
Naj knižnica a Naj knihovník Horného Považia 2019 

 

Aj napriek modernej dobe, v ktorej sa naplno uplatňujú nové technológie, knihy stále zostávajú 

dôležitým a žiadaným médiom a zohrávajú dôležité miesto pri vzdelávaní, poznávaní, rozvíjaní 

čitateľskej gramotnosti a plnia úlohu aj relaxačného prostriedku. Obecná knižnica a jej služby patria ku 

každodennému životu občanov na vidieku.  V obci, kde knižnica pravidelne pracuje a kde ju zriaďovateľ  

pravidelne podporuje,  sa táto inštitúcia stala prirodzeným centrom spoločenského a kultúrneho života 

obyvateľov obce. Ak má knižnica plniť svoje poslanie – poskytovať knižnično-informačné 

služby, prístup k informáciám a k literatúre za účelom vzdelávania i relaxu, zriaďovateľ musí 

zabezpečiť primerané podmienky na jej prevádzku, a to finančné prostriedky na nákup knižničného 

fondu  a technického vybavenia, ale tiež aj prostriedky na modernizáciu interiéru knižnice.  Moderné 

a používateľsky príjemné a účelné prostredie vzniklo po adaptácii objektu budovy bývalého roľníckeho 

družstva  v obci Predmier. Predchádzajúce vedenie obce začalo náročnú rekonštrukciu starej budovy 

a súčasné vedenie dokončilo adaptáciu budovy, v ktorej sa okrem priestoru pre miestnu samosprávu 

počítalo aj s  knižnicou. Na jar v roku 2019 sa po dokončení  rekonštrukcie mohla aj knižnica sťahovať 

do vynovených priestorov, čo sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom u čitateľov i obyvateľov obce. 

Moderný a funkčný priestor knižnice nie je určený len na požičiavanie kníh, ale citlivou rekonštrukciou 

a následným zariadením vznikol multifunkčný priestor, kde si „prídu na svoje“ deti, mládež i dospelí 

milovníci literatúry a histórie. Priestor knižnice okrem detského kútika ponúka aj príjemné posedenie, 

výstavný priestor a dostatočné miesto na uloženie knižničného fondu. 

Bývalé vedenie obce urobilo v roku 2004 dobré rozhodnutie, keď do funkcie knihovníčky ustanovilo 

Mgr. Jolanu Letríkovú, povolaním učiteľku, v súčasnosti na dôchodku. Ako dlhoročná pedagogička, 

učiteľka slovenčiny, milovníčka kníh a literatúry môže z vlastnej životnej skúsenosti hodnotiť vplyv 

čítania na celkový rozvoj a formovanie osobnosti žiaka. Aj tieto vlastné skúsenosti ju nútia byť 

dôslednou propagátorkou kníh, čítania a literatúry. Uvedomuje si, že nielen čítanie, ale aj recitácia, či 

dramatizácia textu prispieva  k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa, k rozvoju jeho reči a slovnej 

zásoby. Pani knihovníčka aj na pôde knižnice okrem požičiavania literatúry pravidelne organizuje  

recitačné súťaže škôlkarov, predstavenia divadielok, a to aj za účasti rodičov detí, besedy a iné 

vzdelávacie podujatia, ktoré si vopred naplánuje s vedením materskej a základnej školy. Za 

profesionálny prístup k propagácii kníh, knižnice a čítania a za tvorivú prácu v prospech čitateľov bolo  

knihovníčke Mgr. Jolane Letríkovej udelené Krajskou knižnicou v Žiline, ako metodického centra pre 

obecné knižnice na Hornom Považí,  ocenenie Naj knihovník Horného Považia 2019, ktoré jej bolo 

odovzdané riaditeľkou krajskej knižnice Mgr. Katarínou Šušoliakovou v júni 2020. Ocenenie Naj 

knižnica Horného Považia 2019 bolo udelené aj samotnej knižnici, resp.  zriaďovateľovi, ktorý dokázal 

z knižnice vybudovať reprezentačnú inštitúciu, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby a oddych 

pre svojich obyvateľov v esteticky upravenom a príjemnom prostredí, kde sa pravidelne organizujú 

rôzne výchovno-vzdelávacie i zábavné podujatia, súťaže a stretnutia. Zriaďovateľ sa o knižnicu 

príkladne stará aj z hľadiska budovania knižničného fondu. Pravidelne ročne prispieva na jeho obnovu 

finančnou čiastkou, ktorá je v súlade s odporúčanými štandardami verejných knižníc, preto ocenenie, 

ktoré bolo knižnici udelené zo strany krajskej knižnice, si právom zaslúži.  

Obec Predmier je nerozlučne spojená s menami dvoch významných osobností slovenskej histórie a 

literatúry – s osobnosťou generála Milana Rastislava  Štefánika a so spisovateľom,  autorom prvého 

románu v slovenčine, Jozefom Ignácom Bajzom. Socha generála Štefánika, ktorá bola v obci osadená 

v r. 1930,  sa stala  jedinou sochou na Slovensku, ktorá pretrvala celé obdobie socializmu na svojom 

mieste (samozrejme občania museli monument vo dne, v noci strážiť). Táto socha, ale aj významná 

osobnosť slovenskej literatúry - Jozef Ignác Bajza, ktorý sa v Predmieri narodil a ktorého rodný dom 

doteraz stojí, sú dôležitými medzníkmi v  histórii  obce. Na propagácii a zachovaní spomínaného 

historického a literárneho dedičstva sa značnou mierou podieľa aj p. knihovníčka,  ktorá históriu obce  



spojenú s menovanými osobnosťami zakomponuje  do mnohých podujatí, ktoré sa v knižnici realizujú. 

O histórii obce a o obidvoch osobnostiach a ich životných osudoch sa návštevníci knižnice a tí, ktorí na 

svojich potulkách Slovenskom zablúdia aj do Predmiera,  môžu dozvedieť aj z propagačných panelov, 

ktoré sú umiestnené v novom priestore knižnice. Milovníci literatúry a histórie tak vďaka materiálom, 

ktoré precízne spracovala knihovníčka a zároveň aj kronikárka obce Mgr. Jolana Letríková, môžu 

spoznať veľmi zaujímavú históriu obce a osobností, ktoré sú s ňou nerozlučne spojené. 

Písomný a obrazový materiál týkajúci sa regionálnych, ale aj miestnych dejín a hmotnej i nehmotnej 

kultúry obce /monografia Obce Predmier, literatúra súvisiaca o osobnosťami M. R.Štefánika 

a J.A.Bajzu, školský časopis a i./   má v obecnej  knižnici  vyčlenený svoj priestor a je k dispozícii na 

požičiavanie. Záujem o regionálnu literatúru prejavujú zvlášť deti základnej školy, ktoré tento materiál 

využívajú pri spracovávaní  regionálnych tém. 

 Obecná knižnica v Predmieri, ktorá sa verejnosti predstavila aj pod svojím novým logom, zastáva 

v  mozaike kultúry, vzdelávania a propagácie historických a kultúrnych  hodnôt obce  svoju 

nezastupiteľnú úlohu. Ak v súčasnej  dobe niekto spochybňuje existenciu a úlohy obecných knižníc – 

tento príspevok môže byť  na túto pochybnosť odpoveďou a Obecná knižnica v Predmieri  „živým 

dôkazom“, že knižnice sú aj v dnešnej dobe potrebné a majú svoje miesto, úlohy a poslanie. 

 

Božena Sobolová, metodické oddelenie Krajskej knižnice v Žiline 

 

 

 

 


