
Formou osobných metodických návštev v knižniciach a na obecných úradoch,
ako aj formou konzultácií poskytovať metodickú a poradenskú pomoc pri :
- jednotnej knižničnej technike,
- pri nákupe knižničného fondu,
- ochrane knižničného fondu, revízii, delimitácii a vyraďovaní,
- plánovaní, príprave a organizačnom zabezpečení kultúrnych podujatí a besied,
- pri práci s regionálnou literatúrou, bibliografickými materiálmi a možnosťami ich využitia
v knižnici,
- základnej orientácii o možnostiach uchádzať sa prostredníctvom projektov o finančné
prostriedky na činnosť knižnice.
Zodpovedá : Útvar metodiky, koordinácie a automatizácie
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6.3 Pracovné porady a školiteľská činnosť
Pripraviť a organizačne zabezpečiť pracovné porady a školenia pre knihovníkov okresov
Michalovce a Sobrance.
Zodpovedá : Bc. Koribaničová

7. AUTOMATIZÁCIA
7.1 Pravidelne sa zúčastňovať a aktívne sa podieľať na poradách pracovných skupín v SNK
v Martine – pracovná skupina pre výpožičné služby, pracovná skupina pre katalogizáciu
Zodpovedá : Bc. M. Koribaničová, A. Čuhaničová.
7.2 V rámci svojich kompetencií, získavať finančné prostriedky na nákup výpočtovej techniky
Zodpovedá: PhDr. Vasiľová

8. ČITATELIA
Plán čitateľov na rok 2019

CE dospelí

Rok 2018 skutočnosť
3 521

I. polrok 2019
2 100

II. polrok 2019
1 500

Spolu 2019
3 600

CE deti

2 308

1 600

1 200

2 800

Spolu

5 829

3 700

2 700

6 400

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach poskytuje pre všetkých záujemcov
informačné prípravy, ktorých obsahom je vysvetlenie činností a služieb, ktoré knižnica
poskytuje.

9. VÝPOŽIČKY
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je verejnou knižnicou, ktorá plní úlohu
mestskej aj regionálnej knižnice. V súlade s koncepciou knižnice a zákonmi platnými v SR
poskytujeme našim čitateľom :

-

základné výpožičné služby bibliografické a informačné služby a to z vlastných fondov a
informačných databáz ako aj z cudzích (formou MVS, internetu, rešerší a podobne).
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Plán - výpožičky absenčné 2019
Rok 2018
skutočnosť

I. polrok 2019

II. polrok 2019

Spolu 2019

112 346

73 000

60 000

133 000

Rok 2018
skutočnosť

I. polrok 2019

II. polrok 2019

Spolu 2019

33 560

17 500

17 500

35 000

Spolu

Plán - výpožičky prezenčné 2019

Spolu

Plán výpožičiek na rok 2019 :
Absenčné
Prezenčné
Spolu

133 000
35 000
168 000

Skutočnosť za rok 2018 spolu – absenčné + prezenčné výpožičky bola 145 906.

Plán informatických príprav pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ na
rok 2019
Meno pracovníka
knižnice

Škola

Čuhaničová Anna

ŠOŠT- ul. Partizánska, Kapušianska SOŠOaS (hotelová)

Oľga Kočišová
PaedDr. Begová Jana
Feňaková Gabriela
Mgr. Hrehovčíková
Monika

Obchodná Akadémia, GPH Michalovce,

Mrázová Jana

Stredná zdravotná škola, Gymnázium Ľ. Štúra
VI.ZŠ, Špeciálna ZŠ, ZUŠ Michalovce, DSS Anima,

ZŠ 9. ročník, Spojená internátna škola
Cirkevná SOŠ sv. Cyrila a Metóda, Súkromná Hotelová
Akadémia,

9

Mgr. Majvitorová Iveta

XIII.MŠ

Hovancová Mária

VIII.ZŠ, IV.ZŠ, II.MŠ, XVIII.MŠ

Daniela Ivančová

II.ZŠ, IV.MŠ, IX.MŠ, XXII MŠ
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu
Levoča, Únia nevidiacich, III. ZŠ,

Mgr. Holonič Svätoslav
Bc.Ondová Eva
Mgr. Lenka Kohutová
Mgr. Zlatica
Chmurovičová

I.ZŠ, V.ZŠ, VII.ZŠ, MŠ, Školská 5 ,Mi
XXI. MŠ, XI. MŠ, Súkromná ZŠ pre deti s autizmom
Klokočov,
CMŠ sv. Terezky, CMŠ V.Hopku, CZŠ, Detský domov
Michalovce,

PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2019 - ZKGZ v Michalovciach
Termín
3.12.201731.1.2019
16.01.2019

02.2019

02.2019
02.2019

02.2019

03.2019

03.2019

13.03.2019

Názov podujatia
Veselá architektúra
(výstava – Mgr. Lucie
Chochláčkovej)
Šaliansky Maťko - súťaž
v prednese slovenských
povestí okresné kolo
Čitateľský projekt pre
žiakov 5.ročníkov „Roald
Dahl, jeho život a autorská
dielňa“
Tvorivé prázdniny – tvorivá
dielňa pre deti z Detského
domova v Michalovciach
180. výročie narodenia
P.O.Hviezdoslava (ppt
prezentácia)
Kult tela - stretnutie
s psychologičkou PhDr.
Zuzanou Martinkovou
Rastlinopolis –zážitkové
čítanie spojené s tvorivou
dielňou (pre žiakov
s autizmom – Klokočov)
Čítanie spomienok Irmy
Sztaray za účasti známych
osobností KSK a mesta Mi.
Podujatie sa uskutoční
v spolupráci so ZM
v Michalovciach
Domovácky recitátor

Miesto
konania

Spoluorganizátor

ZKGZ
Michalovce
ZKGZ
Michalovce

Zodpovední
Majvitorová,
Hovancová

Dom MS
Michalovce,

detské odd.

I., V., a VII. ZŠ,
Michalovce

Ondová

ZKGZ
Michalovce

detské náučné

ZKGZ
Michalovce

Holonič

ZKGZ
Michalovce

študovňa

ZKGZ
Michalovce

detské náučné

ZKGZ
Michalovce

ZKGZ

ZM Michalovce

odd. beletrie

Ivančová
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03.2019

03.2019

prehliadka v prednese
poézie a prózy detí z DD
Andrej Sládkovič – láska
v dvoch rovinách (ppt
prezentácia)
Orlie pierko
čítanie knihy, tvorivé
aktivity spojené s textom,
výstavka Indiánskych
artefaktov
pozeranie rozprávky Orlie
pierko

Michalovce
ZKGZ
Michalovce

Holonič

VII. ZŠ

Ondová

03.2019

Deň ľudovej rozprávky

ZKGZ
Michalovce

03.2019

Gevenducha
Tvorivá literárna dielňa (100
rokov narodenia Márie
Ďuríčkovej)

ZKGZ
Michalovce

ZŠ Michalovce

detské odd.

detské odd.

Týždeň slovenských knižníc 4.3.- 10.3.2019
Spolok slovenských
knihovníkov,
Slovenská asociácia
knižníc

Marec

Týždeň slovenských knižníc
– maratón podujatí pre
širokú verejnosť

ZKGZ
Michalovce

3.2019

Kráľ čitateľov pre najakt.
detských čitateľov víťaz
postupuje na celosl. Snem
Kráľov čitateľov

ZKGZ
Michalovce

detské odd.

03.2019

Európske pexeso pre I.
stupeň ZŠ

ZKGZ
Michalovce

Holonič
Ivančová

03.2019

„Kúp knihu pre knižnicu“

ZKGZ
Michalovce

regionálne odd.

29.3.2019

Noc s Andersenom –
medzinárodné podujatie
ČR, Poľsko,Slovinsko...
Knižnica sa premení na
rozprávkový dom,

ZKGZ
Michalovce

detské odd.

04.2019

Naši z orbitu – prezentácia
spojená s besedou

ZKGZ
Michalovce

04.2019

„Všetky knihy zožltnú, ale
kniha prírody má každý rok
nové nádherné vydanie.“
prednáška o lese a prírode
spojená s prezentáciou
prednášajúci Ing. Jozef
Ferenčík pracovník Obv.
lesného úradu

ZKGZ
Michalovce

náučné odd.

04.2019

Milan Rastislav Štefánik
(100. výročie smrti 1880 –

ZKGZ
Michalovce

náučné odd.

Hvezdáreň
Michalovce

Všetky odd.

Ivančová
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04.2019

04.2019

04.2019

05.2019

05.2019

05.2019

1919) – prednáška spojená
+prezentáciou historika
PhDr. Václava Ihnáta
„Prelomový rok 1968“ –
projekt "A Game-Changing
Year: Czechoslovakia in
1968 and Europe"
Beseda so spisovateľom
podľa ponuky
Vtáctvo dolného Zemplína
a jeho ochrana –
Prednášajúci Ing. Matej
Repel PhD. ornitológ
Slovenskej ornitologickej
spoločnosti
Hodina dejepisu
o holokauste s regionálnou
spisovateľkou A. Garbinskou
Čítajme spolu – Kde je
Peter a kde je Pavol,
dramatizované čítanie
Mestá sveta: Petrohrad –
skvost na rieke Neve –
prednáška spojená
s prezentáciou
prednášajúca Anna Matta,
rodáčka z Petrohradu,

ZKGZ
Michalovce

UK Bratislava

náučné odd.

ZKGZ
Michalovce

odd. beletrie

ZKGZ
Michalovce

študovňa

ZKGZ
Michalovce

regionálne odd.

ZKGZ
Michalovce

Majvitorová
Ivančová

ZKGZ
Michalovce

náučné odd.

05.2019

Beseda so spisovateľom
podľa ponuky

ZKGZ
Michalovce

odd. beletrie

05.2019

Milan Rastislav Štefánikastronóm, francúzsky
generál, štátnik... (ppt
prezentácia)

ZKGZ
Michalovce

Holonič

05.2019

Literárne dni seniorov
(VIII. ročník)

ZKGZ
Michalovce

Odd. beletrie

05.2019

06.2019
06.2019
06.2019

07.2019

Zvonického literárne dni
prednes poézie a prózy
regionál. autorov
(jednokolová súťaž)
„Čítame si...2019“ –
čitateľský maratón
„Čítame si...2019“ –
čitateľský maratón
Vyhodnotenie projektu
„Roald Dahl, jeho život
a autorská dielňa“
Kniholand –
letný čitateľský tábor pre
deti

ZKGZ
Michalovce
ZKGZ
Michalovce
I.ZŠ
Michalovce

ZŠ

detské odd.

detské odd.
Ondová

I., V., a VII. ZŠ
Michalovce

Ondová

ZKGZ
Michalovce a
okolie

detské odd.
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08.2019

09.2019

09.2019
09.2019

09.2019

10.2019

10.2019

10.2019
10.2019
10.2019
10.2019

10.2019

11.2019

11.2019

11.2019

Kniholand –
letný čitateľský tábor pre
deti
Európske pexeso a Európsky
deň jazykov – prezentácia
venovaná jazykovej
a kultúrnej rozmanitosti
národov
Beseda so spisovateľom
podľa ponuky
Beseda s regionálnym
autorom – Lapšanským,
o jeho tvorbe
Katarína Kleknerová Regionálna redaktorka Tv
JOJ
Vojtech Zamarovský – 100.
výročie od narodenia
prednáška spojená
s prezentáciou – PhDr.
Václav Ihnát
Vďaka patrí Vám... – mesiac
úcty k starším; stretnutie
s dôchodkyňami bývalými
kolegyňami
Záložka do knihy spája
školy
Záložka do knihy spája
školy
Záložka do knihy spája
školy
Miss Ježibaba a iné
hororozprávky v knižnici
Detský čitateľ –
formotvorné prostredie
II.(knižnica, škola, rodina,
motivačné čítanie a
súčasná detská literatúra
v kontexte rozvoja detského
čitateľstva) – seminár pre
detských knihovníkov,
učiteľov MŠ a I. stupňa ZŠ
Beseda so spisovateľom
podľa ponuky
Michalovce ako sídlo
Zemplínskej župy (1919 –
1922) – prezentácia knihy
so zostavovateľmi a
autormi .
Cesta k plnohodnotnému
aktívnemu životu, kráse
a dlhovekosti - prednáška

ZKGZ
Michalovce

OZ ENTRÉE pri ZKGZ
Michalovce

OZ

ZKGZ
Michalovce

Holonič

ZKGZ
Michalovce

odd. beletrie

ZKGZ
Michalovce

regionálne odd.

ZKGZ
Michalovce

študovňa

ZKGZ
Michalovce

detské náučné

ZKGZ
Michalovce

študovňa

I.ZŠ T.J.
Moussona
VII. ZŠ
Michalovce
V.ZŠ
Michalovce
ZKGZ
Michalovce

Ondová
Ondová
Ondová
O.z. Priatelia Múzy

detské odd.

ZKGZ
Michalovce

detské odd.

ZKGZ
Michalovce

odd. beletrie

ZKGZ
Michalovce

ZKGZ
Michalovce

ZM Michalovce

náučné odd.

regionálne odd.
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11.2019

11.2019

12.2019

Špacirki na kaveju- Nežná
revolúcia v Michalovciach
(30. výročie)
Keď zrak neslúži
(13.11.2019-Medzinárodný
deň nevidiacich)
Čaro Vianoc – prehliadka
vianočnej prózy a poézie
pre deti MŠ Michalovce

ZKGZ
Michalovce

náučné odd.

ZKGZ
Michalovce

Holonič
Ivančová

ZKGZ
Michalovce

detské odd.

Podujatia konané priebežne počas roka

Informačné prípravy pre pobočky vysokých škôl v Michalovciach

Koribaničová
Majvitorová

Ako písať seminárne a záverečné práce, norma ISO 690 (štandardy)

Majvitorová
Koribaničová

Informačné prípravy a exkurzie v knižnici

Všetky oddelenia

Čítanie s porozumením. Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2.stupňa ZŠ a SOŠ.
Thomas Brezina: Prízrak útočí /Prípad pre teba a Tigrí tím/,
Názov podujatia: Deti so žltou hviezdou, námety budú čerpané z kníh:
Leon Leyson: Chlapec na drevenej debničke,
Jennifer Roy: Žltá hviezda,
Anne Frank: Denník Anny Frankovej
Zážitkové , dramatizované a scénické čítania v rámci zvyšovania čitateľskej
gramotnosti pre žiakov MŠ, I. stupňa ZŠ , II. stupňa ZŠ – podľa požiadaviek
z doteraz pripravovaných kníh : Calvin nevie lietať, O Snehuliakovi s horúcim
srdcom, Gevenducha, Žabiak a cudzinec, Mimi a Líza, Kvak a Čľup, Aňa Zipsaňa,
Ach, ta Joja

Oddelenie beletrie

Detské oddelenie

Podujatia pre znevýhodnených používateľov knižnice
Dotyky s literatúrou pre nevidiacich a slabozrakých používateľov. Spolupráca
s Úniou nevidiacich a zrakovo postihnutých.
Ponuka prezentácii: Európske pexeso, Od hlaholiky po Štúra, Martin Kukučín.
Prvýkrát v knižnici; Calvin nevie lietať; Zvieratká v lese; Kde, ako, prečo? (tvorivé
zážitkové čítanie pre deti s autizmom)
Tvorivé dielne pre deti z detských domovov z Michaloviec a okolia a pre študentov
Spojenej internátnej školy.
Gevenducha, Žabiak a cudzinec , Calvin sa učí lietať – (tvorivé zážitkové čítanie pre
rómske deti ),
Realizácia podujatia: v Týždni slovenských knižníc, popr. cyklus podujatí.

Holonič

Kohutová,
Chmurovičová

Majvitorová
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- dramatoterapia: terapia knihou na vybranú tému,
- spolupráca s detským psychiatrickým oddelením, Psychiatrická nemocnica
Michalovce,
- spolupráca s klientmi Domova sociálnych služieb Anima.
V prípade záujmu aj Tvorivé dielne pre handicapovaných klientov v spolupráci
s Domovom dôchodcov, Základnou umeleckou školou.

Majvitorová

PhDr. Alena Vasiľová
riaditeľka ZKGZ Michalovce

