
Fond na podporu umenia 

Nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a 

kreatívneho priemyslu podporila projekt - K modernejšej knižnici III. (2019/2020) vo výške 9 

000 eur. Vlastné zdroje ZKGZ vynaložené na spolufinancovanie projektu boli vo výške 1 035 

eur. Fond na podporu umenia (FPU) v rámci svojich aktivít podporuje a financuje aj projekty 

knižníc. Tento projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom u čitateľov ZKGZ. Obnovou knižných 

regálov knižnica zabezpečila spríjemnenie a zútulnenie prostredia na oddelení beletrie pre 

dospelých čitateľov. 

 

Fond na podporu umenia  

Nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a 

kreatívneho priemyslu. Fond podporil projekt Nové knihy pre všetkých vo výške 12 000 €. 

Vlastné zdroje vynaložené na spolufinancovanie projektu 636,00 €. Cieľom projektu bolo 

zabezpečiť vzdelávacie, relaxačné a informačné potreby čitateľov, návštevníkov a 

potencionálnych používateľov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického a jej pobočiek. 

Kúpou kníh sme zatraktívnili knižný fond pre čitateľov a návštevníkov knižnice a jej pobočiek. 

Projekt bol schválený. Z finančnej dotácie vo výške 12 000 € boli zakúpené nové knihy v 

počte 1 481 exemplárov  –  slovenská a zahraničná literatúra pre deti, mládež a dospelých a 

náučná literatúra pre deti, mládež a dospelých. Projekt bol realizovaný od 01. 07. 2019 – 30. 

06. 2020. 

 

Fond na podporu umenia  

Nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a 

kreatívneho priemyslu podporil projekt ,,Čítajme a tvorme v knižnici“ grantom v celkovej 

hodnote 5 000 €. Vlastné zdroje ZKGZ vynaložené na spolufinancovanie projektu boli 

v hodnote 300 €. Cieľom projektu bolo pripraviť kultúrne podujatia spojené s knihou a tak 

zabezpečiť a podporiť čítanie detí, mládeže, dospelých, ale aj skvalitniť vzdelávacie, 

informačné potreby čitateľov, návštevníkov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v 

Michalovciach. Bolo naplanovaných 43 podujatí . Vzhľadom k epidemiologickej situácií Covid 

-19  bolo zorganizovaných iba 7 podujatí a to: stretnutie s logopedičkou, s  cestovateľom, 

tvorivé dielne pre klientov DSS Integra a výstavy pre všetkych čitateľov a návštevnikov 

knižnice.  Projekt bol realizovaný od februára do decembra 2020.   

 

 

 



Košický samosprávny kraj  

Košický samosprávny kraj podporil v rámci výzvy KSK „Tradície inšpirujú inovácie“ predložený 

projekt Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického s názvom „Mobilizácia kreatívneho 

potenciálu v regióne Zemplína“ vo výške 29 972,87 eur. Z uvedenej výzvy KSK boli podporené  

Košickým samosprávnym krajom projekty kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti v celkovej  výške takmer 116 000 Eur. 

Hlavným cieľom projektu bola inovácia kultúrnej ponuky na trhu a vytvorenie kulturných 

služieb odražajúcich špecifiká regiónu Zemplína prostredníctom vytvorenia multifunkčnej   

miestnosti s bezbarierovým prístupom, ktorej základným využitím bude realizácia moderných 

tvorivých dielní  pre čitateľov a  návštevníkov knižnice G. Zvonického v Michalovciach ako aj 

zatraktívnenie knižnice bezbariérovým prístupom vo forme stoličkového výťahu pre 

znevýhodnených čitateľov a návštevníkov knižnice. 

Projekt bol realizovaný od 1.6.2020 do 15.11.2020. 

 

Mesto Michalovce 

 Mesto Michalovce  v roku 2020 podporilo projekt ,,Nové knihy pre našich čitateľov“     vo 

výške 800 €. Cieľom projektu bolo zabezpečiť vzdelávacie, informačné a relaxačné potreby 

čitateľov a návštevníkov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického  v Michalovciach. Projekt 

bol schválený. Z finančnej dotácie vo výške 800 € - boli zakúpené nové knihy do knižnice z 

krásnej a náučnej literatúry pre deti, mládež a dospelých v počte 82. Projekt bol prínosom 

pre skvalitnenie služieb knižnice a rozšírenie knižného fondu. 

Projekt bol realizovaný od 14. 09. 2020 do 15. 12. 2020. 

 

 

 

 

 


