
 

Knižnica, ktorá slúži svojim čitateľom a naj knihovníčka Horného Považia v roku 2017 

Ak sa chcete presvedčiť, že aj malá obecná knižnica dokáže vyčarovať pre svojich čitateľov krásne knihy 

a kvalitnú kultúru, navštívte Obecnú knižnicu v  obci Kunerad. Spoznáte nielen malebný kút nášho 

regiónu, ale dozviete sa aj to, v čom spočítava tajomstvo dobre pracujúcej obecnej knižnice. Ako hovorí 

stará známa múdrosť : „Všetko je o ľuďoch a všetko je v ľuďoch...“  Áno, tajomstvo  obľúbenosti 

knižnice v obci Kunerad  sa skrýva za vedením tejto knižnice, ktorú už takmer desaťročie manažuje 

mladá, aktívna knihovníčka Lenka Dubeňová, ktorá popri svojej pedagogickej práci v školstve a 

v knižnom obchode,  vedie aj obecnú knižnicu. Dvakrát do týždňa - každý pondelok  a v stredu od 17.00 

do 19.00 hod. -  otvára knižnicu, aby bola k dispozícii obyvateľom  obce,  zvlášť  komunite detí, aby sa 

tu spoločne stretli  a  aby  strávili chvíle v príjemnom prostredí knižnice, obklopení knihami. Prostredie 

knižnice, rôzne aktivity, napr. popíjanie čajíka  pri knihe v mesiaci marec, kolektívne čítanie, súťaž 

v rýchlom čítaní, súťaž o najviac prečítaných kníh, besedovanie napr. aj s celoslovensky známym 

autorom, ktorý píše pre deti Braňom Jobusom  i rôzne  spoločenské hry – toto všetko láka deti, aby do 

knižnice prišli a aby tu strávili príjemné a hodnotné chvíle.  

Lenka Dubeňová  pracuje v civilnom povolaní  ako pedagóg, preto práca s deťmi je jej veľmi blízka a nie 

je  pre ňu problém pripraviť aj v knižnici pekné podujatia, ktoré deti zaujmú. Ku knihám má naozaj 

veľmi blízko, keďže pracuje aj v knižnom obchode. Do „svojej“ knižnice dokáže zohnať a nakúpiť  veľa 

krásnych a zaujímavých kníh, ktoré deti vždy zaujmú.  Na knižnom trhu pravidelne sleduje  novinky, ale 

pýta sa aj svojich čitateľov, čo by si chceli prečítať a čo ich zaujíma. S novými knihami jej pribúda  aj 

viac čitateľov, o čom svedčia rastúce počty návštevníkov knižnice i ďalšie štatistické údaje, ktoré 

dokumentujú činnosť obecnej knižnice. 

Knižnica v Kunerade je pre mnohé deti druhým domovom a pani knihovníčka druhou mamou.  Deti tu 

trávia  veľa zo svojho voľného času, často si tu pripravujú aj rôzne školské projekty. Pani knihovníčka 

sa snaží deťom pri  ich tvorbe poradiť, hlavne pri výbere literatúry na danú tému. Ostatné ponecháva 

na deťoch,  pretože chce, aby si deti budovali vlastnú  predstavivosť a fantáziu  a zvykali si na 

samostatnosť už od  útleho veku. 

Z realizovaných aktivít obecnej knižnice v Kunerade je  nám  jasné, že pre „malých čitateľov“ je knižnica 

tým najlepším miestom na  stretávanie sa, udržiavanie kontaktu so svojimi rovesníkmi a kamarátmi, 

na  vzdelávanie sa, rozvoj ich čitateľskej zručnosti a tvorivosti. Knižnica s pestrými aktivitami môže 

konkurovať aj novým médiám, ktorým deti v nejednom prípade  dávajú prednosť. V dnešnej dobe 

veľmi veľa záleží aj na premyslenej propagácii, čo je mnohokrát aj polovička úspechu. Naša šikovná 

knihovníčka  vytvorila  profil knižnice aj na Facebooku, cez ktorý informuje svojich čitateľov  o nových 

knihách v knižnici,  o  zaujímavých aktivitách a podujatiach, ktoré sa v knižnici realizujú. Aj vďaka jej 

snahe rutinné knižničné činnosti boli zautomatizované prostredníctvom knižnično-informačného 

systému, ktorý knihovnícku prácu  skvalitňuje a ktorý slúži nielen na vyhľadávanie a požičiavanie kníh, 

ale aj evidenciu čitateľov. Výdatnú pomoc knižnici poskytuje aj Obecný úrad, ktorý je  pri prideľovaní 

financií na nákup kníh štedrejší ako zriaďovatelia iných knižníc a výdatne pomáha aj pri tvorbe 

a realizácii projektov, ktoré aj v minulosti obecnej knižnici zásadne pomohli pri vybavení  technikou, 

pri jej automatizácii a pri získavaní nových kníh.   Obec má do budúcnosti aj ďalšie plány – vybaviť 

knižnicu novým nábytkom, a to aj prostredníctvom projektov na realizáciu ktorých chce žiadať 

prostriedky z Fondu na podporu umenia.   

Krajská knižnica v Žiline, ktorá je metodickým centrom pre obecné knižnice v okrese Žilina sa rozhodla 

udeliť  osobitné ocenenie  knihovníčke  Lenke Dubeňovej za jej tvorivú a inšpiratívnu prácu pre  

používateľov knižnice v Obci Kunerad, pre ktorú je práca v knižnici nielen povinnosťou, ale aj koníčkom. 



 

Na záver chceme zanietenej knihovníčke popriať veľa úspechov v jej pedagogickej i knihovníckej 

práci,  aby aj naďalej prinášala kvalitnú kultúru a vzdelávanie deťom i ostatným obyvateľom obce 

Kunerad. 

                                Jana Neslušanová, Krajská knižnica v Žiline 


