Obecná knižnica v Strečne - najlepšia knižnica Horného Považia
Krajská knižnica v Žiline, ako metodické centrum pre verejné knižnice okresov Žilina
a Bytča, v snahe podporiť rozvoj knižníc a oceniť prácu knihovníkov verejných knižníc, ale
aj v snahe podporiť čítanie a vzdelávanie vôbec, vyhlásila súťaž Knižnica Horného Považia
2014. Tento titul udeľuje Krajská knižnica v Žiline verejnej knižnici, ktorá dosahuje
vynikajúce výsledky pri plnení svojho poslania a poskytuje kvalitné knižnično-informačné
služby, ktoré sú v súlade s odporúčanými štandardami pre poskytovanie knižnoinformačných služieb verejnosti, a taktiež za plnenie cieľov a priorít v rámci strategických
úloh slovenského knihovníctva. Titul je udeľovaný aj za realizáciu kvalitných vzdelávacích
podujatí pre používateľov knižnice a obyvateľov obce alebo mesta a tiež za dobrú finančnú a
morálnu podporu zo strany zriaďovateľa knižnice.
Titul Knižnica Horného Považia je udeľovaný len jednej knižnici v regióne Horné Považie.
Za rok 2014 toto ocenenie získala Obecná knižnica v Strečne.
Do súťaže o získanie titulu sa prihlásili aj ďalšie knižnice: Obecná knižnica
v Kotešovej, Obecná knižnica v Tepličke nad Váhom a Mestská knižnica v Rajci, ktoré boli
vážnymi kandidátmi, pretože sú to knižnice, ktoré veľmi zodpovedne plnia svoje poslanie
v mieste svojho pôsobenia. Víťazkou súťaže však mohla byť len jedna knižnica a odborná
komisia vybrala práve Obecnú knižnicu v Strečne, ktorá aj zásluhou húževnatej knihovníčky
Ing. Evy Balcárovej dlhodobo plní funkciu relaxačného a vzdelávacieho centra pre občanov
obce Strečno. Zásluhou dobrej podpory zriaďovateľa, ale hlavne vďaka snahe knihovníčky
o získanie mimorozpočtových zdrojov sa knižnica dobudovala nielen z hľadiska knižničných
fondov, ale aj po technickej stránke. Od roku 2005 doteraz získala knižnica na nákup kníh
3 882 € a na technické vybavenie 4 416 € z grantových prostriedkov Ministerstva kultúry SR.
V knižnici je prístup na internet, možnosť tlače, kopírovania a skenovania. Pri realizácii
podujatí je k dispozícii dataprojektor.
V roku 2014 bolo v knižnici registrovaných 209 používateľov, ktorí si vypožičali
4 451 kníh a periodík. V priebehu roka p. knihovníčka zorganizovala niekoľko tematicky
veľmi zaujímavých podujatí (Noc s Andersenom spojená s návštevou hradu, Literárna súťaž
Tvoríme vlastnú knihu s vyhodnotením, besedy s historikmi, slávnostné pasovačky za
čitateľov knižnice a mnohé ďalšie). Knižnicu pravidelne navštevujú kolektívy žiakov
základnej školy a pravidelne raz mesačne aj školská družina. Za dosiahnuté výsledky
v knižnično-informačnej činnosti a zrealizované podujatia bola odbornou komisiou vybratá
práve táto knižnica, ktorej k získaniu titulu srdečne gratulujeme.
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