
Naj knihovníčka Horného Považia v roku 2016:  

Oľga Tichá, knihovníčka Obecnej knižnice v Krasňanoch 

Čítať, čítať, čítať.... a naj knihovníčka Horného Považia 2016 

Aj keď  slovo „čítať“  nie je v dnešných časoch príliš moderné  a obľúbené, predsa má v súčasnej 

technicky vyspelej dobe veľký význam. Ako sme už spomínali, výskumy, ktoré sa zaoberajú 

čitateľskou gramotnosťou našich detí, hovoria o veľmi nízkej úrovni našich žiakov a mládeže práve 
pri porozumení prečítaného textu.  Táto nepriaznivá skutočnosť je výsledkom nielen meniacej sa doby, 

v ktorej sa dáva prednosť výdobytkom vedy a techniky pred čítaním,   ale je výsledkom aj  

nedostatočnej propagácie potreby a dôležitosti praktického čítania ako základného predpokladu 

k tomu,  aby sa dieťa naučilo čítať a prečítanému textu aj rozumelo. Podnecovať deti k čítaniu je 
potrebné už od útleho detstva, a to hlavne zo strany rodičov, pedagógov,  ale aj knihovníkov, 

ktorí  častokrát  pozitívne zasiahnu do intelektuálneho vývoja dieťaťa, hlavne čo sa týka budovania si 

kladného vzťahu ku knihám, čítaniu a  k literatúre. V čase, keď nastala kríza čítania a keď pred 
čítaním kvalitnej literatúry dávame prednosť televízii,  mobilným zariadeniam – tabletom  a  iPhon-

om, zaujať deti knihou je pomerne náročné. Priviesť deti k literatúre a k čítaniu  aj prostredníctvom 

rôznych zaujímavých tvorivých aktivít, ktoré sa môžu a dajú realizovať aj na pôde obecnej knižnice,  

sa snaží aj pani Tichá,  ktorá svoj profesionálny život zasvätila  práci s deťmi v materskej škôlke. 
V súčasnosti sa venuje práci pre Obecnú knižnicu v Krasňanoch. Pani Oľga Tichá pôsobí v knižnici 

ako knihovníčka  už 17 rokov a v priebehu týchto rokov vybudovala z knižnice miesto, kde nielen 

mladá generácia, ale i obyvatelia v zrelšom veku nachádzajú zdroj zábavy i oddychu. Okrem 
poskytovania tradičných knižnično-informačných služieb knihovníčka v  priestoroch knižnice 

pravidelne organizuje zaujímavé kolektívne podujatia, ktoré podporujú vzdelávanie a estetickú 

výchovu detí i kvalitné trávenie voľného času detí i dospelých, hlavne seniorov.  V priestoroch 
knižnice sa stretáva a pravidelne nacvičuje svoj repertoár piesní aj spevácka skupina Krasňanka, ktorú 

pani Tichá odborne  vedie.  V priebehu roka  knihovníčka pravidelne  pozýva na návštevu knižnice 

deti z materskej i základnej školy na besedy a literárne posedenia, v rámci ktorých sa čítajú knihy, po 

ktorých nasledujú voľné besedy  o prečítaných knihách  a  tvorivé dielne. Pri príležitosti  sviatkov 
/Deň matiek, Veľká noc, Fašiangy, Vianoce.../ si deti  pripravujú krásne ozdoby, darčeky a masky, 

aranžujú kvety a prírodný materiál a výzdobou si krášlia priestory knižnice. Mnohými darčekmi, ktoré 

si zhotovia, urobia radosť kamarátom, rodičom, blízkym i starším obyvateľom obce, ktorým darčeky 
aj osobne odovzdajú. V knižnici sa organizujú aj ďalšie podujatia: deň otvorených dverí, prednes 

poézie, jarné, jesenné  a zimné výstavky, výstavy ručných prác členiek Klubu dôchodcov, v rámci 

ktorých sa vystavujú výšivky, háčkované a pletené práce a výrobky z dreva.  Za týmito  tvorivými 
aktivitami stojí  pani knihovníčka Oľga Tichá, skromná, ale  vynikajúca učiteľka a knihovníčka, 

výtvarníčka i hudobníčka zároveň. Plným priehrštím rozdáva svoje vedomosti a učí zručnosti čitateľov 

i ostatných  návštevníkom knižnice. Nie každá obecná knižnica v našom regióne má šťastie na takúto 

osobnosť, ktorá dokáže do knižnice prilákať  mladých i starších a ktorá dokáže  z knižnice urobiť 
príťažlivé a navštevované miesto.   

Vedenie Krajskej knižnice v Žiline si cení obetavú, dlhoročnú a tvorivú prácu knihovníčky pre 
knižnicu a jej čitateľov a ocenilo jej snahu udelením ocenenia Naj knihovníčka Horného Považia za 

rok 2016. Rovnako si cení aj snahu  obecného úradu o vybudovanie dôstojného miesta na vzdelávanie, 

zábavu i oddych pre svojich  občanov. Dobrá a múdra teta knihovníčka i pani učiteľka v jednej osobe, 
ale i neformálne a kultúrne prostredie Obecnej knižnice v Krasňanoch určite prispievajú k zvýšeniu  

kultúrneho povedomia obce. Obecná knižnica v Krasňanoch je jeden zo základných pilierov kultúry 

obce, je miesto, kde sa vzdeláva i zabáva a kde sa rodia krásne zážitky, na  ktoré budú čitatelia 

i návštevníci knižnice spomínať po celý svoj život. 

           

                                                               Božena Sobolová, Metodické oddelenie Krajskej knižnice v Žiline 

 

 


