Naj knižnica Horného Považia za rok 2016
Mestská knižnica v Bytči je verejnou mestskou knižnicou, ktorá poskytuje knižnično-informačné
služby obyvateľom mesta Bytče i celého bytčianskeho regiónu. Knižnica nakupuje, odborne eviduje,
uchováva a sprístupňuje knižnično-informačný fond, poskytuje knižnično-informačné a vzdelávacie
i relaxačné služby deťom, študentom i dospelým používateľom. Do svojho fondu sa snaží získať
a následne spracovať a požičiavať knihy a dokumenty aj s miestnou a regionálnou tematikou.
Prostredníctvom vzdelávacích aktivít, ktoré pravidelne organizuje, podporuje vzdelávanie a rozvoj
čitateľskej gramotnosti detí. Kvalitou a rozsahom služieb, ktoré poskytuje, sa knižnica za ostatné roky
vypracovala na jednu z najlepších mestských knižníc v Žilinskom kraji. Dokumentujú to aj dosiahnuté
ukazovatele knižničnej práce knižnice, keď napríklad v roku 2016 sa do knižnice zaregistrovalo 1700
čitateľov, čo predstavuje 15 % z počtu obyvateľov mesta. Spomínané percento čitateľov z počtu
obyvateľov je najvyššie zo 14-ich mestských knižníc v Žilinskom kraji.
Mestská knižnica v Bytči je pre svojich používateľov k dispozícii 40 hodín týždenne. Priestory
knižnice sú zrekonštruované, knižnica je automatizovaná, s možnosťou prístupu na internet. Postupne
dochádza k výmene interiérového vybavenia a z knižnice sa stáva moderný kultúrny priestor.
Knižnica každý rok získava prostredníctvom projektovej činnosti finančné prostriedky na nákup
nových kníh, ale aj na obmenu interiérového a technického vybavenia a zariadenia knižnice /za
ostatných 5 rokov knižnica získala mimorozpočtové prostriedky vo výške 16 500 €/. Aj vďaka
mimorozpočtovým prostriedkom je knižnica dobre techniky vybavená a verejnosti môže poskytovať
kvalitné internetové a reprografické služby. K dispozícii je aj wifi pripojenie a pre individuálne
štúdium je k dispozícii aj 36 študijných miest. Používatelia knižnice veľmi oceňujú aj bibliobox,
prostredníctvom ktorého môžu požičané knihy vrátiť aj v dobe, kedy je knižnica zatvorená. Všetky
potrebné informácie o knižnici a jej službách je možné získať aj na vlastnej webovej stránke knižnice.
Mestská knižnica v Bytči sa zapája do všetkých podujatí na podporu čítania a čitateľskej gramotnosti
detí, ktoré sa na území Slovenska organizujú /Detský čitateľský maratón – Čítajme si, Deň ľudovej
rozprávky, Celé Slovensko číta deťom, Noc s Andersenom, Les ukrytý v knihe a i./. Organizuje však
aj vlastné aktivity, prostredníctvom ktorých sa knižnica chce predstaviť deťom ako miesto, kde sa
oplatí prísť a kde sa pri knihe dajú prežiť krásne a hodnotné chvíle. V spolupráci s materskými
školami organizuje finálové kolo súťaže v recitácii detí materských škôl - Rapotavá straka a Priletela
básnička. Aj v spolupráci so základnými školami a špeciálnou školou organizuje ďalšie aktivity
a podujatia, ktoré podporujú mimoškolské vzdelávanie detí. Za všetky spomenieme aspoň projekt
Juraj Thurzo – uhorský palatín, prostredníctvom ktorého deti priblížili obyvateľom i návštevníkom
mesta známu osobnosť, ktorá je s Bytčou nerozlučne spojená. Knižnicu pravidelne každý mesiac
navštevujú prváci i druháci, aby si vymenili knihy, čítali si rozprávky, hrali sa i zabávali a aby sa
dozvedeli všeličo nové a zaujímavé. Vzdelávacie aktivity knižnice podporuje aj samotné mesto Bytča,
veď aj sám pán primátor absolvoval niekoľko ročníkov festivalu čítania Celé Slovensko číta deťom.
Ročne knižnica zrealizuje viac ako 50 000 výpožičiek. V prípade, ak čitateľom požadovanú knihu
knižnica nevlastní, snaží sa knihu prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby získať z inej
knižnice. Ročne takto vypožičia viac ako 600 kníh z iných knižníc. V priebehu každého roka do
knižnice pribudne okolo 500 až 700 nových kníh a každý deň je v knižnici k dispozícii 30 titulov
periodík na relaxačné čítanie i vzdelávanie.
Ak sa chcete presvedčiť, že aj v dobe internetu a počítačov požičiavajú krásne knihy a poskytujú
kvalitné knižnično-informačné služby mnohé knižnice, navštívte práve Mestskú knižnicu v Bytči.
Určite neobanujete. Nie nadarmo získala ocenenie Naj knižnica Horného Považia za rok 2016.
Tento titul si právom zaslúži.
Mgr. Božena Sobolová, Metodické oddelenie Krajskej knižnice v Žiline

