
 

 

Plán rozvoja Krajskej knižnice v Žiline  

Hlavné ciele  

 V súlade so zriaďovacou listinou, poslaním a požiadavkami používateľov pokračovať vo for-

movaní Krajskej knižnice v Žiline ako inštitúcie poskytujúcej kvalitné knižnično-informačné 

služby bez ohľadu na vek, občianstvo, politické presvedčenie, fyzické a duševné schopnosti, 

pohlavie, rasu, vzdelanie, náboženstvo či sexuálnu orientáciu. Zabezpečovať dostupnosť služieb  

pre znevýhodnené skupiny používateľov. 

 Pravidelne realizovať monitoring nových služieb modernej knižnice a v závislosti od možností 

využívaného knižnično-informačného systému ich implementovať do praxe. Rozširovať ponuku 

knižnično-informačných služieb vrátane elektronických a online služieb a služieb využívajúcich 

najnovšie technológie. Monitorovať nové knižnično-informačné systémy, usilovať sa o získanie 

finančných zdrojov na jeho obstaranie. 

 Podporovať a propagovať čítanie, propagovať autorov a ich tvorbu, aktívne sa zúčastňovať  

v mestských, národných, medzinárodných projektoch na podporu čítania. Realizovať aktivity 

s cieľom vytvárania čitateľských návykov detí a mládeže.   

 Podporovať celoživotné vzdelávanie (čitateľskú,  informačnú, mediálnu, digitálnu, enviromen-

tálnu, finančnú gramotnosť), popularizovať vedecké poznatky z rôznych vedných odborov for-

mou prednášok, výstav, podujatí.   

 Realizáciou výskumnej činnosti knižnice prioritne v oblasti  literatúry, literárnej histórie, života 

a diela dejateľov v regióne prispievať k poznávaniu regiónu, budovať regionálnu článkovú da-

tabázu o dianí v regióne, propagovať regionálnych autorov a ich tvorbu. 

 Formovať knižnicu ako komunitné centrum – miesto stretávania sa komunít, ktoré spájajú rov-

naké záujmy, ako miesto pre relaxáciu v kultivovanom prostredí. Vytvárať podmienky pre klu-

bovú činnosť. 

 Spolupracovať s materskými, základnými, strednými školami, so Žilinskou univerzitou v Žiline, 

s kultúrnymi inštitúciami, s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, podnikateľ-

ským sektorom. 

 Cielenou marketingovou stratégiou oslovovať všetky kategórie súčasných i  potenciálnych náv-

števníkov.  

 Udržať súčasné postavenie Krajskej knižnice v Žiline ako jednej z najnavštevovanejších regio-

nálnych knižníc SR s  najvyšším počtom výpožičiek a zrealizovaných podujatí. 

 Pokračovať v rekonštrukcii objektu v správe (suterén, prvé podlažie, dokončenie druhého pod-

lažia, zateplenie a fasáda, strecha).  



 

 

 Pokračovať v systematickom monitorovaní mimorozpočtových zdrojov (na lokálnej, národnej, 

Európskej úrovni), spracovávať žiadosti o ich získanie na podporu a rozšírenie činnosti inštitú-

cie.   

Plánované merateľné ukazovatele  

Zodpovednosť: Odbor kultúry 

Cieľ Zabezpečiť obnovu knižničného fondu 

Merateľný ukazo-
vateľ: 

Výstup 
Podiel ročne zakúpených knižničných jednotiek z celkového počtu knižničných jednotiek 
za rok v % 

Rok  

 

2023 2024 2025 

 
Plánovaná hodno-
ta 

4 100 

174 554 

2,3 % 

4 100 

177 654 

2,3% 

4 100 

180 754 

2,3% 

Cieľ Zabezpečiť knižnično-informačné služby, kultúrno – vzdelávacie  a výchovné aktivity v knižniciach pre obyvate-
ľov kraja 

Merateľný ukazo-
vateľ: 

Výstup Podiel registrovaných používateľov v knižnici na počet obyvateľov za rok v % 

Rok  

 

2023 2024 2025 

 
Plánovaná hodno-
ta 

7 650 

81 500 

9,39 % 

7 650 

81 300 

9,41% 

7 700 

81 100 

9,49% 

Cieľ Zníženie finančnej závislosti od zriaďovateľa 

Merateľný ukazo-
vateľ: 

Výstup 
Podiel bežných príjmov získaných kultúrnou organizáciou mimo transferu ŽSK 
k celkovým výdavkom kultúrnej organizácie v % 

Rok  

 

2023 2024 2025 

 
Plánovaná hodno-
ta 

66 000 

840 850 

7,85% 

66 000 

865 870 

7,62% 

66 000 

875 870 

7,54% 

 


