
Obecná knižnica v Konskej /okres Žilina/ - najlepšia knižnica Horného 

Považia za rok 2021 

„Záleží nám na prostredí, v ktorom trávia čas naši čitatelia“ – táto myšlienka sa stala základnou 

ideou a hnacou silou viacerých aktivít, ktoré Obec Konská realizovala v ostatných rokoch 

s cieľom komplexnej interiérovej obnovy kultúrnej inštitúcie obce - obecnej knižnice. Výsledok 

je jednoznačný – vkusné, lákavé a esteticky upravené prostredie knižnice  pozýva svojich 

obyvateľov  na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času.  

Tak ako v minulosti aj v súčasnosti stále platí, že knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia 

inštitúcia, ktorá odborne eviduje, spracováva, uchováva, dopĺňa a sprístupňuje knižničný fond, 

poskytuje knižnično-informačné služby, uspokojuje kultúrne, informačné a vzdelávacie 

potreby obyvateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú a čitateľskú 

gramotnosť. V digitálnej dobe,  ktorú charakterizuje enormný nárast informácií a rýchly rozvoj 

informačných technológií, je mimoriadne dôležité naučiť sa čítať s porozumením, vedieť sa 

orientovať v záplave informácií a vedieť ich kriticky hodnotiť, k čomu môže významne pomôcť 

aj pravidelné čítanie kníh. Knižnice sa preto usilujú vybudovať  kvalitný a dostatočne príťažlivý 

knižničný fond, pretože staré knihy nie sú pre dnešných používateľov knižníc zaujímavé. 

V súčasnej dobe sú knižnice aj miestom konania rôznorodých kultúrno-výchovných a 

vzdelávacích podujatí i komunitným miestom, kde sa obyvatelia stretávajú. Aby knižnice 

zostali aj naďalej príťažlivým a navštevovaným miestom, je nevyhnutná modernizácia ich 

interiérového i technického vybavenia. Vybudovať stabilné kultúrne zázemie pre obyvateľov 

obce sa podujalo aj vedenie obce Konská, ktoré v ostatných rokoch svoju knižnicu intenzívne 

podporovalo  v rýchlom napredovaní a skvalitňovaní služieb.  

V roku 2021 bola knižnica kompletne zrekonštruovaná a zariadená novým nábytkom, čím sa 

podarilo vytvoriť príjemné prostredie vyhovujúce požiadavkám dneška, ktoré je určené nielen 

na vzdelávanie, ale i oddych a pravidelné stretávanie sa rôznych kolektívov. Po rekonštrukcii 

priestoru boli vymenené staré nestabilné regály za nové, bezpečné, ktoré boli vyrobené na 

mieru. Pre zútulnenie a zatraktívnenie knižnice bol zriadený detský kútik, vybavený detským 

dekoračným regálom a poličkami s kontajnermi na uloženie hier, hračiek a interaktívnych kníh. 

Pre zabezpečenie možnosti prezenčného štúdia, čítania časopisov a prístupu na internet bola 

knižnica zariadená praktickými stolmi s dizajnovými stoličkami. Pre pohodlné sedenie i hranie 

boli pre deti zaobstarané tulivaky a bezpečné podsedáky. Na celkovú interiérovú obnovu 

knižnica získala finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia, ale značné prostriedky boli 

na obnovu knižnice vyčlenené aj v obecnom rozpočte. Obnovou a rekonštrukciou vznikol 

moderný, príťažlivý a funkčný priestor pre deti, mamičky i ostatných milovníkov literatúry -  

súčasných i potenciálnych čitateľov i obyvateľov, ktorí sa určite radi stretnú v kultivovanom 

prostredí. Obnovené priestory knižnice, ktoré sa nachádzajú na prízemí obecného úradu, 

pozývajú na návštevu aj vkusnou vonkajšou výzdobou a kto do knižnice vkročí, určite 

neoľutuje. Čaká ho príjemné a esteticky upravené  prostredie, ktoré v návštevníkoch zanechá 

príjemné dojmy a zážitky. Krajská knižnica v Žiline, ako metodické centrum pre mestské a 

obecné knižnice v okrese Žilina a Bytča, sa rozhodla knižnicu oceniť titulom Najlepšia 

knižnica Horného Považia za rok 2021. O vybudovanie peknej, funkčnej a modernej knižnice 

sa zaslúžila aj knihovníčka Miroslava Niníková, ktorá v knižnici pôsobí od roku 2018 a ktorá 

knižnicu pre čitateľov otvára pravidelne dvakrát do týždňa v popoludňajších hodinách. Pre deti 

materskej a základnej školy je otvorená aj dopoludnia, kedy sa deti v priestore knižnice 

zúčastňujú besied, kvízov a rôznych zábavných súťaží, ktoré sú spojené s knihou a čítaním. 



Pani knihovníčka má viacero predsavzatí a v priestore knižnice chce organizovať aj ďalšie 

podujatia, napr. súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, nácvik programov 

literárno-dramatického krúžku a detského folklórneho súboru, ktoré pracujú pri základnej 

škole. Príjemné prostredie určite aj do budúcnosti bude lákať mamičky na materskej dovolenke, 

aby knižnicu so svojimi deťmi pravidelne navštevovali a aby tu prežili podnetné  chvíle 

v spoločnosti knihy.  

Obecná knižnica je dobudovaná aj z hľadiska techniky a softvérového vybavenia. Knižnično-

informačné služby sú automatizované prostredníctvom knižničného systému, ktorý 

zabezpečuje evidenciu knižničného fondu, čitateľov, výpožičiek a upomienok. Knižničný 

systém je využívaný aj pri komunikácii s čitateľom. Elektronický katalóg knižničného fondu  

je vystavený na webovej stránke obce Konská a používateľom je k dispozícii online. Na 

webovej stránke obce obyvatelia nájdu všetky aktuálne informácie súvisiace s činnosťou 

knižnice /otváracie hodiny, podujatia, knižné novinky, galériu fotografií z podujatí a pod./  

Ocenenej knižnici prajeme do ďalších rokov veľa spokojných čitateľov a návštevníkov, ktorí 

v dnešnom uponáhľanom svete môžu v knižnici nájsť miesto na oddych a relax. Knihovníčke 

a vedeniu  obce prajeme veľa tvorivých nápadov a samozrejme dostatok finančných 

prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj ich krásnej knižnice.  
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