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I.ÚVOD 
 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je univerzálnou verejnou 
knižnicou, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. 
 
V súlade so zákonom NR SR č.183/2000 o knižniciach je kultúrnou, vzdelávacou 
a informačnou inštitúciou, ktorá zhromažďuje a sprístupňuje dokumenty a informácie 
z vlastných a iných zdrojov.  Koordinuje a poradensky usmerňuje obecné a mestské knižnice 
v okresoch Michalovce a Sobrance. Na základe zmluvných vzťahov zabezpečuje doplňovanie 
knižničných fondov týchto knižníc. 
 
Predkladaný rozbor činnosti za rok 2010 hodnotí tieto činnosti knižnice : 

- doplňovanie knižničného fondu, 
- poskytované služby a používateľov, 
- bibliografickú činnosť, 
- metodickú činnosť, 
- kultúrno-vzdelávacie podujatia, 
- automatizáciu knižnice, 
- hospodárenie knižnice. 

 
 
II.HLAVNÁ ČINNOSŤ 
 
1. Knižničné fondy 
 
Kvantitatívne ukazovatele 
Prírastky KF:                      1 187                              Plán:  nebol stanovený 
Úbytky KF:                          9 843         
Celkový stav KF:              98 085       
 
Čerpanie finančného príspevku KSK na nákup KF 
 
Knihy a špeciálne dokumenty:  1 863,17 €                  Plán: nebol stanovený 
Periodiká:                                  2 492,97 €                                          
Spolu:                                        4 356,14 €                                        
 
Čerpanie sponzorských  príspevkov a grantu na nákup kníh  
 
Knihy a špeciálne dokumenty:    5 700,00 € 
Z toho :  
Grant z MK SR                            5 000,00 € 
Príspevok z mesta Michalovce       700,00 €      
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Čerpanie financií na nákup knižničných fondov spolu 
 
Knihy a špeciálne dokumenty:   7 563,17  €           
Periodiká:                                    2 492,97 €         
Čerpanie spolu:                         10 056,14  €          
 
 
 
 
Prírastky KF spolu                 1 187                
 
z toho -  beletria                           373             
           -  náučná literatúra            365        
           -  beletria pre deti              274        
           -  náučná pre deti              162                     
           -  špeciálne dokumenty       13                      
 
Úbytky KF spolu                     9 843   
                                  
z toho – beletria                        2 635               
          -  náučná literatúra          3 145   
           - beletria pre deti            2 191 
           - náučná pre deti                982      
           - špeciálne dokumenty      890              
 
V roku 2010 bolo zaevidovaných 1187 knižničných jednotiek v celkovej hodnote  
7 563,17 €. 

 
 
Periodická tlač 

 
V roku 2010 sme nakúpili periodickú tlač –noviny a časopisy – 74 domácich  titulov a 12 
zahraničných titulov, spolu 82 exemplárov 
v hodnote  2 492,97 € 
Celková suma na nákup knižničného fondu (knihy a periodická tlač)  v roku  2010 je   
10 056,14 € 

 
 
2. Služby 

2.1 Používatelia a návštevníci  
 
Čitatelia rok 2009 :   6 496 
Čitatelia rok 2010 :      6 489 
 
 
 
2.2 Výpožičky 

Počet absenčných výpožičiek 2009:  118 770 

Počet absenčných výpožičiek 2010:              113 516 
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2.3 Činnosť oddelení  
 
Oddelenie pre deti a mládež 
Pravá časť prízemia je vyčlenená detským a mladým čitateľom. V minulom roku prebehla 
v knižnici čiastočná reorganizácia oddelení, ktorá sa dotkla hlavne Detského oddelenia – 
detskej beletrie a oddelenia detskej náučnej literatúry, ktoré sa spojili a v súčasnosti tieto obe 
oddelenia sa nachádzajú v priestoroch oddelenia Detskej literatúry.  
V bývalých priestoroch Detskej náučnej literatúry sa nachádza Hudobné oddelenie spolu 
s oddelením  internetu. 
Fond oddelenia pre deti a mládež tvorí krásna a náučná literatúra, časopisy a periodiká. Na 
oddelení je  k dispozícii 10 miest, kde majú 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. 
Krásna literatúra je rozdelená do troch skupín podľa veku detských čitateľov. 
Pracovníčky oddelenia uskutočňujú pre svojich čitateľov a návštevníkov informatické 
prípravy, kvízy, súťaže, besedy so spisovateľmi, stretnutia s autormi detskej literatúry a rôzne 
iné podujatia. Oddelenie poskytuje služby deťom v predškolskom veku od 3 - 6 rokov a 
deťom do 15 rokov. 
 
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 súčasnosti odoberá knižnica 74 
titulov novín a časopisov, 82 exemplárov a 12 zahraničných titulov. V rámci študovne je 
vyčlenená literatúra s ekologickou problematikou, ekonomický 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 prameňov. V ponuke študovne sú aj absenčné a prezenčné 
výpožičky multimediálnych CD z časopisov PC-revue, CHIP, Internet a ďalšie. 
 
Internet 
 
V internetovej študovni sú používateľom knižnice, ale aj širokej verejnosti, k dispozícii 
pracovné stanice s pripojením na internet, tlačiarne a skener. Záujemcovia  o internet 
s vlastným notebookom alebo iným mobilným zariadením majú možnosť využiť wifi 
pripojenie. 
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Hudobné oddelenie 
 
V rámci internetovej študovne ponúka svoje služby hudobné oddelenie. 
Hudobné oddelenie je špecializovaným pracoviskom pre prácu s hudobnou literatúrou. Po 
minuloročnej úprave sa oddelenie nachádza na prízemí, v priestoroch kde predtým bolo 
oddelenie detskej náučnej literatúry a detskej študovne, ktoré sa prenieslo do priestorov 
detskej literatúry. Súčasťou oddelenia sa tak stala bývalá rozprávková miestnosť, ktorá slúži 
na prácu s detským čitateľom. 
 
 Fond oddelenia tvoria gramoplatne, ktoré sa však postupne s fondu vyradzujú, 
magnetofónové kazety a CD platne z oblasti vážnej, populárnej, ľudovej hudby i hovoreného 
slova, knihy a časopisy o hudobnom umení, notový materiál pre potreby  učiteľov a žiakov 
ZUŠ. 
 
Oddelenie poskytuje tieto služby: 

� požičiava na domáce štúdium knihy, časopisy,  
� usporadúva podujatia s hudobnou tematikou pre žiakov základných,  
� poskytuje rôzne informácie z oblasti hudby,  
� požičiava zvukové nahrávky kníh na magnetofónových kazetách a CD nosičoch pre 

nevidiacich a slabozrakých. 

 
V priestore bývalého hudobného oddelenia je zriadená spoločenská miestnosť  na 
usporadúvanie besied, výstav a podobných kultúrnych podujatí. 
 
Pobočky 
 
Knižnica poskytuje svoje služby aj mimo hlavnej budovy na troch pobočkách na základných 
školách a jednu na pobočne v domove dôchodcov. Okrem týchto pravidelne poskytovaných  
službách, raz mesačne pracovníci navštevujú dva kluby dôchodcov.  
Pracovníčka pobočiek pripravuje pre svojich návštevníkov podujatia a informatické prípravy 
podľa potreby a požiadaviek.  
 
V roku 2010 pripravili pracovníci knižnice pre svojich čitateľov, používateľov a pre širokú 
verejnosť tieto aktivity : 
 
Počet  kultúrno-výchovných podujatí : 95, počet účastníkov na týchto podujatiach 5 210 
Počet informačných príprav pre deti MŠ, žiakov ZŠ, študentov stredných škôl a učilíšť : 56 
Počet účastníkov na informačných prípravách : 1 171 
Počet vypracovaných rešerší : 84 
Počet MVS poskytnutých knižniciam : 50 
Počet MVS poskytnutých našim čitateľom : 301 
 
Roku 2010 zaregistrovala knižnica 1 334 nových čitateľov. 
Počet aktívnych čitateľov, ktorí od 1.1.2010 do 31.12.2010 uskutočnili aspo1 výpožičku, 
vrátenie, predlženie alebo žiadanku  je 4 434 
Celkový počet čitateľov, ktorí v roku 2010 použili výpožičné služby je 36 851 
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Webovú stránku knižnice www.zkgz.sk navštívilo 6 856 jedinečných návštevníkov 
Počet návštev našej webovej stránky : 37 005 
Počet zobrazení stránky : 93 817 
Celková návštevnosť knižnice v roku 2010 : 43 810 návštevníkov (aj s návštevníkmi podujatí 
a IP) 
 
 
TOP 10 najžiadanejších titulov v knižnici za rok 2010 
 
Fulmeková Denisa – Dve čiarky nádeje 
Miller Rebecca - Tajné svety Pippy Leeovej 
Medeiros Teresa – Tvoja do úsvitu 
Nagyová- Džerengová Petra – Pozri sa na seba 
Brezina Thomas – Kúzla trápnych rodičov 
Repovská Jarmila _ Do roka a do dňa 
Keleová-Vasilková Táňa – Túžby 
Willetová Marcia Zátoka nádejí 
Brezina Thomas – Strašidelná rodina 
Krentz Jayne Ann – Krehké šťastie 
     
 
2.4.Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia    

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 minulom roku 2010 bolo usporiadaných  94 podujatí a 56 
informatických príprav. Vďaka tomu sa nám podarilo získať určitú časť čitateľskej základne. 
Všetky podujatia, ktoré knižnica pripravuje vyžadujú množstvo organizačných krokov 
a samozrejme aj isté finančné zázemie. Od toho sa odvíja aj výber jednotlivých tém a hostí. 
Naša knižnica sa skôr ako na kvantitu zameriava na kvalitu podujatí.  
O podujatia, ktoré sme usporiadali prejavili naši návštevníci živý záujem, účasť bola väčšinou 
uspokojivá. Všetky podujatia pre verejnosť knižnica propaguje v miestnej tlači alebo 
médiách, informuje občanov aj prostredníctvom svojej web stránky, pracovníci pripravujú 
rôzne plagáty a pútače, ktoré sú vystavené na povolených miestach v Michalovciach.    
 
Najväčšia časť podujatí sa pripravuje pre detských čitateľov. Knižnica spolupracuje so 
základnými aj strednými školami v meste a okolí a svoje podujatia prispôsobuje dopytu 
týchto inštitúcii.  
 
V rámci spolupráce s materskými školami sa konali informačné výchovy i pre najmenších 
čitateľov pod názvom  Predškoláčik v knižnici, keď mnohí z nich boli prvýkrát v živote 
v knižnici. Ich detské očká sledovali všetko, najviac ich zaujalo množstvo kníh na policiach, 
ale aj farebné ilustrácie . Navštívili aj oddelenie , ktoré je pre ne zahalené tajomstvom, pretože 
tam chodia len dospelí čitatelia . Na hudobnom oddelení  predviedli svoje spevácke umenie. 
Nakoniec si prečítali rozprávku, zahrali sa na ilustrátorov a pochutnali si na dobrom čajíku.  
Dohodli sme sa, že sa k nám vrátia, ale už ako čitatelia, ktorí majú prelúskané písmenka. 
 
Zapojili sme sa do podujatia „Čítame s Osmijankom“, pripravujeme besedy so zaujímavými 
spisovateľmi a ilustrátormi, organizujeme súťažné dopoludnia.  
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Jedným z takých to podujatí bol Kráľ čitateľov -  súťažno - zábavný kvíz, kde  si zmeralo 
svoje sily  11  čitateľov. Preukázali svoje znalosti z detskej literatúry, náučnej literatúry 
a orientácie v knižničnom fonde. V závere podujatia sa zahrali na spisovateľov, dokonca 
svoju tvorbu odprezentovali pred porotou a publikom. V porote okrem pracovníkov knižnice 
dohliadali  na súťaž aj bývali králi čitateľov Dominika Besterciová a Peter Kyseľ. Kráľom 
čitateľov pre rok 2010 sa stal Dávid Petrík, žiak ZŠ Okružná Michalovce, ktorý bude 
reprezentovať našu knižnicu na Celoslovenskom sneme kráľov čitateľov. 
 
Knižnica sa tak, ako každý rok zapojila do podujatia Maratón v čítaní  Čítajme si  ( detský 
maratón v čítaní ), ktorý prebiehal 25.3.2010 od 9.00 hod. – 15.00 hod.  Tento najpočetnejší 
detský čitateľský maratón je celoslovenským projektom a jeho krstnou mamou je známa 
spisovateľka Oľga Feldeková. Zapojila sa doňho aj Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 
(ZKGZ) v Michalovciach. Cieľom akcie bolo zapojiť čo najväčší počet deti do aktivity, ktorú 
v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia od PC cez televízor až po mobil. 
Čítaním spoločnej knihy od Petra Gajdošíka  Zverinec na siedmom poschodí sme sa pokúsili 
o prekonanie rekordu v čítaní a zápis do Slovenskej knihy rekordov.  V našej knižnici , ale aj 
v spolupráci so Základnými školami  sa podujatia zúčastnilo 372 žiakov. Čítalo sa aj na ZŠ 
T.J. Moussona v Michalovciach. Pri knihe sme strávili celých šesť hodín bez prestávky.  
 
Knižnica sa tradične zapája do medzinárodného podujatia „Noc s  Andersenom“.  
Tentokrát to bolo 26.3.2010 na 27.3.2010 a zapojené boli knižnice Slovenska, Čiech, Poľska, 
Slovinska. Podujatie sa zameriava na podporu čítania a čitateľskej gramotnosti deti a mládeže. 
Detskí čitatelia zo ZŠ T.J. Moussona  strávili noc v knižnici medzi svojimi najobľúbenejšími 
knihami. Knižnica pripravila bohatý program. V úvode mladí čitatelia zložili „Sľub spáčov“ . 
Do rozprávky sa deti preniesli pomocou bábkového divadla z Košíc. Nevesta Myška bola 
rozprávka, ktorá potešila každé detské srdiečko. Po nej už nasledovala Kráľovská večera, kde 
si deti doplnili energiu. V Tvorivej dielni preukázali svoje schopnosti pri vytváraní náramkov 
priateľstva z korálikov.  Nezabudli sme ani na Chat Andersen, kde si deti vymenili svoje 
skúsenosti a zážitky  so spáčmi z Čiech, Slovinska a Poľska.  Lampiónový sprievod cez pešiu 
zónu v centre Michaloviec zaujal nielen samotné deti, ale aj okoloidúcich michalovčanov. 
Cesta odvahy a Polnočné čítanie s baterkou pod perinou  prinieslo očakávané dobrodružstvo.  
 
V spolupráci s ZŠ na ul. T.J.Moussona knižnica poskytla svoj priestor pre prezentáciu nášho 
regiónu  žiakmi základných škôl pod názvom:  Zvonického literárne dni 2010. 56 žiakov 
základných škôl z Michalovských ZŠ sa 20.mája 2010 prezentovalo v prednese poézie a 
prózy regionálnych spisovateľov v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v 
Michalovciach. Zodpovedný prístup prezentujúcich a pedagógov bol krásnym dopoludním a 
pripomenutím si významných osobností nášho regiónu. 
 
KNIHOLAND -  letný detský denný tábor. 
 
 Počas letných prázdnin knižnica organizuje pre detských návštevníkov  Letný detský denný 
tábor „KNIHOLAND“, o ktorý je medzi  našimi mladými čitateľmi veľký záujem. Zameraný 
 je predovšetkým na aktívne využitie ich voľného času počas prázdnin  v priestoroch knižnice, 
ale aj mimo nej. Tohto roku sa ho zúčastnilo 21 mladých čitateľov.  Prvý deň bol venovaný 
knihám, deti sa oboznámili s prácou knihovníka, skúsili si zaradiť literatúru  do knižničného 
fondu a  prezreli si oddelenia,  ktoré navštevujú ich rodičia. V Európskom pexese sa deti 
hravou formou oboznámili so životom v jednotlivých krajinách EÚ.V knižnici nechýbala ani 
rozprávka a šikovní ilustrátori. Múdrosti,  ktoré sa v knihách nachádzajú sme si chceli  overiť 
aj v živote.  Zamerali sme sa na život našich predkov, staré remeslá a prírodu.. Zavítali sme 
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do Pozdišoviec, kde nám roztočil hrnčiarsky kruh majster Parikrupa. Hrnčiarstvo patrí medzi 
najstaršie remeslá na Zemplíne a tak sa aj naši malí preniesli do dávnych čias, kedy príbytky 
zdobili džbány a maľované taniere. Tretí deň bol venovaný štvornohým priateľom. Policajti z  
Okresného oddelenia Policajného zboru v Michalovciach pre deti  predviedli  ukážkový 
kynologický výcvik psov. Popoludnie sme venovali spomienke na Michaela Jacksona. Deti si 
vlastnoručne vyrobili "diamantovú" Jacksonovú rukavicu a zatancovali si moonwalk na jeho 
nezabudnuteľnú hudbu. Ďalší deň sme sa vybrali na výlet. Našim cieľom bol Skanzen 
v Humennom.  Prírodné múzeum ľudovej architektúry  pred nami odkrylo históriu života 
našich predkov, ich prácu, ale aj múdrosť.  V posledný deň nášho táborovania sme sa aj 
napriek tropickému počasiu vybrali do prírody. Navštívili sme ochrannú zónu  Národnej 
prírodnej rezervácie Senné rybníky Iňačovce. Zaujalo nás množstvo chráneného vtáctva, 
živočíchov a rastlín. Deti sa z úst ochranára  pána Hrinku dozvedeli  zaujímavosti zo sveta  
vtáčej ríše. Výstupom na rozhľadňu sa nám naskytla panoráma prekrásnej prírody s krovitými 
močiarmi.  Sladká zmrzlina a fotografia na rozlúčku ukončili naše aktívne týždenné putovanie 
za vedomosťami. 
 
S veľkým ohlasom mladšej čitateľskej verejnosti bolo v spolupráci s Českým spolkom 
v Košiciach organizovaná prezentácia jednotlivých krajín Európskej únie pod názvom 
Európske pexeso, ktoré bolo prezentované celkovo 218 účastníkom. Súčasťou prezentácie bol 
i kvíz zameraný na prezentované krajiny a najaktívnejší s pomedzi účastných boli odmenení 
sladkou odmenou. 
 
Pekné ohlasy mali medzi detskou  a mládežníckou čitateľskou verejnosťou  i stretnutia so 
spisovateľmi, ktorí sa venujú detskej tvorbe či už priamo s nimi osobne v priestoroch 
knižnice, prípadne na škole alebo sprostredkovane  cez zážitkové čítanie ako napr: G. Futová 
– Lepší otec v hrsti, ako kamoš na streche, P. Karpinský – Ako som ochorel a ako Ťuk Ťuk 
usporiadal večierok, D. Hevier – Dáždnikový skladateľ, V. Štefanič – Kráľovná z Tamiru. 
Zaujímavé stretnutie bolo s mladou slovenskou autorkou  12 ročnou Stelou Brixovou.  
 
Netradičnou a interaktívnou formou sa snažilo i naďalej snaží hudobné oddelenie 
spopularizovať osobnosť svetovej hudby, vzbudiť záujem  detí o klasickú hudbu, vytvoriť 
základ vedomostí, na ktorom môžu ďalej budovať  svoj svet poznania. Súčasne bola snaha o  
spopularizovanie kníh ako zdroja informácií, zábavy, vzbudiť  v detských očiach záujem 
o tento fenomén.  Poslúžil na to cyklus podujatí – Haydnparáda, kde sa využili prostriedky 
tvorivej dramatiky, hravosť, pohybovosť, práca v kruhu. Súčasťou podujatia bola aj tvorivá 
dielňa, v ktorej naši mladí čitatelia ilustrovali príbeh z Haydnovho detstva, neskôr vyrábali 
Haydnove parochne a priblížili si život v čase obdobia, v ktorom žil tento velikán, 
historickým tancom. Veľkým zážitkom pre ne  bola  aj aktivita v kruhu, vytlieskavanie rytmu 
a pantomíma hudobných nástrojov. 
 
Ďalším vydareným podujatím na hudobnom oddelení bolo podujatie s názvom Dáme si 
Bacha, venované výročiam narodenia a úmrtia Johanna Sebastiana Bacha. Cieľom podujatia 
bolo spopularizovať osobnosť svetovej hudby ako skladateľa aj veľkého improvizátora v hre 
na organe, spropagovať knihy o hudbe a hudobných skladateľoch v knižnici. Žiaci si v krátkej 
prezentácii priblížili život J.S.Bacha, vypočuli hudobné ukážky v klasickom  prevedení aj 
v rockovej úprave, prezreli výstavu kníh. Získané poznatky si mohli overiť v krátkom 
vedomostnom Bachovom kvíze. J.S.Bacha preniesli do súčasnosti a namaľovali ho ako 
rockového umelca.                                    
 
Veľmi populárnym podujatím ktoré organizuje knižnica je „Hallowen v knižnici“. 
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Počas októbra a novembra knižnica organizovala v rámci Úcty k starším ľuďom a starým 
remeslám prezentáciu ľudového remesla v spolupráci s p. Štefančíkovou, kde veľmi pútavo 
bol dnešnej mladej generácii sprístupnený pohľad do života, tradícií a nárečí  nášho regiónu 
a každý mladý návštevník mal možnosť precvičiť si svoju zručnosť na tkáčskych krosnách. 
 
Neodmysliteľnou súčasťou decembrových aktivít je spolupráca s materskými a základnými 
školami,  detskými domovmi a klientmi Domovu sociálnych služieb ANIMA, kde počas 
predvianočného obdobia sa organizujú prehliadky kolied, vinšov, vianočných zvykov 
a tradícii. 
  
Cieľom tohto nášho snaženia je priblížiť deťom svet literatúry a fantázie, ukázať im 
alternatívu trávenia voľného času, poskytnúť im návod, kde a ako najľahšie nájdu odpovede 
na svoje otázky.  
 
Nezanedbávali sme ani našich dospelých čitateľov, usporiadali sme pre nich zaujímavé 
besedy napríklad so spisovateľmi, cestovateľmi, hercom, vydavateľmi  - Evou Urbaníkovou, 
Ivou Pekárkovou,  Drahoslavom Machalom,  Jaroslavom Rudišom, prof. J. Adamovičom, 
Ľubomírom Motyčkom,  Mons. J. Tóthom, semináre o tradíciách a zvykoch  nášho regiónu, 
podujatia zamerané na propagáciu osobností nášho regiónu, výstavy a rôzne prezentácie. 
 
Počas minulého roka knižnica poskytla svoj kultúrno-reprezentačný priestor na podujatia ako 
krst knihy – p.Varkonda – Pripovidky z Ložina II - promócia a autogramiáda knihy. V tejto 
zbierke krátkych textov autor spracoval históriu rodnej obce Ložín, resp. užšieho regiónu. Ide 
o akýsi miestny národopis, prehľad dejinných udalostí, legiend, anekdot a zvyklostí, ktoré sa 
viažu k tejto východoslovenskej obci. Knihu uviedli do života starosta obce Ložín Ing. Ján 
Šimko a riaditeľka Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického Mgr. Marianna Maruničová.  
Všetkým prítomným zahrali do spevu i do tanca spevácka skupina Ondavčanka z Bánoviec 
nad Ondavou a spevácka skupina Oľchovanka z Ložína.   
  
Knižnica spolupracuje i so začínajúcimi filmármi  a poskytuje priestor na prezentáciu 
amatérskeho filmu, výstav a vernisáži ako to bolo v prípade Amatérskeho filmu  Business 
autorskej dvojice Pavol Hirjak a Vladimír Sabadoš.  
 
Knižnica počas roka usporadúva výstavy, v ktorých si pripomína tvorbu slovenských, 
zahraničných a regionálnych autorov a osobností,  ako bola výstava Zázrak menom Mácha, 
spomienka Básnik Ondavy – Pavol Horov, výstava O Slovenskom Homérovi -   o živote 
a tvorbe  Pavla Dobšinského, ktorý sa svojou tvorbou zapísal do dejín nášho ľudu. Jeho 
Prostonárodné slovenské povesti  sú zlatou knihou storočí pre slovenský ľud. Svojou tvorbou 
predznačil to, na čo sme v minulosti zabúdali. Na rozprávku. Na dedičstvo našich predkov. 
V rámci Týždňa slovenských knižníc  sa v priestoroch detského oddelenia uskutočnila 
Výstava o živote a diele Pavla Dobšinského., ktorú zrealizovala  Štátna vedecká knižnica 
Košice. Výstavu navštevovali prevažne žiaci základných škôl. 
 
V spolupráci so Slovenskou Národnou Knižnicou a Maticou Slovenskou bola usporiadaná 
výstava – Ako sa robí/rodí kniha, kde bola prezentovaná história kníhtlače o krok za krokom 
prezentovaný postup pri zrode knihy. 
  
V letných prázdninových mesiacoch knižnica využíva priestor pred knižnicou tzv. Letnou 
čitárňou, kde dáva možnosť okoloidúcim ale i návštevníkom knižnice posedieť si a začítať sa 
do dennej tlače alebo do zaujímavej knihy. Pre najmenších je pripravený  detský kútik kde si 
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deti môžu prezrieť  detské knižky, alebo stráviť čas pri omaľovánkach, prípadne obľúbeným 
kreslením na chodník.   
 
Hra slov a samotné obmeny slova do podoby obrazov boli prezentované výstavou Kaligramy 
v spolupráci s Českým centrom v Košiciach 
  
 Knižnica poskytuje svoje služby i pre spoluobčanov, ktorým nie je súdené v, aby sa mohli 
klasickým spôsobom venovať knihe. V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých 
organizuje stretnutia  na ktorých vhodným a primeraným spôsobom približuje život a dielo 
jednotlivých literárnych ale i hudobných tvorcov. Takýmto podujatím bolo stretnutie pod 
názvom: Ján  Werich z príležitosti jeho významných výročí narodenia i úmrtia. 
    
Koncom roka bola usporiadaná pre širokú verejnosť prezentácia filmu Michalovce – srdce 
Zemplína v spolupráci s tvorcami samotného filmu a pracovníkmi Zemplínskeho múzea Mgr. 
Marošom  Demkom,  PaedDr. Martinom  Molnárom. 
 
Knižnica pamätá i na svojich bývalých pracovníkov, ktorí značnú časť svojho života venovali 
knižnici a v súčasnosti sú na dôchodku, pre ktorých tak isto pripravuje stretnutia a posedenia -  
Stretnutie po rokoch, keď jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna 
paleta. Takýmto umeleckým dielom je aj človek v jeseni života, ktorého tvaroval a formoval 
majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. 
Stretnutie po rokoch  bolo podujatie, kde bývalí pracovníci knižnice si zaspomínali na časy 
prežité v knižnici. Spestrením posedenia bola ukážka p. Štefančikovej - tkanie na krosnách, čo 
si aj samé kolegyne vyskúšali a v spomienkach si vrátili do čias mladosti. 
Ako využiť dary prírody na skrášlenie svojich príbytkov, nám ukázala p.Harbuľáková. 
Naučila prítomných viazať kytičky ruži z opadaného lístia, ktoré si môžu nazbierať na 
príjemných jesenných prechádzkach. 
Nechýbal ani spev a dobrá nálada, ktorou prispela folklórna skupina Klubovanka. 
 
Bohatú spoluprácu má knižnica s MŠ, ZŠ, SŠ, DD, Anima – Vianočné čaro ale i s Českým 
kultúrnym centrom v Košiciach – Európske pexeso, besedy so spisovateľmi,  Českým 
spolkom v Michalovciach – Noc literatúry a Literárno – historické prednášky, Michalovskou 
hvezdárňou – Mytológia hviezd, Zemplínskym múzeom – návštevy, besedy  a v neposlednom 
rade i Maticou slovenskou – spoluorganizácia besied a výstav napr.: Ako sa robí/rodí kniha. 
. 
„Knižnica v zrkadle času“ 
 

Významnou udalosťou minulého roka bol dvojdňový seminár „Knižnica v zrkadle 
času“ venovaný 85. výročiu vzniku knižnice  za účasti 140 pozvaných hostí.  

 
Seminár prebiehal 2. a 3. júna 2010 za účasti predstaviteľov Košického 

samosprávneho kraja, primátora mesta Michalovce, pracovníkov kultúrnych zariadení, 
bývalých  a súčasných pracovníkov knižnice. Súčasťou prvého dňa bola pre pozvaných 
účastníkov podujatia uskutočnená prehliadka mesta a historických pamiatok s profesionálnym 
výkladom pracovníka Zemplínskeho  múzea PaedDr. Martina Molnára  V programe bolo aj 
prijatie zástupcov knižníc KSK a PSK u primátora mesta Michalovce. 

 
Jubilejné oslavy Zemplínskej knižnice pokračovali slávnostnou akadémiou v ktorej 

riaditeľka knižnice Mgr. Maruničová vyhodnotila činnosť obecných knižníc a ich podiel na 
výchove a vzdelávaní  čitateľov. Ocenené boli najlepšie obce ktoré podporujú činnosť svojich 
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obecných knižníc - Bánovce nad Ondavou, Bežovce, Kaluža, Klokočov, Kusín, Lúčky, 
Rakovec nad Ondavou, Remetské Hámre, Slavkovce a Vinné.   
Riaditeľka Zemplínskej knižnice zároveň poďakovala bývalým riaditeľkám za ich prínos 
a rozvoj knižnice v uplynulých rokoch - pani Huňárovej, pani Korpovej a Mgr. Monike 
Šleisovej.  

Knižnica ocenila milým pamätníčkom i stálu návštevníčku podujatí - čitateľku Alžbetu 
Kerestyovu, do ktorého čitateľka archivuje svoju účasť na všetkých podujatiach knižnice. 
V závere akadémie boli riaditeľke Zemplínskej knižnice Michalovciach odovzdané ďakovné 
listy od hostí Košického samosprávneho kraja v zastúpení Mgr. Milana Biatha, za SAK PhDr. 
Daniela  Džuganová, za verejné knižnice KSK pani Kernerová a za mesto Michalovce 
vystúpil s poďakovaním a ocenením práce primátor mesta Viliam Záhorčak.  

 
Hostí a účastníkov tohto podujatia pozdravili svojim programom žiaci súkromnej 

umeleckej školy Talent-Um v Michalovciach a folklórny súbor Viňančan. Na záver prvého 
dňa  bola slávnostná recepcia na Mestskom úrade, ktorej sa zúčastnili pozvaní hostia. 

Druhý deň seminár pokračoval premietaním filmu z histórie knižnice až po súčasnosť 
pod názvom Knižnica v zrkadle času. Následne vystúpil Prof. Ján Šafin, ktorý hovoril na 
tému Svätý Gorazd I. nástupca sv. Metoda na veľkomoravskom biskupskom stolci. Pútavosť 
tejto prednášky podnietili aj otázky súvisiace s našim rodákom regionálnym spisovateľom 
Gorazdom Zvonickým podľa ktorého je knižnica aj pomenovaná. V závere odznela zaujímavá 
prednáška na tému Etnograf Ján Mjartan a jeho pôsobenie v Michalovciach, ktorú predniesol 
Mgr. Maroš Demko.  

Súčasťou podujatia bolia výstavy Dejiny písomníctva a Regionálni autori a ich tvorba. 

Na základe ohlasu verejnosti sa knižnica bude snažiť v rámci svojich možností i v budúcnosti 
organizovať podobne zamerané aktivity. 
 
Celkom sa na  našich podujatiach zúčastnilo 5 210  návštevníkov. 
 
 
3. REGIONÁLNA ČINNOSŤ 
 
3.1.Bibliografická činnosť 
 
      Bibliografické oddelenie v roku 2010 excerpovalo periodickú tlač : Michalovčan, Zemplín 
extra, Zemplínsky denník korzár, Naše mesto, Prameň, Misionár, Don Bosco dnes a  
regionálnu tlač – Pozdišovčan, Budkovčan, Bánovské noviny, Naše mesto (Strážske). 
      Za uvedené obdobie bolo do databázy vo Virtue vložených 991 bibliografických 
záznamov. 
Do fondu regionálnej literatúry priebežne počas roka pribudlo a bolo zaevidovaných 25 
prírastkov, ktoré boli získané kúpou, darom či formou povinného výtlačku. 
Knihy s regionálnym obsahom sú uložené v študovni, kde sú prístupné používateľom 
k prezenčnému štúdiu. 
Výstrižkové albumy v klasickej výstrižkovej podobe vystriedali elektronické albumy. 
Zaujímavosti o našich regionálnych osobnostiach a o dianí v našom regióne sú spracované 
v elektronickej podobe - text aj fotografie. Samostatne sa spracúva výstrižkový album o našej 
knižnici. Pracovníčky regionálneho oddelenia pripravili výstavu „Regionálni autori a ich 
tvorba“, ktorá bola prezentovaná na oslavách 85. výročia vzniku knižnice.  
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Regionálne oddelenie v spolupráci s propagačným oddelením vydalo medailóny jubilujúcich 
regionálnych autorov. Pri príležitosti 80-tého výročia narodenia Mikuláša Kasardu bola 
spracovaná personálna výberová bibliografia.  
Na Zemplínskom jarmoku sme prezentovali knižnicu burzou kníh a LP platní.  
 
Podujatia, ktoré pripravili pracovníčky regionálneho oddelenia : 
 
Štefan Varkonda - Pripovidki z Ložina 
 
Dňa 1.októbra 2010 o 15,00 hod. sa uskutočnila promócia a autogramiáda knihy Štefana 
Varkondu PRIPOVIDKI Z LOŽINA II. V tejto zbierke krátkych textov autor spracoval 
históriu rodnej obce Ložín, resp. užšieho regiónu. Ide o akýsi miestny národopis, prehľad 
dejinných udalostí, legiend, anekdot a zvyklostí, ktoré sa viažu k tejto východoslovenskej 
obci. Knihu uviedli do života starosta obce Ložín Ing. Ján Šimko a riaditeľka Zemplínskej 
knižnice Gorazda Zvonického Mgr. Marianna Maruničová. Privítali sme aj vzácnych hostí - 
zástupcu primátora mesta Michalovce MUDr. Benjamína Bančeja a duchovného správcu 
cirkevnej pravoslávnej obce v Michalovciach Miroslava Janočku s manželkou. Všetkým 
prítomným zahrali do spevu i do tanca spevácka skupina Ondavčanka z Bánoviec nad 
Ondavou a spevácka skupina Oľchovanka z Ložína.   
 
Spomienka na P. Horova – Básnik Ondavy 
 
V spolupráci s Maticou Slovenskou a Obecným úradom v Bánovciach nad Ondavou sme 
zorganizovali spomienkové stretnutie pri príležitosti 35. výročia úmrtia Pavla Horova. 
Podujatie bolo obohatené o kultúrny program folklórnej skupiny Ondavčanka. 
 
Michalovce – návraty v čase 

Prezentácia knihy a dokumentárneho filmu 

Dokumentárny film - Michalovce, srdce Zemplína...ostatných 100 rokov, je obrazom života, 
udalostí a zmien, ktoré sa v Michalovciach udiali za ostatné storočie. Prostredníctvom 
výpovedí obyčajných ľudí, ale aj odborníkov a osobností, vďaka ich spomienkam a príbehom, 
sa diváci dozvedajú, ako Michalovce vyzerali v rôznych obdobiach, ako sa tu žilo, aké 
osobnosti boli s naším mestom späté . 

Film sa zameriava aj na významné medzníky histórie, obdobie Rakúsko-Uhorska, dve svetové 
vojny, pohnutý rok 1968 či Nežnú revolúciu. Popri starých fotografiách sa v dokumente 
predstavujú aj filmové zábery zo 40-tych a 50-tych rokov 20. storočia pochádzajúce z 
archívov michalovského Zemplínskeho múzea.  

V letných mesiacoch zabezpečovali pracovníčky regionálneho oddelenia službu v letnej 
čitárni pred budovou knižnice a tiež v plážovej knižnici na kúpalisku v Klokočove. 
 
3.2. METODICKÁ ČINNOSŤ 
 
Metodická a prieskumová činnosť bola realizovaná : 

• poradenskou  službou jednotlivým knižniciam okresov Michalovce a Sobrance, 
• doplňovaním knižničného fondu do knižníc okresu na základe dohôd s obecnými 

úradmi, 
• prípravou kultúrno-výchovných podujatí v obecných knižniciach, 
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• školeniami a pracovnými stretnutiami knihovníkov. 
 
 

Do konca marca 2010 boli spracované štatistické výkazy o činnosti knižníc za rok 2009. 
Spracovanie sa robilo v elektronickej podobe – priamo z webovej stránky MK SR. 
Sumáre za jednotlivé typy knižníc – s profesionálnymi knihovníkmi, s neprofesionálnymi 
knihovníkmi, mestské, regionálna knižnica a všetky typy knižníc spolu boli odoslané do 
VKJB v Košiciach. V roku 2010 bolo uskutočnených 135 metodických návštev.  
 
 
Metodické návštevy boli zamerané na : 

 
Na obnovenie dohôd s obecnými úradmi na nákup knižničného fondu pre knižnice v regióne. 
Dohody obnovilo 23 obecných úradov. 

 
Pomoc pri nákupe knižničného fondu - v prvom polroku 2010 bolo zakúpených pre obecné 
knižnice v okresoch Michalovce a Sobrance 422  zväzkov nových kníh v celkovej hodnote  
3 156,50 €. 
 
 
Metodické oddelenie sa v roku 2010 podieľalo na príprave týchto besied v obecných 
knižniciach zabezpečením účasti spisovateľov : 
 
12.4.2010 – Obecná knižnica v Rakovci nad Ondavou, beseda s regionálnou spisovateľkou 
Váradyovou  
14.5.2010 – Obecná knižnica v Bracovciach, beseda s regionálnou spisovateľkou Váradyovou  
 
 
 
4. PROGRAMY A PROJEKTY 
 
 
4.1.. Informatizácia knižnice  
 
V súlade s Uznesením vlády 801/2002 o elektronizácii knižníc sa naša knižnica zapojila do 
projektu KIS3G. Cieľom projektu je vybudovať na Slovensku efektívny centralizovaný 
integrovaný knižnično-informačný systém a zlepšiť knižnično-informačné služby občanom 
v knižniciach a cez internet. Centralizované využívanie knižničného systému Virtua umožňuje 
zlepšenie a rozšírenie služieb knižníc a zlepšenie dostupnosti knižničných zbierok.  
 
 
 
4.2. Projektová činnosť 
 
    Implementácia KIS Virtua na pobočkách ZKGZ 
    Program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 2010 
    Podprogram : 2.1. knižnice a knižničná činnosť 
    Gestor programu : Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR  
    Celkový rozpočet : 3 876,- € 
    Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu : 306,- € 
    Požadovaná dotácia z MK SR : 3 570,- € 
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    Projekt bol schválený, priznaný grant vo výške 3 500,- €      
         
    Knihy pre radosť a poznanie 
    Program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 2010 
    Podprogram : 2.5. akvizícia knižníc 
    Gestor programu Sekcia ekonomiky a Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR  
    Celkový rozpočet : 10 100,- € 
    Spolufinancovanie z vlastného rozpočtu a z iných zdrojov :  2 525,- € 
    Minimálne spolufinancovanie je 5% 
    Požadovaná dotácia z MK SR :  
    Projekt bol schválený, priznaný grant vo výške 5 000,- €  
                     
    Knižnica – brána do sveta informácií 
    Požadované od : Mestský úrad v Michalovciach 
    Požadované finančné prostriedky : 2 000,- € 
    Projekt bol schválený, priznaný grant vo výške 700,- €  
 
    Knižnica v zrkadle času 
    Požadované od : Nadácia Matice slovenskej 
    Celkové náklady na projekt : 1 870,- € 
    Výška  požadovanej dotácie : 1 500,- € 
    Projekt nebol schválený.   
 
    
 
 
 
 
 
    Pri príležitosti osláv 85. výročia vzniku knižnice boli podané tieto žiadosti na finančný  
    príspevok : 
  
    Slovenská asociácia knižníc – v rámci programu „Partnerstvo, alebo spojme svoje sily“-   
    Dostali sme príspevok na zaplatenie lektorov na celoslovenskom seminári Knižnica  
    v zrkadle času vo výške 100,- €.  
       
    Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice – dar vo výške 500,- € na   
    organizovanie medzinárodnej konferencie Knižnica v zrkadle času. 
 
               
                     
5. SPOLUPRÁCA 
 
5.1.Na území mesta a okolia – ZKGZ spolupracuje so všetkými materskými, základnými 
a strednými školami na území mesta Michalovce, s pobočkami vysokých škôl, 
so všetkými kultúrnymi inštitúciami v meste, s miestnou pobočkou Českého spolku. 
 
5.2. Celoslovenská – s verejnými knižnicami na celom Slovensku  
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6. HOSPODÁRENIE A PRACOVNÍCI KNIŽNICE   
 
6.1. Hospodárenie Pri spracovaní  časti hospodárenie knižnice sa pridržiavame pokynov, 
ktoré boli dané na  decembrovej porade (2007) v Herľanoch  
 
6.2. Stav pracovníkov 
 
Položka r.2010 r.2009 r.2008 
Priemerný evidenčný stav zamestnancov 22,23 21,25 23 
Prepočítaný stav zamestnancov 21,38 20,5 22 
Vo fyzických osobách 23 21 23 
Z toho : muži  2 2 1 
              ženy 21 19 22 
Z toho : zamestnanci na ZPS 2 2 2 
Zam. Na dobu určitú 0 0 0 
Mimo evidenčný stav 0 0 0 
Materská dovolenka  0 0 1 
 
            Napriek tomu, že sa rok 2010 nevyvíjal optimálne z dôvodu hospodárskej krízy 
a očakávali sme krátenie rozpočtu, nakoniec sa nám podarilo ušetriť finančné prostriedky 
vďaka nižšiemu počtu zamestnancov oproti rozpočtu. Z ušetrených financií sme vybavili 
spoločenskú miestnosť novým nábytkom a  žalúziami v celkovej výške 2 518,00 €, vymenili 
ventily na radiátoroch v hodnote 734.37 €, zakúpili nový osobný počítač s tlačiarňou za 
955,00 €, vymenili koberce na druhom poschodí v hodnote 497,67 €, zakúpili nový vysávač, 
digitálny fotoaparát, ohrievač, autorádio, svietidlá na  detskom oddelení  a na oddelení 
internetu.  
 V roku 2010 boli vymaľované priestory knižnice za pomoci učňov SOŠ obchodu 
a služieb, Školská 4, Michalovce. Na vymaľovanie bolo použitých 340,00 € na nákup 
maliarskych potrieb  a materiálu na opravu omietok. Nevymaľovaná ostala časť beletrie. 
Pracovníkom bola za činnosti, ktoré súvisia s maľovaním a sťahovaním vyplatená odmena.                   

 
Využitie motorového vozidla : 
 
Priemerný počet jázd mesačne: 8,6 
Počet najazdených kilometrov za rok 2010: 9 958 km 
Účel jázd: celoslovenské porady – Martin, jednania na KSK, metodické návštevy obecných 
knižníc, zásobovanie 
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Ukazovateľ V Eurách 
600- BEŽNÉ VÝDAVKY 249.336,61 
610 - Platy celkom 137.342,00 
612 - Príplatky 8.199,14 
614 - Odmeny 3.085,21 
620 - Poistné 47.005,86 
630 - Tovary a služby 63.993,79 
631 - Cestovné 476,11 
631001 - tuzemské 376,07 
631002 - zahraničné 100,04 
632 - Energie, voda a komunikácie 22.141,55 
632001 - energie 16.644,96 
632002 - vodné a stočné 770,97 
632003 - poštovné a telek. Služby 2.335,70 
632004 - komunikačná infra. 2.389,92 
633 - materiál 23.211,64 
633016 - reprezentačné 134,64 
634 Dopravné 1.472,66 
635 - rutinná a štandardná údržba 2.182,91 
635006 - budov, priestorov a objektov 734,37 
636 - Nájomné 48,00 
637 - Služby 14.460,92 
637001 - školenia, kurzy, semináre 600,52 
637002 - konkurzy a súťaže 300,32 
637003 - propagácia, reklama a inzercia 186,44 
637004 - všeobecné služby 1.921,55 
637007 - cestovné náhrady 36,20 
637012 - poplatky, odvody 69,89 
637014 - stravovanie 9.119,44 
637027 - odmeny zam. v mimopr. 
pomere 120,00 
637035 - dane 0,00 
640 - Transfery 994,96 
642012 - odstupné 0,00 
642013 - odchodné 0,00 
642015 - náhrady príjmov PN 836,96 
Príjmy 17.600,71 
212 - príjmy z vlastníctva 0,00 
212003 - Prenájom objektov 0,00 
212004 - prenájom strojov a zariadení 0,00 
220 Administr. a iné poplatky a platby 0,00 
223001 - Príjmy za služby 15.702,11 
príjmy z vložného 0,00 
príjmy zo vstupného 0,00 
243 - Príjmy z účtov finančného hosp. 5,64 
292 - Ostatné príjmy 646,21 
311 - Granty 500,00 
312 - Transfery v rámci verejnej správy 746,75 
312001 - zo ŠR 46,75 
312007 - z rozpočtu obce 700,00 
312008 - z rozpočtu VÚC 0,00 
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PRÍLOHOVÁ ČASŤ ROZBORU 
 
1. KNIŽNIČNÉ UKAZOVATELE 
 
1.1 Základné knižničné ukazovatele celkom 
 

Kód Ukazovateľ v kn.j. Skutočnosť 2010 Plán 2010 Skutočnosť 2009 

1 Celkový stav KF 98 085 
 

106 741 
1.1 NL pre dospelých 35 244  38 009 
1.2 NL pre deti 3 514  4 334 
1.3 Beletria pre dosp. 37 366  39 628 
1.4 Beletria pre deti 21 288  23 205 
1.5 Špeciál.dokumenty 673  1 565 

2 Počet kn.j. na 1 čit. 15,11  16,4 

3 Obrat KF z abs.výp. 1,1  1,1 

4 Prírastky spolu 1 187  1 199 
4.1 z toho: knihy 1 174  1197 
4.2 špeciálne dokumenty 13  2 
4.21 z toho: kompakt.disky 0  0 
4.22             CD ROM 13  2 
4.23             mg. a videokazety 0  0 
4.24             hudobniny 0  0 
4,3 Nákup KF 10 056,14 €  9 555,37 € 
4.31 Získané z:   príspevok VÚC 4 356,14 €  3 955,37 €  
4.32                    sponzori, granty 5 700,00 €  5 600,00 € 
4.33                    dary 0,00 €  0,00 € 
4.34                     iné 0,00 €  0,00 € 

5 Úbytky 9 843  1 044 
5.1  Z toho: knihy 8 953  1 044 
5.2              špeciálne dokumenty 890  0 

6 Zrevidovaný KF 0  0 
7 Elektron. retrokonverzia 0  0 
8 Počet reg. čitateľov 6 489 6 500 6 496 
9 Výpožičky spolu  194 017 209 620 203 762 
9.1 Výpožičky absenčné 113 516 133 800 118 770 
9.2 Výpožičky prezenčné 80 501 75 820 84 992 
10 Vzdelávacie a spol.  podujatia 151  141 
11 Metodické návštevy 135  146 
12 Edičná činnosť 1 1 0 
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1.1.1 Základné knižničné ukazovatele podľa jednotlivých pracovísk 
 
Doplňovanie a spracovanie knižničných fondov 
 
Doplňovanie knižničného fondu podľa typu literatúry – porovnanie rokov 2006 – 2010 
 

Typ literatúry/rok 2006  2007 2008 2009 2010 
Náučná literatúra pre dospelých 
čitateľov 590 260 697 446 378 
Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 538 437 654 420 373 
Náučná literatúra pre deti 220 38 135 112 162 

Krásna literatúra pre deti 636 138 371 221 274 

Spolu 1984 873 1857 1199 1187 
 
 
 
Graf č.1 
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Nákup literatúry v roku 2010 podľa spôsobu nadobudnutia : 
 
spôsob nadobudnutia počet ks 
Náhrada 29 
Dar 214 
Kúpou 234 
Grant 710 
spolu 1187 
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Doplňovanie KF v Sk porovnanie 2006 - 2010 
 
Rok Nákup kníh v € Nákup periodickej tla če v € 

2006 11 687,45 2 260,80 
2007 1 838,54 2 300,34 
2008 10 540,26 2 429,99 
2009 7 022,44 2 532,93 
2010 7 563,17 2 492,97 

 
 
Graf č.2 
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Vyradené knihy v roku 2010 : 
   
       
Typ literatúry           Počet vyradených zväzkov 

Náučná literatúra pre dospelých čitateľov 4035 

Krásna literatúra pre dospelých čitateľov 2635 

Náučná literatúra pre deti 982 

Krásna literatúra pre deti 2191 

Spolu 9843 
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Služby 
 

ČITATELIA  ROK  2010 
 
Evidovaní čitatelia podľa kategórie – porovnanie rokov 2006 – 2010 
 

Kategória 2006  2007 2008 2009 2010 
Dospelí čitatelia 5048 5013 4193 4141 4221 
Deti do 15 rokov 3500 3246 2664 2355 2268 

Spolu 8548  8259 6857 6496 6489 
 
Graf č.3 
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VÝPOŽIČKY  ROK  2010 
 
  

Výpožičky podľa formy – porovnanie rokov 2006 – 2010 
 

Forma 2006  2007 2008 2009 2010 
Absenčné výpožičky 150.996 142.140 123.351 118.770 113.516 
Prezenčné výpožičky 132.121 77.739 61.435 84.992 80.501 

Spolu 283.117  219.879 184.786 203.762 194.017 
 
 
 
Graf č.4 
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Výpožičky podľa druhu literatúry – rok 2010 
 
Náučná literatúra pre dospelých 51406 
Krásna literatúra pre dospelých 55158 
Náučná literatúra pre deti 10466 
Krásna literatúra pre deti 22085 
Výpožičky periodík 54902 
Spolu 194017 
 
 
 
Graf č.5 
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Výpožičky podľa druhu literatúry – porovnanie rokov 2006 -2010 
 

Druh literatúry 2006 2007 2008 2009 2010 
Náučná lit.pre dospelých 54.955 50.064 76.016 60.097 51.406 
Krásna lit.pre dospelých 57.806 51.094 48.759 49.013 55.158 
Náučná lit.pre deti 16.147 14.131 10.060 9.416 10.466 
Krásna lit.pre deti 31.494 27.356 25.371 21.512 22.085 
Výpožičky periodík 122.715 76.664 24.580 63.724 54.902 

Spolu 283.117  219.309 184.786 203.762 194.017 
 
 
Graf č.6 
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Metodická činnosť 
 
Nákup knižničného fondu v roku 2010 – obecné a mestské knižnice 
 
Obecná knižnica Nákup KF v € 
Bánovce nad Ondavou 218,04 
Bracovce 222,26 
Budkovce 247,31 
Choňkovce 40,74 
Inovce 75,99 
Kaluža 364,05 
Klokočov 208,06 
Kusín 68,15 
Lúčky 48,84 
Oreské 128,58 
Podhoroď 87,04 
Remetské Hámre 303,42 
Slávkovce 390,91 
Staré 104,18 
Trnava pri Laborci 165,86 
Úbrež 63,07 
Vinné 420,00 
SPOLU 3.156,50 
 
Knižnice spolu zakúpili 422 zväzkov v celkovej hodnote 3 156,50 €. 
 
 

1.2 Stav obecných knižníc v okrese v roku 2010 
 
Stav obecných knižníc v okrese Michalovce  
 
1. Počet obcí  (v okrese)  78 
 
3. Počet obecných knižníc: 62                    

 z toho:  
 a/ s profesionálnym pracovníkom: 16 (z toho 2 mestské  knižnice)  
 b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 26 
 c/ stagnujúce knižnice:                       20 
 

4. Počet zrušených knižníc:  0  
  
5. Počet knižníc s obnovenou činnosťou: 0 
                                                                        
6. Stagnujúce knižnice oproti minulému roku: 0 
 
7. Počet sprofesionalizovaných knižníc: 0 
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8. Počet odprofesionalizovaných knižníc: 0 
 
9. Knižnice, ktoré nenakúpili žiadnu literatúru: Bajany, Drahňov, Horovce, Jovsa, Laškovce, 
Nacina Ves, Poruba pod Vihorlatom, Ptrukša, Pusté Čemerné, Ruská, Sliepkovce, Vysoká 
nad Uhom, Zalužice, Zemplínska Široká, Žbince, Hatalov, Iňačovce, Malčice, Rakovec nad 
Ondavou, Trhovište, Zemplínske Kopčany                                                                                                                        
 
10. Priestorové zmeny: 0 
  
a/ Zlepšenie priestorových podmienok: 0 
     
b/ Zhoršenie priestorových podmienok: žiadne 
 
11. Elektronizácia knižníc : PC majú tieto knižnice – Oreské, Zalužice, Rakovec nad 
Ondavou, Pavlovce nad Uhom, Strážske, Hatalov, Palín 
  
a/  uviesť menovite, ktoré poskytujú služby pre čitateľov : Strážske, Pavlovce nad Uhom,  
                                                                                              Oreské, Palín 
b/  uviesť menovite, ktoré majú PC, len pre vlastnú potrebu : Zalužice, Rakovec nad 
Ondavou,  Hatalov, 
 
12. Ktoré knižnice majú zakúpené  knižničné programy :  
      Oreské – KIS MaSK 
      Zalužice – KIS MaSK 
      Rakovec nad Ondavou – KIS MaSK 
      Pavlovce nad Uhom, Palín, Hatalov  – Clavius 
      MK Strážske - Virtua 
 
13. Ktoré knižnice majú vlastnú webovú stránku : žiadna 

 

 
Stav obecných knižníc v okrese Sobrance 
 
1. Počet obcí  (v okrese)  47 
 
3. Počet obecných knižníc: 35               

 z toho:  
 a/ s profesionálnym pracovníkom: 5 (z toho 1 mestská  knižnica)  
 b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 16 
 c/ stagnujúce knižnice:                       14 

 
  
4. Počet zrušených knižníc:  3  (Orechová, Ostrov, Vojnatina) 
  
5. Počet knižníc s obnovenou činnosťou: 0 
                                                                        
6. Stagnujúce knižnice oproti minulému roku: 1 Lekárovce  
 
7. Počet sprofesionalizovaných knižníc:   0 
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8. Počet odprofesionalizovaných knižníc: 0 
 
9. Knižnice, ktoré nenakúpili žiadnu literatúru.: Blatné Remety, Blatné Revištia, Koňuš, 
Krčava, Kristy, Lekárovce, Nižné Nemecké, Ruská  Bystrá, Ruský Hrabovec, Sejkov, Tašuľa, 
Bežovce, Veľké Revištia                                                                                                                           

                                                                                                                          
10. Priestorové zmeny: 0 
  
a/ Zlepšenie priestorových podmienok: 0 
 
b/ Zhoršenie priestorových podmienok: 0 
 
11. Elektronizácia knižníc  
      PC majú tieto knižnice – MK Sobrance 
  
a/  uviesť menovite, ktoré poskytujú služby pre čitateľov : MK Sobrance 
b/  uviesť menovite, ktoré majú PC, len pre vlastnú potrebu :0 
 
12. Ktoré knižnice majú zakúpené  knižničné programy 
MK Sobrance – KIS MaSK 
 
13. Ktoré knižnice majú vlastnú webovú stránku : žiadna 
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2. PROJEKTY  
 
 
 
 

 
PROJEKTY 

 
 

Názov 
 

 
suma 

 
účel použitia 

Implementácia KIS Virtua na 
pobočkách ZKGZ 

3 500,00 € Nákup výpočtovej techniky 

Knihy pre radosť a poznanie  5 000,00 € Nákup knižného fondu 

Knižnica – brána do sveta 
informácií 

700,00 € Nákup knižného fondu 

 
 
 
 

 
Výstavy v roku 2010 

 
 

termíny 
 

názov výstavy forma 

Marec 2010 O slovenskom 
Homérovi 

 
výstava o živote a tvorbe 

P.Dobšinského 
 

Jún 2010 
Dejiny 

slovenského 
písomníctva 

výstava 

September 2010 Zázrak 
menom Mácha 

Výstava o živote a diele 
K.H.Máchu 

September 2010 
Ako sa robí/dí 

kniha 

Výstava 20. slobodných rokov 
vo vydavateľskom diele Matice 

slovenskej 
November 2010 Kaligramy Výstava Miroslava Koupila 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vyhodnotenie podujatí, aktivít a kultúrnych služieb za rok 2010 
 

Termín:  Názov Forma:  Miesto konania  Kap.miesta   Spoluorganizátor Cie ľ.skupina  Poč.účastníkov  
 
Náklady  

13.01.2010 Čitanie s Osmijankom beseda ZKGZ Michalovce 50 II.ZŠ deti 20 0,00 
03.02.2010 Haydnparáda gramokoncert ZKGZ Michalovce 50 VI.ZŠ deti 21 0,00 
10.02.2010 Bájkar Ezop beseda ZKGZ Michalovce 50 VI.ZŠ deti 35 0,00 
03.03.2010 Nezabúdajme na minulosť beseda ZKGZ Michalovce 50 II.ZŠ deti 20 0,00 
03.03.2010 Predškolák v knižnici exkurzia ZKGZ Michalovce 50 MŠ Šamudovce deti 13 0,00 
09.03.2010 Próza pre deti beseda ZKGZ Michalovce 50 XXII.MŠ deti 40 0,00 
11.03.2010 Haydnparáda gramokoncert ZKGZ Michalovce 50 VIII.ZŠ deti 30 0,00 
11.03.2010 Marec mesiac knihy exkurzia ZKGZ Michalovce 50 IV.ZŠ deti 24 0,00 
11.03.2010 Marec mesiac knihy exkurzia ZKGZ Michalovce 50 IV.ZŠ deti 26 0,00 
15.03.2010 Kreslo pre hosťa beseda ZŠ Jovsa 100 ZŠ Jovsa deti 100 0,00 
16.03.2010 Deň ľudovej rozprávky dramatizácia ZKGZ Michalovce 50 ZŠ Petrovce n/L. deti 22 0,00 
17.03.2010 G.Zvonický - náš rodák a básnik beseda ZKGZ Michalovce 50 II.ZŠ deti 40 0,00 
17.03.2010 Deň ľudovej rozprávky dramatizácia ZKGZ Michalovce 50 II.ZŠ deti 41 0,00 
17.03.2010 Spišský hrad - projekt exkurzia ZKGZ Michalovce 50 ZŠ Jovsa deti 23 0,00 
18.03.2010 Marec mesiac knihy exkurzia ZKGZ Michalovce 50 I.ZŠ deti 38 0,00 
18.03.2010 Rozprávkové dopoludnie exkurzia ZKGZ Michalovce 50 Detský domov deti 8 0,00 
18.03.2010 Marec mesiac knihy exkurzia ZKGZ Michalovce 50 VIII.ZŠ deti 30 0,00 
19.03.2010 Marec mesiac knihy exkurzia ZKGZ Michalovce 50 VIII.ZŠ deti 15 0,00 
19.03.2010 Marec mesiac knihy exkurzia ZKGZ Michalovce 50 VIII.ZŠ deti 15 0,00 
19.03.2010 Rozprávkové dopoludnie beseda ZKGZ Michalovce 50 MŠ Masarykova deti 19 0,00 
19.03.2010 Amatérsky film v knižnici prezentácia ZKGZ Michalovce 50 GPH dospelí 96 0,00 
22.03.2010 Paula Sabolová beseda ZKGZ Michalovce 50 MŠ Okružná deti 45 1,90 
22.03.2010 Eva Urbaníková beseda ZKGZ Michalovce 50 verejnosť dospelí 53 0,00 
22.03.2010 O slovenskom Homérovi výstava ZKGZ Michalovce 50 ŠVK Košice dospelí 550 0,00 
23.03.2010 Eva Urbaníková beseda ZKGZ Michalovce 50 Gymnázium ĽŠ dospelí 58 12,51 
23.03.2010 Kráľ čitateľov súťaž ZKGZ Michalovce 50 základné školy deti 30 8,28 
24.03.2010 Aj my vieme básničku súťaž ZKGZ Michalovce 50 Detský domov deti 35 0,00 
24.03.2010 Kniha má narodeniny beseda ZKGZ Michalovce 100 I.ZŠ deti 83 0,00 
24.03.2010 H.Ch. Andersen beseda ZKGZ Michalovce 50 DD Laškovce deti 10 0,00 
24.03.2010 Veľká noc, Veľká noc tvorivá dielňa ZKGZ Michalovce 50 II.ZŠ deti 12 1,13 
25.03.2010 Haydnparáda gramokoncert ZKGZ Michalovce 50 VIII.ZŠ deti 30 0,00 
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25.03.2010 Čítajme si čit.maratón ZKGZ Michalovce 50 I.ZŠ deti 372 0,00 
26.-27.3.2010 Noc s Andersenom medzin.podujatie ZKGZ Michalovce 100 I.ZŠ deti 83 155,40 

29.03.2010 Marec mesiac knihy exkurzia ZKGZ Michalovce 50 III.ZŠ deti 15 0,00 
29.03.2010 G.Zvonický exkurzia ZKGZ Michalovce 50 III.ZŠ deti 18 0,00 
12.04.2010 Domy života beseda Penzión 40 Penzión dospelí 21 0,00 
12.04.2010 Gabriela Futová zážitkové čítanie ZKGZ Michalovce 50 III.ZŠ deti 31 3,81 
19.04.2010 Peter Karpinský zážitkové čítanie ZKGZ Michalovce 50 VI.ZŠ deti 27 0,00 
20.04.2010 Daniel Hevier zážitkové čítanie ZKGZ Michalovce 50 VI.ZŠ deti 30 0,00 
20.04.2010 Jaroslav Rudiš beseda ZKGZ Michalovce 50 České centrum dospelí 30 4,15 
20.04.2010 Daniel Hevier zážitkové čítanie ZKGZ Michalovce 50 VI.ZŠ deti 30 2,88 
21.04.2010 Deň Zeme beseda ZKGZ Michalovce 50 ŠZK deti 17 0,00 
23.04.2010 Deň Zeme beseda ZKGZ Michalovce 50 ŠZK deti 23 0,00 
28.04.2010 Čriepky lit. klub ZKGZ Michalovce 50 verejnosť dospelí 5 0,00 
05.05.2010 Jozef Adamovič beseda ZKGZ Michalovce 50 Matica slovenská dospelí 85 5,00 
07.05.2010 Noc literatúry čítanie Subterén 60 České centrum dospelí 58 0,00 
14.05.2010 Ľubomír Motyčka beseda ZKGZ Michalovce 50   dospelí 63 8,16 
19.05.2010 Drahoslav Machala beseda ZKGZ Michalovce 50 Matica slovenská dospelí 83 0,00 
20.05.2010 Zvonického literárne dni súťaž ZKGZ Michalovce 50 I.ZŠ deti 56 0,00 
20.05.2010 Moja naj kniha pastelkami súťaž ZKGZ Michalovce 50 ZUŠ Michalovce deti 12 0,00 
28.05.2010 Naše mesto prezentácia ZKGZ Michalovce 50 CMŠ sv. Terezky deti 18 0,00 
28.05.2010 Dáme si Bacha? gramokoncert ZKGZ Michalovce 50 II.ZŠ deti 14 0,00 

2.-3.6.2010 85.výročie vzniku knižnice seminár Zlatý býk 400 verejnosť dospelí 348 655,00 
jún 2010 Európske pexeso prezentácia ZKGZ Michalovce 50 základné školy deti 218 20,00 

14.06.2010 Dáme si Bacha? gramokoncert ZKGZ Michalovce 50 ZUŠ Michalovce deti 11 0,00 
28.06.2010 Rozlúčka so školskou knižnicou beseda I.ZŠ 60 I.ZŠ deti 60 0,00 

5.-10.7.2010 Kniholand čitateľský tábor ZKGZ Michalovce 50 verejnosť deti 21 0,00 
08.09.2010 Deň otvorených dverí prezentácia ZKGZ Michalovce   verejnosť deti, dospelí 140 0,00 
08.09.2010 Zázrak menom Mácha výstava ZKGZ Michalovce   České centrum dospelí 75 0,00 
16.09.2010 V.Štefanič: Kráľovná z Tammiru beseda ZKGZ Michalovce 50 SZUŠ Talent-um deti 24 0,00 
27.09.2010 I.svetová vojna beseda ZKGZ Michalovce 50 Český spolok dospelí 28 0,00 
01.10.2010 Š.Varkonda: Pripovidky z Ložina krst knihy ZKGZ Michalovce 100 Štefan Varkonda dospelí 82 0,00 
05.10.2010 Dejiny Michaloviec prezentácia ZKGZ Michalovce 50 GPH Michalovce dospelí 31 0,00 
05.10.2010 Čítajme si ilustrovanie ZKGZ Michalovce 50 VIII.ZŠ deti 6 0,00 
12.10.2010 Dielo oblečené do svetla beseda ZKGZ Michalovce 50 Matica slovenská dospelí 85 0,00 
14.10.2010 Básnik Ondavy - P.Horov spomienka ZKGZ Michalovce 50 Matica slovenská dospelí 69 0,00 

20.10.2010 
Úcta k starším ľuďom a 
remeslám beseda ZKGZ Michalovce 50 Štefančíková dospelí 49 0,00 
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21.10.2010 Mesiac úcty k starším výstava ZKGZ Michalovce 50   dospelí 21 0,00 

21.10.2010 
Medzinárodný deň školských 
knižníc beseda I.ZŠ 60 I.ZŠ deti 295 0,00 

28.10.2010 Hallowen v knižnici zábavné popoludnie ZKGZ Michalovce 50 VIII.ZŠ deti 21 0,00 
28.10.2010 Ako sa robí/dí kniha výstava ZKGZ Michalovce 50 Matica slovenská deti 120 0,00 

november Kaligramy - Miroslav Koupil výstava ZKGZ Michalovce 50 České centrum verejnosť 60 0,00 
11.11.2010 Iva Pekárková beseda ZKGZ Michalovce 50 České centrum verejnosť 60 0,00 
04.11.2010 Ľudové remeslá zvyky, tradície ZKGZ Michalovce 50 Štefančíková deti 31 0,00 
05.11.2010 Ľudové remeslá zvyky, tradície ZKGZ Michalovce 50 Štefančíková deti 18 0,00 
08.11.2010 Živá rozprávka či pripovidka beseda ZKGZ Michalovce 50 Štefančíková deti 24 0,00 
16.11.2010 Kam vedie tvoja cesta besedy ZKGZ Michalovce 50 MuDr. Janusová deti 72 0,00 

09.12.2010 Michalovce, srdce Zemplína prezentácia filmu ZKGZ Michalovce 50 
Zemplínske 
múzeum dospelí 100 0,00 

15.12.2010 Vianočná rozprávka vinše a koledy ZKGZ Michalovce 50 Dom soc.služieb deti 75 4,18 
15.12.2010 Vinše a koledy súťaž ZKGZ Michalovce 50 DD Michalovce deti 75 8,16 
15.12.2010 Jak bulo dakedy vešelo prezentácia ZKGZ Michalovce 50 MŠ Michalovce deti 26 23,91 
04.12.2010 Stela Brix beseda ZKGZ Michalovce 50 II.ZŠ deti 43 2,40 
20.12.2010 Mytológia hviezd prezentácia ZKGZ Michalovce 50 Hvezdáreň deti 35 0,00 
20.12.2010 Peter Karpinský beseda I.ZŠ 100 I.ZŠ deti 112 0,00 

 
Celkové náklady na realizáciu podujatí v roku 2010 boli 916,87 € 
 
 



 
3.2.2 Odborné podujatia pre knihovníkov 
 
 
3.2.2.2 Porady a semináre ( organizované inými knižnicami) 
 

• V rámci knižnice uskutočnila riaditeľka ZKGZ  7 porád vedenia a 7 pracovných 
porád pracovníkov knižnice 

• Porada riaditeľov kultúrnych zariadení KSK, 23.2.2010, Odbor kultúry KSK, Mgr. 
Marianna Maruničová 

• Valné zhromaždenie SAK a seminár o marketingu knižníc Nájdime knižnice, 
9.3.2010, SNK Martin, Mgr. Marianna Maruničová, Mgr. Emília Lačná 

• Porada bibliografov knižníc KSK, 11.3.2010, Zemplínska knižnica v Trebišove – 
SNK Martin, Anna Horná, Marcela Koribaničová 

• Medzinárodný odborný seminár Význam osobností pre mestá a regióny, 13.4. – 
14.4.2010, ŠVK Banská Bystrica, Mgr. Emília Lačná 

• 4. medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá 
škôl, 13.5.2010, MŠ SR a UK Bratislava, Mgr. Emília Lačná 

• Medzinárodná konferencia INFORUM 2010, 25.5. – 27.5.2010, Ekonomická 
univerzita Praha, Mgr. Marianna Maruničová 

• Školenie Konsolidačná účtovná uzávierka, 27.5.2010 – 17.6.2010, KSK, Ing. Dana 
Luteranová 

• Zasadnutie pracovnej skupiny pre katalogizáciu a akvizíciu KIS3G, 10.6.2010, 
SNK Martin, Mgr. Emília Lačná, Marcela Koribaničová 

• Pracovná porada pre výpožičky a MVS KIS3G, 1.7.2010, SNK Martin a KPOH 
Prešov, Mgr. Emília Lačná 

• Práca s IS VÚC, 15.7.2010, KSK, Ing. Dana Luteranová 
• Porada riaditeľov regionálnych knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, 

7.10.2010, VKJB Košice, Mgr. Emília Lačná 
• Celoslovenský seminár EBSCO, 14.10.2010, SNK Marin, PaedDr. Jana 

Farkašová, Mgr. Emília Lačná 
• Prezentácia produktov pre knižnice firmy 3M, 19.10.2010, KSK, Mgr. Emília 

Lačná 
• Porada bibliografov knižníc KSK, 27.10.2010, VKJB Košice, Anna Horná, 

Marcela Koribaničová 
• Porada knihovníkov knižníc KSK a PSK, 10.11.2010, KPOH Prešov, Anna Horná, 

Marcela Koribaničová, Mgr. Emília Lačná 
• Účtovná uzávierka k 31.12.2010 pre rozpočtové a príspevkové organizácie KSK, 

29.11.2010, KSK, Ing. Dana Luteranová 
• Celoslovenský seminár Marketing bez peňazí, 30.11.2010, SNK Martin, Mgr. 

Emília Lačná 
• Celoslovenská porada riaditeľov a metodikov knižníc, 1.12.2010, SNK Martin, 

Kamila Smoľaková, Mgr. Emília Lačná 
• Porada riaditeľov kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, 

14.12.2010, Múzeum Betliar a KSK, , Mgr. Emília Lačná 
• Školenie na modul Akvizícia v systéme Virtua, 15.12.2010, ŠVK Banská Bystrica, 

Marcela Koribaničová, Mgr. Emília Lačná 
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4. PREZENTÁCIA KNIŽNICE 
 
4.1. Edičná a publikačná činnosť 

 
 
Edičná činnosť 
 
Mikuláš Kasarda. Personálna výberová bibliografia. 
Michalovce, ZKGZ : 2010. 23 s. ISBN 9788097051709 
 
Medailóny jubilujúcich regionálnych spisovateľov v roku 2010 
Mikuláš Kasarda  85 rokov 
Ľudovít Pavlo 85 rokov 
Helena Sigulová 75 rokov 
Michal Beca 60 rokov 
Maroš Bančej 50 rokov 
Martin Vladik 50 rokov 
 
Pozvánky a plagáty na podujatia, ktoré pripravila knižnica 
 
 
Publikačná činnosť 
 

1.Králiková, Martina 
   Beseda s cestovateľom Ľubomírom Motyčkom  
   Noviny Zemplína. - Rok 2010, č.19 (2010), s.8 
 
2. Králiková, Martina 
    Beseda s českou spisovateľkou Terezou Boučkovou  
    Noviny Zemplína. - Rok 2010, č.25  (2010), s.7 
 
3. Králiková, Martina 
    Beseda s Jaroslavom Rudišom  
    Noviny Zemplína. - Rok 2010, č.16 (2010), s.8 
 
4. Cholewová, Veronika 
    Deň otvorených dverí v Zemplínskej knižnici G. Zvonického  
    Noviny Zemplína. - Rok 2010, č.36 (2010), s.3 
 
5. Králiková, Martina 
    Deti čítajú čoraz menej a menej...  
    Noviny Zemplína. - Rok 2010, č.10  (2010), s.8 
 
6. Králiková, Martina 
    Deti skúšali rôzne techniky zdobenia veľkonočných kraslíc  
    Noviny Zemplína. - Rok 2010, č.12 (2010), s.5 
 
7. Potocký, Milan 
    Do čitateľského maratónu : sa zapojilo vyše 400 detí  
    Zemplínsky Korzár. - Roč. XII, č.71 (2010), s.2 
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8. Králiková, Martina 
    Do knižnice prijal pozvanie Jozef Adamovič  
    Noviny Zemplína. - Roč.[2], č.18 (10.5.2010), s.3 
 
9. Majvitorová, Iveta 
    Kniholand 2010  
    Michalovčan. - Roč. XXI, č.16 (2010), s.3 
 
10.Potocký, Milan 
     Knižnica G. Zvonického oslavuje 85 rokov : Zemplínsk knižnica Gorazda  
     Zvonického v Michalovciach oslavuje tento mesiac okrúhle jubileum.  
     Už 85 rokov je studnicou vzdelávania a poznania pre tisícky čitateľov z okresov 
     Michalovce a Sobrance. Okrem požičiavania kníh pripravuje pre členov a návštevníkov  
     rôzne podujatia, ktoré vytvárajú pozitívny vzťah ku knihám a vzdelávaniu.                  
     Zemplínsky Korzár. - Roč. XII, č.29 (5.2.2010), s.2 
 
11.Maruničová, Marianna 
     Knižnica má 85 rokov 
     Michalovčan. - Roč. XXI, č. 12 (2010), s.3 
 
12.Králiková, Martina 
     Náučný detský Kniholand 
     Noviny Zemplína. - Rok 2010, č.28  (2010), s.7 
 
13.Králiková, Martina 
     Noc literatúry 2010 
     Noviny Zemplína. - Rok 2010, č.19 (2010), s.5 
 
14.Králiková, Martina 
     Noc s Andersenom : lampiónový sprievod zaujal aj okoloidúcich 
     Noviny Zemplína. - Rok 2010, č.13 (2010), s.7 
 
15.Kmecová, Veronika 
     Okrúhle jubileum michalovskej knižnice 
     Noviny Zemplína. - Roč.1, č.6  (15.2.2010), s.6 
 
16.Potocký, Milan 
     Pokus o prekonanie rekordu v čítaní sa podaril  
     Noviny Zemplína. - Rok 2010, č.12 (2010), s.5 
 
17.Kornajová, Anna 
     Pri bazénoch v Klokočové majú plážovú knižnicu  
     Zemplínsky Korzár. - Roč. XII, č.177 (2010), s.2 
 
18.Maruničová, Marianna 
     Prvé mesiace v knižnici  
     Knihovník. - Roč. 32, č. 1 (2010), s. 8 
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19.Majvitorová, Iveta 
     Strašidielka 
     Michalovčan. - Roč. XX, č. 23 (2009), s.3 
 
20.Majvitorová, Iveta 
     Tábor Kniholand 
     Michalovčan. - Roč. XX, č.16  (2009), s.3 
 
21.Majvitorová, Iveta 
     Týždeň proti drogám  
     Michalovčan. - Roč. XX, č. 25-26 (2009), s.6 
 
22.Maruničová, Marianna 
     Týždeň slovenských knižníc 
     Michalovčan. - Roč. XXI, č. 7 (2010), s.3 
 
23.Týždeň slovenských knžníc : Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického  
     pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc, celotýždňový program pre svojich    
     návštevníkov 
     Noviny Zemplína. - Rok 2010, č.8  (2010), s.6 
 
24.Králiková, Martina 
     Urbaníkovu v písaní kníh, inšpiruje vlastný život  
     Noviny Zemplína. - Rok 2010, č. 12 (2010), s.5 
 
25.Králiková, Martina 
     V knižnici sa krstila kniha 
     Noviny Zemplína [online]. - 20.10.2010 
 
26.Maruničová, Marianna 
     Vianoce v knižnici  
     Michalovčan. - Roč. XXI, č. 1 (2010), s.3 
 
27.Zázrak menom Mácha / [zk] 
     Michalovčan. - Roč. XXI, č. 19  (2010), s.7 
 
28.Králiková, Martina 
     Zážitkové čítanie v knižnici  
     Noviny Zemplína. - Rok 2010, č.16  (2010), s.6 
 
29.Králiková, Martina 
     Zemplínska knižnica v Michalovciach oslávila svoje jubileum 
     Noviny Zemplína. - Rok 2010, č. 22 (2010), s.6 
 
 
 
V Michalovciach, 17.2.2011 
 
 
       Mgr. Emília Lačná 
       Poverená vedením ZKGZ 
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Fotografie z podujatí  
 

 
 
 
Prezentácia knihy Michalovce – návraty v čase a dokumentárneho filmu o Michalovciach  
Michalovce, srdce Zemplína...za ostatných 100 rokov( 9.12.2010) 
 

 
 
 
Európske pexeso – prezentácia krajín Európskej únie ( jún 2010) 
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