
Naj knihovníčka Horného Považia  

Aj keď slovíčko „čítať“ nie je v dnešnej dobe príliš obľúbeným pojmom, jeho obsahu môžeme priradiť 

ďalšie významy: získavať informácie, dopĺňať si vedomosti, spoznávať nové... Výskumy odborníkov 

zaoberajúcich sa informačnou a čitateľskou gramotnosťou nám potvrdzujú skutočnosť, že naše deti 
v tejto oblasti zaostávajú za úrovňou detí iných ekonomicky vyspelejších krajín sveta. Odborníci preto 

bijú na poplach a na tieto skutočnosti upozorňujú kompetentné orgány.  Zmeniť trend vývoja  v oblasti 

úrovne čitateľskej gramotnosti detí sa snažia aj knihovníci na Slovensku, ktorí v spolupráci so 

zriaďovateľom premieňajú častokrát nie príliš atraktívne budovy knižníc na inšpiratívny priestor, ktorý 
odzrkadľuje potreby súčasných návštevníkov knižnice i obyvateľov a ktorý vyjadruje trend vývoja – 

a to premenu tradičných požičovní na komunitné knižnice, t.j. na miesta, ktoré slúžia nielen ako 

požičovne, ale sú otvorené potrebám tých ľudí a komunít, ktoré na danom území žijú. Vytvoriť takéto 
prostredie sa podarilo aj Mestskej knižnici Bytči, ktorá za obdobie ostatných rokov bola v niekoľkých 

etapách priestorovo obnovená, zautomatizovaná, internetizovaná, vybavená počítačovou technikou i  

novým, účelným mobiliárom. Zriaďovateľ knižnice, Mesto Bytča, prispel na výmenu okien, zateplenie 
a úpravu fasády budovy knižnice, výmenu podláh i ďalšie interiérové úpravy. Projektovou činnosťou 

knižnica každý rok získava finančné prostriedky nielen na nákup nových kníh, ale aj na interiérové a 

technické vybavenie a zariadenie knižnice. Aj realizáciou ostatného projektu obnovy, ktorý bol 

podporený Fondom na podporu umenia, došlo k modernizácii mestskej knižnice, hlavne priestorov, 
v ktorých sa konajú podujatia a klubové stretnutia občanov, čím sa ešte viac upevnil charakter 

komunitnej knižnice.  Realizáciou niekoľkých ďalších projektov postupne  došlo  k výmene regálov, 

centrálneho výpožičného pultu,  detského kútika a pod. Veľkú odozvu u čitateľov mal nákup a 
sprístupnenie biblioboxu, prostredníctvom ktorého môžu čitatelia požičané knihy vrátiť aj v dobe, kedy 

je knižnica zatvorená.  

 Kolektív knihovníčok Mestskej knižnice v Bytči pravidelne pripravuje pestré kultúrne a vzdelávacie 

podujatia, ktoré sú zamerané na podporu čítania a ktorých cieľom je zvýšenie čitateľskej gramotnosti 

detí. Pripravovanými aktivitami reaguje na všetky celoslovenské výzvy a pravidelne organizuje: 
Čítajme si - Detský čitateľský maratón, Deň ľudovej rozprávky, Celé Slovensko číta deťom, Týždeň 

slovenských knižníc, Noc s Andersenom, Les ukrytý v knihe a mnohé iné. Realizuje  však  aj vlastné 

aktivity – besedy, súťaže, tvorivé dielne, zážitkové čítania a mnohé iné prostredníctvom ktorých sa 
knižnica chce predstaviť  deťom ako miesto, kde sa dajú prežiť  krásne a hodnotné chvíle. Knižnicu za 

ostatné roky navštívili viaceré významné osobnosti slovenskej literatúry a kultúry, napr. Gabriela 

Futová, Marta Pažická, Zuzana Kuglerová, Janka Necpalová, Toňa Revajová, Natália Milanová, Janka 
Kurucárová, Daniela Strečanská, Ján Moravec, Ondrej Kalamár  a mnoho iných. V spolupráci 

s materskými školami organizuje napr. aj finálové kolo súťaže zameranej na recitáciu detí materských 

škôl - Rapotavá straka a Priletela básnička, kedy sa v knižnici stretávajú a súťažia najmladší recitátori. 

Aj v spolupráci so základnými školami a špeciálnou školou knižnica organizuje ďalšie tvorivé aktivity, 
besedy a podujatia, ktorých cieľom je mimoškolské vzdelávanie detí z mesta Bytča i celého okresu. 

Priestor spoločenskej sály je k dispozícii na stretávanie sa a rôzne vzdelávacie a kultúrne účely - na 

besedy so spisovateľmi a rôznymi osobnosťami, tiež  aj pre miestne kluby, spolky a rôzne inštitúcie. 

Knižnica uchováva a sprístupňuje 30 tisícový knižničný fond, medzi inými aj dokumenty s miestnou a 
regionálnou tematikou. V priebehu každého roka do knižnice pribudne okolo 500 až  800  nových kníh 

a každý pracovný deň je v knižnici k dispozícii 30 titulov aktuálnych periodík na relaxačné čítanie 

i vzdelávanie. V období mimo pandémiu mestská knižnica  každý rok zrealizovala viac ako  50 000 

výpožičiek. Obľúbenou službou, ktorá je využívaná hlavne študentami, je medziknižničná výpožičná 
služba. V prípade, ak čitateľom požadovanú knihu knižnica nevlastní, môže ju prostredníctvom 

medziknižničnej výpožičnej  služby získať z inej knižnice. Ročne takto knihovníčky pre čitateľov 

mestskej knižnice sprostredkujú viac ako 600  kníh z iných knižníc. Veľmi rušno bolo v 
mestskej knižnici aj počas marca 2022, kedy knižnicu navštívilo a podujatí sa zúčastnilo 1 200 detí 

nielen z mesta Bytče, ale aj zo základných škôl v blízkom okolí. V databáze používateľov knižnice 

nachádzame čitateľov z celého bytčianskeho regiónu, ktorým knižnica umožňuje prístup k dobrej knihe 
a ku kultúrnym a vzdelávacím podujatiam.  Ak sa chcete presvedčiť, že aj v dobe internetu sa knihy 

požičiavajú a obyvateľom sa poskytujú kvalitné knižnično-informačné služby v modernom 



a inšpiratívnom prostredí, navštívte Mestskú knižnicu v Bytči. O jej vysokú úroveň sa mnohostrannými 

aktivitami zaslúžila aj knihovníčka Ľubica Raždíková, ktorá bola v máji 2022 Krajskou knižnicou 

v Žiline ocenená titulom Naj knihovníčka Horného Považia 2021. Kvalitou a rozsahom služieb, ktoré 
knižnica poskytuje, sa za ostatné roky vypracovala na jednu z najaktívnejších a najnavštevovanejších 

mestských knižníc v Žilinskom kraji. Hovoria o tom dosiahnuté štatistické údaje, keď napríklad v roku 

2021 sa aj napriek opatreniam z dôvodu  pandémie  do knižnice zaregistrovalo 1200 čitateľov a knižnica 
zrealizovala takmer 19 000 výpožičiek /mimo obdobia pandémie sa do knižnice ročne zaregistruje až 1 

700 čitateľov a vypožičia viac ako 40 000 výpožičiek/. Vedúca mestskej knižnice, Ľubica Raždíková, 

spolu so svojim kolektívom knihovníčok dokázali, že aj knižnica sa môže stať modernou a príťažlivou 

inštitúciou, ktorá vie na úrovni doby poskytnúť zábavu, oddych i vzdelávanie.  
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