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Úvod
O význame verejných knižníc pre spoločnosť a jej jedincov
nemôžeme pochybovať ani v 21. storočí. Knižnice sú stále dôležité
kultúrno-spoločenské a vzdelávacie inštitúcie, je však potrebné, aby
napredovali a pružne reagovali na nové trendy. Medzi prioritné
podmienky dobrého fungovania knižníc by malo patriť: aktualizácia
knižničného fondu, zlepšenie technického vybavenia, organizácia
spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí, propagovanie
knižnično-informačných služieb a aktivít prostredníctvom webu
a sociálnych sietí a v neposlednom rade vytvorenie moderného,
pútavého a priateľského miesta na oddych a vzdelávanie.
Vybudovanie dôstojných a funkčných priestorov je základom
pozitívnej prezentácie knižnice a prispieva k šíreniu jej dobrého
mena. V tomto metodickom materiáli Vás chceme zoznámiť
s niektorými knižnicami na Hornom Považí, ktoré
prešli
revitalizáciou a modernizáciou a knižnično-informačné služby už
poskytujú v používateľsky prívetivom prostredí. Zmodernizovaných
knižníc aj v našom regióne pribúda a budeme sa snažiť Vás s nimi
postupne zoznámiť.
Je potešujúce, že dozrel čas, keď sa pozornosť zriaďovateľov aj
obecných knižníc vo väčšej miere ako v minulosti sústredila na ich
obnovu, pretože investovať do rozvoja knižníc znamená investovať
do rozvoja vzdelanosti a kultúry obyvateľov obce a mesta. Príspevky
v predkladanom zborníku sú dôkazom toho, že knižnice sú miesta,
ktoré dotvárajú genius loci mesta a obce, kde pôsobia a sú
neodmysliteľnou súčasťou ich občianskej vybavenosti.
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Obecná knižnica v Strečne
Obec Strečno patrí medzi obce, ktoré sa nachádzajú v krásnom
prostredí a ktoré sú vyhľadávané turistami z celého Slovenska i zo
zahraničia. Obecná knižnica sídli v priestoroch bývalého rodinného
domu v centre obce. Služby knižnice sú používateľom poskytované
trikrát do týždňa (pondelok, streda a piatok). Ročne sa do knižnice
zaregistruje do 200 čitateľov a navštívi ju do 1 400 návštevníkov.1
Knižnica realizuje rôzne kultúrno-vzdelávacie podujatia nielen
pre miestnu základnú a materskú školu, ale i pre širokú verejnosť,
čím sa stáva významnou edukačnou inštitúciou obce. Medzi
spomínané podujatia patria: besedy so spisovateľmi, Noc s
Andersenom, pasovanie prváčikov do cechu čitateľského, informačné
výchovy, literárne súťaže pre deti (napr. „Moje úžasné letné
prázdniny“, „Moja rozprávka“), hlasné čítanie a tvorivé práce (deti
mali za úlohu nakresliť knižného škriatka alebo vytvoriť šarkana a
pod.). Knižnicu navštívili aj mnohé známe osobnosti slovenskej
literatúry, histórie a kultúry, napr. Jozef Banáš, Peter Cabadaj, Toňa
Revajová, Ján Moravec, Peter Vrlík, Peter Mišák, Ján Richter, Milan
Kováč a iní.
Rozmanitý a kvalitný knižničný fond je dôležitým prvkom pri
uspokojovaní potrieb čitateľov. Knižnica získava primeranú
finančnú čiastku na budovanie knižničného fondu od
zriaďovateľa a taktiež pravidelne už niekoľko rokov čerpá
finančné prostriedky na nákup kníh aj z Fondu na podporu
umenia. V roku 2019 knižnica nadobudla finančné prostriedky
z FPU vo výške 1 000 € na doplnenie knižničného fondu, zriaďovateľ
prispel sumou 840 €.1 Tieto pravidelné a dostatočné finančné
príspevky skvalitňujú výber literatúry a zároveň zvyšujú aj
návštevnosť knižnice. Bohatý knižničný fond udržiava absenčné
1

Prevzaté zo štatistických údajov o knižnici
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i prezenčné výpožičky na dobrej úrovni. Ročne sa vypožičia okolo
3 300 knižničných jednotiek.1 Používatelia knižnice si môžu požičať
krásnu i náučnú literatúru, periodiká, ale i regionálnu literatúru.
Na detských čitateľov okrem kníh čakajú aj spoločenské hry
a omaľovánky.
Knižnica poskytuje prístup aj k digitálnym informáciám pomocou
štyroch počítačov s pripojením na internet a v knižnici je možnosť
využitia aj bezdrôtovej siete WI-FI.
Knižnica prešla rozsiahlou modernizáciou, jej prvá etapa začala
v roku 2016, kedy v knižnici prebehla rekonštrukcia - vymenili sa
okná a vymaľovali sa všetky priestory. Detské oddelenie sa
kompletne vybavilo novým nábytkom, ktorý oživil prostredie.
Zakúpili sa regály, taburetky a stoly. V roku 2019 knižnica podala
žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia na
projekt s názvom „Skvalitnenie interiéru knižnice“. Projekt bol
podporený a knižnica získala finančné prostriedky vo výške 4 500 €
so spoluúčasťou obce vo výške 1 000 € na doplnenie a skvalitnenie
interiérového zariadenia. Knižnica obstarala moderný nábytok –
knižničné regály, stoly k počítačom pre verejnosť, taburetky
a koberce.2 Rekonštrukcia zlepšila podmienky pre rozvoj
knižnično-informačných služieb a je veľkým prínosom pre
uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov obce. Knižnici sa
podarilo vytvoriť atraktívny priestor, kde môžu deti, mládež i dospelí
zmysluplne tráviť svoj voľný čas.
Obecná knižnica v Strečne pozdvihla inováciou interiéru význam
knižnice, poukázala na jej jedinečnosť a dôležitosť pre rozvoj kultúry
a vzdelania obyvateľov obce.

2

Prevzaté zo Strečnianskeho hlásnika, roč. 27, č. 4/2020, s. 9
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Fotodokumentácia vynovených priestorov knižnice

Rodinný dom na ul. 28.
októbra č. 184, v ktorom sídli
Obecná knižnica v Strečne.

Moderné priestory detského
oddelenia, ktoré bolo vybavené
novým nábytkom v rámci
realizácie projektu: „Skvalitnenie
a modernizácia obecnej knižnice“,
ktorý sa realizoval v r. 2016.

5

Zrekonštruované oddelenie
pre dospelých, kde sa
uskutočňujú aj kultúrnovzdelávacie podujatia.

Vstupná časť knižnice, v ktorej je
umiestnený výpožičný pult, knižné
novinky, časopisy a regionálna literatúra.
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Krajská knižnica v Žiline
Krajská knižnica v Žiline pôsobí ako kultúrna, informačná,
vedecká a vzdelávacia inštitúcia poskytujúca v rámci svojej
územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup
k informáciám. Je koordinačným, vzdelávacím, štatistickým,
metodickým a odborno-poradenským strediskom pre regionálne
knižnice v Čadci, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši
a v Martine a pre mestské a obecné knižnice v okresoch Žilina
a Bytča, plní aj funkciu mestskej knižnice pre mesto Žilina.
Knižnica spája tradičné služby s modernými, t. j. okrem
požičiavania kníh a periodík, ponúka čitateľom elektronické knihy,
čítačky e-kníh a zvukové knihy pre občanov so zrakovým
postihnutím. Návštevníci majú k dispozícii internetovú študovňu,
reprografické služby, tlač dokumentov. Knižničné činnosti sú plne
automatizované prostredníctvom knižnično-informačného systému
Clavius, informácie o fonde knižnice sú sprístupnené v online
katalógu. Používatelia môžu využiť napr. aj elektronické
rezervovanie kníh, či službu odloženia dokumentu. Detské oddelenie
je obohatené o fond spoločenských hier, didaktických a
Montessori pomôcok. Knižnica má vlastnú webovú stránku, blog
a svoju činnosť propaguje i na Facebooku, Instagrame
a Twitteri. Knižnica podporuje komunitné stretávanie a rozvíja
čitateľskú kultúru a informačné kompetencie detí, študentov, ale
i dospelých prostredníctvom realizácie rozmanitých podujatí, ako
sú: zážitkové a dramatizované čítania, informačné výchovy,
pasovačky prváčikov za čitateľov, uvedenie kníh do života, semináre,
besedy, prednášky, workshopy, výstavy, literárne a čitateľské súťaže,
kurzy, kluby a tvorivé dielne.
Knižnica sa snaží neustále prispôsobovať podmienkam dnešnej
doby a uspokojovať požiadavky a potreby používateľov. Preto
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prechádza postupnými interiérovými zmenami, ktorými chce
vytvoriť prívetivé a moderné miesto pre súčasných, ale i
potenciálnych čitateľov a návštevníkov. Medzi takéto významné
zmeny patrí i rozsiahla rekonštrukcia prízemia (oddelenie beletrie
a výstavný priestor), ktorá sa uskutočnila v roku 2020. Trvala 6
mesiacov a jej predmetom bolo:












vybudovanie nového vstupu do knižnice,
riešenie havarijného stavu elektroinštalácie,
výmena svietidiel,
výmena dlažby,
zasklenie schodiska, inštalácia madla pre deti,
kompletná výmena okenných výplní a dverí,
presklenie steny medzi interiérom a Literárnym parkom,
spevnenie plochy a rozšírenie letnej čitárne,
inštalácia elektronického požiarneho systému,
rekonštrukcia sociálnych zariadení,
vzduchotechnika.

Zmodernizovanie prízemia si vyžiadalo investíciu vo výške
418 118 €, ktorú financoval zriaďovateľ Žilinský samosprávny
kraj. Zrekonštruované priestory boli doplnené novým
zariadením (kreslá, stolíky, sedačky, 4 počítače s pripojením na
internet pre verejnosť, počítačové stoly, stoličky a knižničný pult),
ktoré knižnica zakúpila s podporou Fondu na podporu umenia
v hodnote 14 000 €.
Vytvorením príťažlivého prostredia sa knižnica snaží motivovať ľudí,
aby svoj voľný čas trávili v príjemnom prostredí, kde sa dá relaxovať,
ale i získavať nové poznatky a vedomosti.
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Fotodokumentácia zrekonštruovaného prízemia

Pôvodný vstup do knižnice.

Nový premiestnený a rozšírený vstup, ktorý smeruje
čitateľov a návštevníkov knižnice priamo k centrálnemu
výpožičnému pultu.
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Zastaraný a opotrebovaný pôvodný výpožičný
pult.

Nový, moderný výpožičný pult s drevenými
prvkami.
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Priestory beletrie pred
rekonštrukciou.

Priestory beletrie po
rekonštrukcii, bol
odstránený pôvodný
hliníkový strop, čím sa
priestor knižnice opticky
zväčšil.
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Z dôvodu eliminácie hluku boli okolo
schodiska inštalované steny zo skla, čím
sa vytvoril nový výstavný priestor.

Presklenením časti steny sa získala väčšia svetlosť a zároveň došlo
k prepojeniu interiéru s Literárnym parkom.
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Pôvodný výstavný
priestor.

Vynovené
priestory
poskytujú kvalitné
a atraktívne
podmienky aj pre
prezentáciu
umeleckých diel.
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V Literárnom parku došlo k spevneniu plochy a vybudovaniu terasy, ktorá slúži
ako letná čitáreň.

Letná čitáreň a Literárny park, v ktorom sa nachádzajú lavičky a drevené plastiky.
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Novovybudovaný mládežnícky kútik Zóna 12 – 19,
miesto na oddych a vzdelávanie pre tínedžerov.

Zmodernizovaná internetová študovňa (k dispozícii sú 4 výkonné
počítače pre verejnosť s prístupom na internet a s možnosťou tlače
potrebných informácií). Súčasťou PC staníc je aj textový editor, ktorý
je určený na vytváranie a úpravu textových dokumentov.
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Obecná knižnica Predmier
Obecná knižnica a jej služby patria ku každodennému životu občanov
na vidieku. V obci, kde zriaďovateľ túto inštitúciu pravidelne
podporuje, sa knižnica stala prirodzeným centrom spoločenského a
kultúrneho života. 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 – finančné prostriedky na nákup
knižničného fondu, technického vybavenia, ale tiež aj modernizáciu
interiéru knižnice. Moderné a používateľsky príjemné a účelné
prostredie vzniklo po rekonštrukcii objektu budovy bývalého
roľníckeho družstva aj v obci Predmier. Predchádzajúce i súčasné
vedenie obce zvládlo náročnú rekonštrukciu starej 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. Služby
novej knižnice nie sú obmedzené len na požičiavanie kníh, ale
rekonštrukciou 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 správne rozhodnutie, keď
do funkcie knihovníčky vymenovalo 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.
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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 Najlepší knihovník Horného
Považia 2019, ktoré jej odovzdala riaditeľka krajskej knižnice Mgr.
Katarína Šušoliaková v júni 2020.

Ocenená knihovníčka Mgr. Jolana Letríková preberá ocenenie z
rúk riaditeľky Krajskej knižnice v Žiline Mgr. Kataríny
Šušoliakovej (vľavo starosta obce Štefan Klus).
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Ocenenie Najlepšia 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 v účelovom a esteticky
upravenom prostredí. V jej priestore sa 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 štandardmi verejných knižníc.

Diplom pre Najlepšiu knižnicu Horného Považia 2019
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Moderné a používateľsky atraktívne priestory Obecnej
knižnice v Predmieri.

Priestor knižnice ponúka aj príjemné
posedenie a miesto na realizáciu podujatí.

19

Výstavná zóna v Obecnej knižnici
v Predmieri.

Knižnica sa verejnosti
predstavila aj svojím novým
logom.
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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 (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 spojenú s osobnosťami
zakomponuje do mnohých podujatí, ktoré sa v knižnici realizujú. O
obidvoch osobnostiach a ich životných osudoch sa návštevníci
knižnice a tí, ktorí na svojich potulkách Slovenskom zablúdia aj
do Predmiera, môžu dozvedieť z propagačných panelov, ktoré sú
umiestnené v novom priestore knižnice. Milovníci literatúry
a histórie tak vďaka materiálom, ktoré precízne spracovala
knihovníčka Mgr. Jolana Letríková, môžu spoznať veľkú časť
histórie obce.
Písomný a obrazový materiál týkajúci sa regionálnych, ale aj
miestnych dejín a hmotnej i nehmotnej kultúry obce má v 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.
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Priestory knižnice dopĺňajú
propagačné panely dokumentujúce
históriu obce a jej významné
osobnosti.

Regionálna literatúra má v obecnej
knižnici vyčlenený svoj priestor.
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Obecná knižnica v Predmieri, ktorá sa verejnosti predstavila aj
svojím novým logom, zastáva v mozaike kultúry, vzdelávania a
propagácie historických a kultúrnych hodnôt svoju nezastupiteľnú
úlohu. Ak v súčasnej dobe niekto spochybňuje existenciu a úlohy
obecných knižníc, tento príspevok je na každú pochybnosť
odpoveďou a Obecná knižnica v Predmieri „živým dôkazom“, že
knižnice sú aj v dnešnej dobe potrebné a v štruktúre kultúry obce
majú svoje miesto, úlohy a poslanie.
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Premena Obecnej knižnice v Terchovej
Obecná knižnica v Terchovej je jedna z mála profesionalizovaných
knižníc v okrese Žilina, ktorá svoje knižnično-informačné služby
poskytuje pravidelne každý pracovný deň. V minulosti bola
knižnica umiestnená v budove čajovne na Námestí Andreja
Hlinku. Stará budova a neprívetivé prostredie knižnicu
nereprezentovali pred početnými domácimi, ale i zahraničnými
návštevníkmi Terchovej, ktorí častokrát do knižnice „zablúdili“,
aby tu využili internet, alebo strávili voľné chvíle čítaním
a vzdelávaním sa. Novodobú históriu začala knižnica písať až
v roku 2015, keď po dokončení nadstavby obecného úradu
vznikol nový priestor, ktorý umožnil rozvíjať aktívnu činnosť
viacerým kultúrnym inštitúciám obce. V nadstavenom priestore
bola zriadená Terchovská galéria umenia a dôstojné priestory pre
svoju prácu získalo aj miestne kultúrne stredisko. Reprezentačný
priestor s rozlohou 118 m2 bol pridelený aj knižnici.
Obecná knižnica v Terchovej, v zmysle svojej zriaďovacej listiny, je
organizačným útvarom Miestneho kultúrneho strediska v Terchovej.
Knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby,
prístup na internet a každý rok pre žiakov dvoch základných škôl
zorganizuje niekoľko desiatok výchovno-vzdelávacích podujatí,
ktorých cieľom je propagovať čítanie a prispieť k posilneniu
čitateľskej gramotností detí a mládeže Terchovej. Ročne sa do
knižnice zaregistruje od 250 do 300 čitateľov, knižnicu navštívi
okolo 3 000 návštevníkov a v knižnici sa ročne zrealizuje okolo
6 000 výpožičiek kníh a periodík.3 Ponukou informačných zdrojov
a literatúry zohráva dôležitú úlohu pri neformálnom vzdelávaní
občanov a zároveň plní relaxačno-oddychovú funkciu pre deti i
dospelých, ktorí knižnicu navštevujú za účelom požičania si
3

Prevzaté z Denníka o činnosti knižnice
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knihy, časopisu a využitia internetu. Osobitnou skupinou, ktorá
knižnicu navštevuje, sú príležitostní slovenskí i zahraniční
návštevníci, ktorí každý rok vo veľkom počte prichádzajú
spoznávať turisticky atraktívnu oblasť Národného parku Malá
Fatra i samotnú rázovitú obec Terchovú, ktorej história je spojená
s postavou Juraja Jánošíka a Adama Františka Kollára – dvorného
knihovníka a poradcu Márie Terézie. Obec Terchová priťahuje
množstvo návštevníkov aj vďaka realizácii veľkých kultúrnych
projektov, ktoré presahujú hranice regiónu i Slovenska
/Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni, Cyrilometodské dni
a ďalšie podujatia divadelného, folkového a výtvarného charakteru/.
Do nového priestoru v budove obecného úradu sa knižnica
v roku 2015 presťahovala so starým nábytkom – knižničnými
regálmi, výpožičným pultom a zastaranými počítačmi. Pôvodný
nábytok bol v ostrom kontraste s novými priestormi, preto
vedenie kultúrneho strediska začalo hľadať možnosti, ako knižnicu
zmodernizovať a staré vybavenie nahradiť novým. V roku 2016 sa
kultúrne stredisko pokúsilo o získanie finančných prostriedkov
z Fondu na podporu umenia z podprogramu Vybavenie knižníc
a menšia knižničná infraštruktúra. Projekt, ktorý bol do
spomínaného fondu zaslaný, hodnotiacu komisiu presvedčil, a tak
jeho schválením knižnica získala 3 000 € na kompletnú výmenu
knižničných regálov. Miestne kultúrne stredisko, ktoré je
zriaďovateľom knižnice, nepoľavilo v snahe o vybudovanie
reprezentatívnej knižnice a pokračovalo v aktivitách s cieľom urobiť
knižnicu príťažlivou pre miestnych obyvateľov a dôstojnou aj pred
početnými zahraničnými návštevníkmi obce. V spolupráci
s metodickým oddelením Krajskej knižnice v Žiline spracovalo
projekt „Funkčná a reprezentatívna knižnica v Terchovej“,
ktorý bol Fondom na podporu umenia v roku 2019 opäť
podporený, a to vo výške 6 000 €. Cieľ projektu bol jednoznačný 25

vybaviť priestor knižnice funkčným zariadením, ktoré prinesie
dospelým čitateľom a návštevníkom, ale tiež aj detským
čitateľom primeraný komfort a dostatočné podmienky na to, aby
knižnica slúžila ako informačná, vzdelávacia a zároveň komunitná
inštitúcia pre domácich, ale aj zahraničných návštevníkov obce.
Projektovú dokumentáciu interiérovej obnovy knižnice spracovala
študentka architektúry STU v Bratislave Bibiána Ondrušová, ktorá sa
svojej úlohy výborne zhostila a v krátkom čase projekt precízne
spracovala. Po získaní potrebných prostriedkov sa vedenie knižnice
mohlo pustiť do realizácie schváleného projektu. V priebehu
interiérovej obnovy bol vymenený výpožičný pult, zriadený bol
čitárenský kútik s dvoma pohovkami, pohodlnými kreslami
a stolmi, od základu bolo vybudované detské „mini oddelenie“,
ktoré bolo od ostatných priestorov knižnice vizuálne oddelené.
Novovzniknutý priestor pre deti sa „vydaril“ a svojim vzhľadom
i farebnosťou priťahuje pozornosť všetkých návštevníkov knižnice.
Detská rohová stena s miestom na sedenie bola vyrobená na mieru a
v jej jednotlivých prepážkach boli umiestnené úložné boxy na
leporelá a hračky. Priestor bol doplnený ďalším detským nábytkom –
stolíkom a stoličkami. Keďže knižnica organizuje aj kolektívne
podujatia spojené s tvorivými dielňami, v rámci realizácie
spomínaného projektu bolo vymenené aj staré klubové sedenie stoly a stoličky. Realizácia spomínaného projektu priestor knižnice
výrazne skvalitnila a umožnila rozvinúť ďalšie klubové aktivity
knižnice.
Po realizácii tejto etapy obnovy knižnice je pripravená ďalšia,
v poradí už tretia etapa, v rámci ktorej kultúrne stredisko
plánuje knižnicu vybaviť novou technikou potrebnou na
komplexnú automatizáciu knižničných činností. Zároveň sa usiluje
o vybavenie knižnice ďalšou technikou /dataprojektor
a premietacie plátno/, ktorá je potrebná pri realizácii kultúrno26

vzdelávacích aktivít a pre zabezpečenie činnosti malých skupín
formálneho i neformálneho charakteru. Rovnako je potrebné
vymeniť staré počítače s prístupom na internet a nevyhnutné je
knižnicu vybaviť aj multifunkčným zariadením s možnosťou
kopírovania, skenovania a tlače. S cieľom realizácie 3. etapy bol
spracovaný projekt, ktorý je v štádiu schvaľovania. Miestne
kultúrne stredisko v Terchovej hľadí do budúcnosti optimisticky
a už teraz snuje plány, ako zrealizovať záverečnú etapu obnovy
obecnej knižnice, ktorej cieľom bude ďalšie zvýšenie účelnosti a
atraktívnosti prostredia knižnice a dobudovanie jej technického
vybavenia, napr. čítačkami kníh, interaktívnou tabuľou,
elektronickým prezentačným panelom, ktorý by slúžil na propagáciu
literatúry, osobností, histórie a prírodných krás obce Terchová
i Národného parku Malá Fatra. Knižnici chýba aj závesný systém za
účelom
realizácie
výstavnej
činnosti.
Prostredníctvom
spomínaných aktivít a plánov kultúrne stredisko chce z knižnice
vybudovať informačné, vzdelávacie a zároveň oddychové miesto,
kde sa knihy môžu nielen požičiavať, ale kde sa budú môcť
čitatelia i obyvatelia pravidelne stretávať, relaxovať
a neformálne vzdelávať. V prostredí knižnice sa už teraz
stretávajú napr. tínedžeri, ktorí tu majú svoje „stretká“. Jedným
z prianí vedenia Miestneho kultúrneho strediska v Terchovej je, aby
knižnica aktívne participovala na rozvoji miestneho cestovného ruchu
poskytovaním informácií, možnosťou prístupu na internet a ponukou
príjemného prostredia s primeraným komfortom potrebným pre
oddych a relax obyvateľov i návštevníkov Terchovej. Veríme, že
v najbližších rokoch sa všetky tieto priania stanú skutočnosťou
a knižnica v Terchovej bude šíriť kultúru a vzdelávanie v duchu
slovenského Sokrata – učenca, knihovníka, filozofa a spisovateľa Adama Františka Kollára.
27

Fotodokumentácia rekonštrukcie knižnice

Študijný priestor knižnice - počítače s prístupom na internet.

Detské „mini oddelenie“ s miestom
na sedenie, hranie a s úložnými
boxami na leporelá a hračky.
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Pôvodná čitáreň, resp. relaxačný kútik pozostávali zo starej pohovky,
dvoch kresiel a stolíka.

Realizáciou projektu v knižnici vznikla relaxačná zóna spojená s
čitárňou.
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Staré klubové sedenie.

Klubový priestor bol vybavený novými stolmi a stoličkami.
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Pôvodný výpožičný pult sa skladal z dvoch pracovných stolov s príručnou
skrinkou na uloženie základných evidencií a ostatnej písomnej agendy
knižnice.

Nový výpožičný pult je centrálnym miestom celej knižnice a dodáva jej
punc dôstojnosti.
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