Mestské knižnice
v Žilinskom kraji v roku 2019
(príklady dobrej praxe mestských knižníc na Orave)
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Úvod
Rok 2020 je záverečným rokom v rámci napĺňania Stratégie
rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020. Stratégia
predstavuje dokument, v ktorom bola jednoznačne definovaná
úloha a poslanie knižníc v súčasnej dobe, ktorá je charakteristická
rýchlym rozvojom techniky a uplatňovaním nových technológií,
ktoré ovplyvňujú aj činnosť knižníc. Aj napriek modernej a
technicky vyspelej dobe, slovenské knižnice stále zostávajú
dôležitými vzdelávacími partnermi školám, a to na všetkých
stupňoch vzdelávania. Aj mestské knižnice zostávajú významnými
partnermi základných škôl a pre obyvateľov mesta poskytujú
možnosti v oblasti celoživotného vzdelávania a kultúrneho vyžitia.
Predpokladom kvalitných služieb mestskej knižnice je primeraná
starostlivosť zo strany zriaďovateľa na jednej strane a angažovanie
sa knihovníka na poli miestnej kultúry a vzdelávania, na strane
druhej.
Ako sa podarilo naplniť jednotlivé ciele spomínanej stratégie
bude hodnotiť vláda a odpočet budú vykonávať aj jednotlivé
knižnice a ich zriaďovatelia. V oblasti rozširovania, skvalitňovania
a optimalizácie stavebno-technických kapacít knižníc už dnes
môžeme konštatovať, že sa aj niektoré mestské knižnice v našom
kraji stali modernými inštitúciami, ktoré sú hodné 21. storočia.
V predkladanom materiály sa zastavíme v mestských knižniciach
na Orave, kde aj dve mestské knižnice prešli výraznou premenou.
Pomerne veľké projekty dvoch mestských knižníc boli podporené
Fondom na podporu umenia a na rekonštrukciu a modernizáciu
svojich knižníc prispela aj samospráva. Schváleniu projektov však
predchádzalo starostlivé spracovanie projektov rekonštrukcie
a obnovy a tiež aj projektov vizualizácie. Bola to výzva aj pre
architektov, aby do návrhu vizualizácie knižnice začlenili prvky
moderné, príťažlivé a zároveň funkčné. Vizualizačné návrhy oslovili
a predložené projekty presvedčili aj členov komisie podprogramu
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Komplexná infraštruktúra knižníc Fondu na podporu umenia
a projekty Mestskej knižnice v Trstenej a Mestskej knižnice
v Námestove dostali zelenú…
Zároveň treba dodať, že menované knižnice sa významne
angažujú v oblasti propagácie literatúry a jej tvorcov a inovatívnym
spôsobom organizujú mimoškolské vzdelávanie detí a mládeže
v meste, kde služby poskytujú. Svojimi originálnymi vzdelávacími
aktivitami sa tak stávajú nezameniteľnými a nezastupiteľnými
inštitúciami, ktoré majú v miestnej samospráve svoje opodstatnenie
a trvalé miesto.

Mestské knižnice v Žilinskom kraji
Mestská knižnica Bytča (2 pobočky)
Mestská knižnica Hany Zelinovej Vrútky
Mestská knižnica Krásno nad Kysucou
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto
Mestská knižnica Liptovský Hrádok
Dom Kultúry v Námestove Knižnica
Mestská knižnica Rajec
Mestská knižnica Rajecké Teplice
Mestská knižnica Ružomberok (4 pobočky)
Mesto Trstená – Mestská knižnica Trstená
Miestna ľudová knižnica Turany
Mestská knižnica Turčianske Teplice
Mestská knižnica Turzovka
Mestská knižnica Tvrdošín (1 pobočka)
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Mestská knižnica v Trstenej
Mestská knižnica v Trstenej je verejnou knižnicou, ktorá
poskytuje komplexné knižnično- informačné služby pre viac ako
7000 potenciálnych používateľov - obyvateľov mesta i jej širokého
okolia. Budovaním kvalitného knižničného fondu a organizovaním
kolektívnych podujatí podporuje neformálne vzdelávanie a vytvára
príležitosti pre osobnostný rozvoj všetkých používateľov a
návštevníkov knižnice. Vedenie knižnice sa snaží vytvárať prívetivý
priestor, v ktorom môžu detskí čitatelia získavať čitateľské návyky
od skorého detstva a kde môžu stráviť príjemné chvíle pri knihe
v kolektíve detí alebo aj individuálne.
Mestská knižnica organizačne patrí pod oddelenie kultúry
Mestského úradu v Trstenej. V roku 2019 bolo v knižnici
prihlásených 567 používateľov, čo predstavuje takmer
8% obyvateľov mesta Trstená.
Úroveň poskytovaných knižnično-informačných služieb
zásadným spôsobom pomohol zmeniť projekt „Modernizácia
Mestskej knižnice v Trstenej“, ktorý bol podporený Fondom
na podporu umenia čiastkou 33 300 € a na realizáciu ktorého
bolo poskytnutých zo strany samosprávy 3500 €. Realizáciou
projektu, ktorý bol ukončený v roku 2019 sa knižnica kompletne
zrekonštruovala a vybavila novým mobiliárom. Úpravu a
rekonštrukciu priestoru knižnice zabezpečil zriaďovateľ – mesto
Trstená. Z prostriedkov Fondu na podporu umenia bola financovaná
kompletná výmena zariadenia knižnice: centrálny výpožičný pult,
knižničné regály, stoly a stoličky. Po vybavení novým nábytkom
vznikol používateľsky veľmi prívetivý a vkusný priestor, ktorý
pôsobí moderne a príťažlivo. Vynovené priestory radi navštívia aj
školské kolektívy, a to zvlášť vtedy, keď vedenie knižnice pripraví
zaujímavé aktivity a podujatia, ktoré sa odlišujú od stereotypného
školského vyučovania a bežných knižničných aktivít. V priebehu
roka 2019 Mestská knižnica v Trstenej realizovala aj ďalší zaujímavý
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projekt „Literárne výlety v Mestskej knižnici Trstená“, ktorý
bol taktiež podporený Fondom na podporu umenia. Projekt bol
zameraný na realizáciu vzdelávacích podujatí určených pre žiakov
materských, základných a stredných škôl. Cieľom všetkých podujatí,
ktoré sa v rámci realizácie projektu zrealizovali bola podpora
čítania a rozvoj čitateľskej gramotnosti detí a mládeže. Aktivity
projektu boli rôznorodé: autorské čítania a besedy s predstaviteľmi
súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež, tvorivé workshopy
a interaktívne prednášky. Výzva akým spôsobom v dnešných
časoch motivovať deti k čítaniu pre radosť nie je záležitosťou
len rodičov a učiteľov, ale vo veľkej miere aj pracovníkov ďalších
vzdelávacích inštitúcií, medzi ktoré patria aj knižnice. Snahou
Mestskej knižnice v Trstenej je preto popri poskytovaní knižničnoinformačných služieb aj organizácia pestrých vzdelávacích podujatí
pre predškolákov a deti prvého i druhého stupňa základných škôl.
V rámci realizácie projektu pozvanie prijali obľúbení autori detskej
literatúry: Gabriela Futová a Natália Milanová a známy slovenský
ilustrátor Miroslav Regitko. Deti zaujali aj tvorcovia časopisu
Bublina, ktorý na stránkach detského časopisu prinášajú aktuálne
a pre deti zaujímavé témy, napr. ako vytvoriť komix a ako k nemu
vymyslieť aj príbeh. Veľkej priazni sa tešil aj autor dramatizovaného
čítania - pán Mrkvička (Tibor Hujdič), ktorý v deťoch zapaľuje túžbu
po čítaní a pokúša sa ich aj presvedčiť, prečo sa dobré knihy oplatí
čítať. Zážitkové vzdelávacie programy predviedla aj platforma
EDUdrama, ktorá dramatickú výchovu a jej metódy prenáša do
vzdelávacieho a výchovného procesu. Prostredníctvom dramatickej
výchovy a zážitkového čítania profesionálni herci rozvíjajú v deťoch
tvorivé myslenie a rozširujú ich vedomosti.
Z ďalších aktivít,ktoré knižnica v priebehu roka 2019 zorganizovala
spomenieme aj sériu zaujímavých prednášok o 2. svetovej vojne,
ktoré pomáhal organizačne zabezpečovať dlhoročný „priateľ“
knižnice a ďalší priaznivci z Klubu vojenskej histórie. Podujatie
podporili aj dobrovoľníci z radov občanov. Prednášky, ktoré boli
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určené žiakom 9. ročníkov základných škôl, vysvetlili okolnosti,
príčiny a dôsledky vojny a prednášajúci sa pokúšali poukázať
na vojnu ako zlo, ktoré sa nesmie opakovať. Mestská knižnica sa
pravidelne zapája aj do celoslovensky organizovaného čitateľského
maratónu „Čítajme si“. Jednou z obľúbených aktivít, ktorej sa deti
tešia je súťaž Škriatkovo, pri ktorej zbierajú škriatkov. Deti, ktoré
prečítajú najviac kníh, získajú najviac škriatkov a sú za to odmenené.
Za účelom automatizácie knižnično-informačných služieb
knižnica od roku 2010 využíva knižnično-informačný systém
Clavius, prostredníctvom ktorého je evidencia knižničného
fondu, čitateľov, výpožičiek a upomienok zautomatizovaná.
So svojimi používateľmi knižnica komunikuje aj elektronicky prostredníctvom e-mailov. V knižnici je možnosť pripojenia na
internet aj prostredníctvom wifi, k dispozícii je aj scanner a kopírka.
Čitatelia často využívajú aj tlač z vlastného USB kľúča. Zaujímavou
službou, ktorú knižnica poskytuje je bezplatná donáška kníh a
tlačených periodík, ktorú pomáha realizovať „knižný kuriér“. Služba
je určená starším a imobilným obyvateľom mesta a bezplatne ju
vykonávajú dobrovoľníci, ktorým nechýba nadšenie pre dobrú vec.
Vedenie knižnice si uvedomuje, že základným predpokladom
pre uspokojenie požiadaviek používateľov je kvalitný knižničný
fond, ktorý knižnica buduje aj na základe individuálnych potrieb
čitateľov. O čitateľských záujmoch sa vedenie knižnice dozvedá aj
prostredníctvom dotazníkov, ktoré čitatelia môžu vyplniť a ktoré
sú podkladom pre ďalší nákup kníh. Je chvályhodné, že knižnica
pravidelne využíva Grantový program Fondu na podporu
umenia, podprogram Akvizícia knižničného fondu. Pravidelným
podávaním projektov knižnica získava prostriedky na obnovu
knižničného fondu, bez ktorých by sa fond knižnice obnovoval
pomalšie. Knižnica čitateľov ponúka aj 15 titulov periodík, ktoré
pomáhajú počet výpožičiek udržať na dobrej úrovni (ročne knižnica
zrealizuje do 30 000 výpožičiek kníh, periodík a spoločenských hier).
Mestská knižnica svojim čitateľom, hlavne študentom, ponúka aj
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možnosť využitia medziknižničnej výpožičnej služby s cieľom
maximálne uspokojiť ich požiadavky. Podľa potrieb ročne z iných
knižníc Slovenska touto formou čitateľom zabezpečí okolo 200 kníh.
Snahou samosprávy mesta Trstená i celého kolektívu knižnice je
upevnenie postavenia knižnice a jej významu v meste i v regióne.
Mesto Trstená je aj rodiskom známeho slovenského jazykovedca,
spolutvorcu spisovnej slovenčiny a autora prvej učebnice
slovenského jazyka Martina Hattalu, ktorý významným spôsobom
zasiahol do vývoja slovenského jazyka. Zaiste aj táto významná
postava národnej histórie, ktorá je spätá s Trstenou, významným
spôsobom podnecuje obyvateľov i vedenie samosprávy, aby knižnicu,
ktorá je spojená s literatúrou, jazykom a kultúrou, udržiavali na
vysokej úrovni.

Vynovené priestory Mestskej knižnice v Trstenej, ktoré boli obnovené
v rámci realizácie projektu „Modernizácia knižnice v Trstenej“.
Foto: Archív Mestskej knižnice v Trstenej
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Vynovené priestory Mestskej knižnice v Trstenej, ktoré boli obnovené
v rámci realizácie projektu „Modernizácia knižnice v Trstenej“.
Foto: Archív Mestskej knižnice v Trstenej

Vynovené priestory Mestskej knižnice v Trstenej, ktoré boli obnovené
v rámci realizácie projektu „Modernizácia knižnice v Trstenej“.
Foto: Archív Mestskej knižnice v Trstenej
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Mestská knižnica v Tvrdošíne
Mestská knižnica v Tvrdošíne je verejnou mestskou knižnicou,
ktorej zriaďovateľom je mesto Tvrdošín. Poskytuje základné
knižnično-informačné služby – prezenčné i absenčné výpožičky
kníh, a to aj prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby
a taktiež prezenčné i absenčné výpožičky periodík. Budovanie
knižničného fondu sa uskutočňuje podľa potrieb a požiadaviek
čitateľov. Neoddeliteľnou súčasťou knižničných služieb je kultúrnovýchovná činnosť, t.j. realizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí,
ktoré sú pripravované hlavne pre deti základných škôl.
Fond knižnice obsahuje takmer 29 000 knižničných jednotiek.
Pri jeho pravidelnej obnove vedenie knižnice prihliada na potreby a
požiadavky čitateľov a na ich záujmy. V roku 2019 mestská knižnica
nakúpila 237 nových kníh. Nákup knižničného fondu okrem
zriaďovateľa Mestského úradu v Tvrdošíne, pravidelne podporuje aj
Fond na podporu umenia. Rovnako tomu bolo aj v roku 2019, keď
nákup kníh bol zo strany FPU podporený vo výške 1 500 €.
Základné
knižničné
služby
sú
zautomatizované
prostredníctvom
knižničnoinformačného systému Clavius.
Čitatelia si môžu vyhľadávať
a
dokumenty
rezervovať
aj
prostredníctvom
online
katalógu. Rovnako si cez webové
rozhranie môžu výpožičnú dobu
vypožičaných
kníh
predĺžiť
alebo si žiadanú knihu môžu
zarezervovať.
Knižničný fond Mestskej
knižnice v Tvrdošíne

V priebehu roka 2019 knižnica
zorganizovala
30
podujatí.
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Záujem o podujatia bol hlavne v marci, ktorý je „mesiacom knihy“,
keď do centrálnej knižnice a do pobočky v Medvedzí prichádzali
deti z materských a základných škôl so svojimi pani učiteľkami.
Získali sme nových čitateľov z radov detí a mládeže. Chceme, aby
deti vedeli, že nakupujeme novú literatúru, a to takú, ktorú radi
čítajú a o ktorú majú záujem. Snažíme sa tak podporiť ich vzťah
ku knihe, a tým posilniť ich čitateľské návyky už od detstva. V roku
2019 bola návštevnosť knižnice pomerne dobrá, aj keď v ostatných
rokoch počet čitateľov klesá. V dnešných časoch deti a mládež
uprednostňujú počítače, mobily a tablety pred čítaním kníh. Medzi
podujatiami, ktoré sa v knižnici uskutočnili, nechýbali rozprávkové
dopoludnia pre deti materských škôl, besedy o knihách a ich
autoroch pre prvý i druhý stupeň základných škôl, prezentácie a
výstavky nových kníh, výstavky detských výtvarných prác, ale aj
exkurzie pre stredoškolákov. Knižnica zorganizovala aj podujatie
pre klientov Centra sociálnych služieb v Medvedzí.

Kultúrno-spoločenské
podujatie v Mestskej knižnici
v Tvrdošíne

V roku 2019 bolo do knižnice prihlásených 371 čitateľov,
z toho bolo 109 detí, 56 študentov a 206 používateľov sa prihlásilo
z radov dospelých. Celkovo knižnicu v roku 2019 navštívilo 8 216
návštevníkov.
Amália Šimičáková
Mestská knižnica Tvrdošín
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Dom kultúry v Námestove - Knižnica
História
Verejná ľudová knižnica v Námestove bola založená v roku
1925. V roku založenia fond knižnice obsahoval len 62 zväzkov
kníh. V knižnici bolo prihlásených 150 čitateľov, ktorí si za
1 rok vypožičali 600 kníh. V roku 1932 sa knihovníkom stal učiteľ
Vendelín Stercula. Fond kníh vzrástol na 216 zväzkov, v priebehu
roka sa vypožičalo 855 kníh a do knižnice sa prihlásilo 101 čitateľov.
Počas vojny obecná, matičná i okresná knižnica zhorela. Až v roku
1946, na základe rozhodnutia Okresného knižného inšpektorátu
v Dolnom Kubíne a MNV v Námestove, sa pri verejnej obecnej
knižnici uskutočnila voľba knižničnej rady. Za predsedu bol zvolený
F. Bendek, tajomníkom sa stal A. Zimaň a pokladníkom J. Oriešok.
Knihovníkom, v tom čase obecnej knižnice, sa stal B. Tománek.
Začiatkom 50. rokov Okresná ľudová knižnica poskytovala služby
v nevyhovujúcich priestoroch a knižničný fond tvorilo len 500
zväzkov kníh. V roku 1956 bola v Námestove zriadená Stredisková
knižnica, ktorá svoje služby poskytovala aj pre obce: Bobrov,
Oravskú Jasenicu, Klin, Mútne, Ťapešovo, Vavrečku, Oravské Veselé
a Zubrohlavu. V roku 1966 v knižničnom fonde už mestskej knižnice
bolo 6 349 zväzkov, evidovaných bolo 257 čitateľov a 8102 výpožičiek.
V roku 1967 okresná kultúrna komisia v Dolnom Kubíne udelila
mestskej knižnici, ktorú viedla Anna Nováková, čestné uznanie
1. stupňa v súťaži „Budujeme vzornú ľudovú knižnicu“. V tom čase
boli knihy z pridružených obcí sústredené do strediskovej knižnice,
takže knižničný fond vzrástol na 10 959 zväzkov, knižnica mala 380
čitateľov a 9 773 výpožičiek. V roku 1968 sa v knižnici konali besedy
a literárnym kritikom Dr. J. Poliakom, s riaditeľom Oravskej knižnice
I. Kolčákom, no najčastejším literátom, ktorý chodil na besedy do
knižnice v Námestove, bol spisovateľ T. H. Florin z Dolného Kubína.
Od roku 1965 do roku 1980 bola riaditeľkou Mestského kultúrneho
strediska v Námestove Vlasta Vaňková, ktorá v knižnici organizovala
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Stredisková knižnica v Námestove v kultúrnom dome v roku 1970,
riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska v Námestove bola Vlasta
Vaňková (prvá sprava).

rôzne literárne podujatia – besedy o knihách, literárnych dielach a
súťaže pre najlepších čitateľov knižnice. Počet čitateľov a rovnako aj
knižničný fond z roka na rok narastal. V roku 1977 bolo evidovaných
29 668 zväzkov a v roku 1980 to už bolo 31 442 zväzkov. Knižnica
bola umiestnená na prvom poschodí starého kultúrneho domu, kde
bol drevený strop, takže pri ďalšom raste knižničného fondu hrozilo
nebezpečenstvo, že sa strop zrúti. Priestory knižnice boli taktiež
nevyhovujúce, preto dostavba nového kultúrneho zariadenia,
v ktorom sa počítalo aj s reprezentatívnymi priestormi pre knižnicu,
bola nevyhnutná. V tomto období mestská knižnica mala charakter
obvodnej knižnice, ktorej pracovníčky vykonávali aj metodickú
službu pre obecné knižnice v obciach námestovského obvodu. Od
roku 1980 riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska v Námestove
bola M. Rybárová. V apríli 1983 sa knižnica presťahovala do nových
priestorov v novopostavenom kultúrno-osvetovom zariadení,
ktoré boli vhodné na poskytovanie knižničných služieb, ako aj
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na organizovanie kultúrno-výchovných podujatí pre verejnosť.
Počet registrovaných čitateľov sa postupne zvyšoval a rovnako
aj sledované štatistické ukazovatele; v roku 1985 bolo v knižnici
evidovaných 3 380 čitateľov, ktorí si vypožičali 98 926 kníh a
časopisov. Po roku 1983 v knižnici pracovali viaceré knihovníčky:
E. Kyseľová, M. Jadroňová, M. Pjenteková a Š. Maslaňaková. V roku
1985 Ministerstvo kultúry SR knižnici udelilo čestný titul „Vzorná
knižnica“. E. Kyseľová pracovala ako vedúca knižnice až do roku
2004, po nej do knižnice nastúpila knihovníčka Daniela Laštíková
a do roku 2013 knižnicu viedol Marek Slovík. V súčasnom období je
knižnica súčasťou Domu kultúry v Námestove, ktorého riaditeľkou
je Bc. Eva Mušáková a knižnicu vedie Mgr. Jozef Medard Slovík.

Podujatia
Mestská knižnica v Námestove je miestom, kde sa konajú literárne
večery, čítania, ale aj literárne besedy, ktoré majú niekoľkoročnú
tradíciu; od roku 2002 do súčasnosti knižnicu navštívili: Ivan Laučik
- básnik a člen skupiny „Osamelí bežci“, Anna Ondrejková - poetka,
Pavel Dvořák - historik a spisovateľ, Gustav Murín - spisovateľ,
Veronika Šikulová - spisovateľka, Anton Habovštiak - spisovateľ a
jazykovedec, Eva Kurjaková - spisovateľka, regionálna historička
a zberateľka ľudových povestí. V spolupráci s Maticou slovenskou
v Martine sme zorganizovali besedy o významných slovenských
literátoch - Martinovi Kukučínovi, Milovi Urbanovi, Martinovi
Hamuljakovi a ďalších významných autoroch. V predchádzajúcich
rokoch sme spolupracovali s poľskou knižnicou Żywiecka Biblioteka
Samorządowa, s ktorou sme organizovali spoločný výmenný
projekt, a to v rámci Týždňa kultúry miest Námestova a Zywca.
Projekt spolupráce bol podporený z fondov Európskej únie.
V rámci Týždňa slovenských knižníc každoročne organizujeme
rôzne podujatia, ktorých sa zúčastňujú žiaci základných škôl.
V tomto týždni sa v priestoroch knižnice konajú exkurzie, besedy a
prednášky, napr. v minulých rokoch to bolo stretnutie s básnikom
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a spisovateľom Danielom Hevierom, autorkou literatúry pre deti
Blaženou Mikšíkovou, žilinskou autorkou Janou Necpalovou,
ktorá píše pre deti, spisovateľom Jozefom Kráľom z Dolného
Kubína, Erikom Balážom - ochrancom a lektorom z Nadácie Zelená
nádej a pod. Vydavateľ Koloman Kertez Bagala nás navštívil aj
so spisovateľom Petrom Krištúfkom. Cestovateľka a spisovateľka
Liba Chiara Hladeková nám porozprávala o svojom putovaní do
Santiaga de Compostela a knižnicu navštívila aj spisovateľka,
autorka kníh pre deti Danuša Dragulová-Faktorová. Každoročne
v jesenných mesiacoch organizujeme „Impulzy - Námestovské
autorské čítania“, ktoré navštevujú významní slovenskí spisovatelia
a ktoré sa uskutočňujú s finančnou podporou Fondu na podporu
umenia. V roku 2019 sa uskutočnil už 8. ročník a účinkujúci mali
medzinárodné zastúpenie. Podujatia, ktoré sa v rámci realizácie
projektov konajú sú určené študentom stredných škôl, ale aj širokej
verejnosti. Jednotlivých ročníkov sa zúčastnili: Robert Bielik maliar a básnik, Jan Litvák - básnik - člen barbarskej generácie,
Erik Ondrejička - básnik, Gabriela Grznárová - poetka, Igor Hochel
- básnik, Miloš Janoušek - spisovateľ, Juraj Kuniak - vydavateľ a
básnik, Marian Milčák - básnik, Peter Milčák - básnik, Alexandra
Pavelková - spisovateľka, Juraj Thal - spisovateľ, Peter Getting spisovateľ, Ivan Harman - vydavateľ, Juraj Šebesta - spisovateľ,
Valentína Sedileková - autorka fantasy trilógie. Z českých básnikov
to boli: Radek Štepánek, Vojta Kučera, Pavel Zajíc a Jaroslav Typlt.
Projektu sa zúčastňujú aj oravskí autori: Andrej Hablák - básnik,
Jaroslav Klus - prozaik, Rudolf Jurolek - básnik, J. Medard Slovík
- prozaik, Vladimíra Martvôňová - poetka a ďalší autori. Svoje
ilustrácie v priestore kultúrneho strediska vystavovala aj Andrea
Teťáková z Námestova a ilustrátorský workshop v rámci autorských
čítaní viedol ilustrátor Miroslav Knap.

Informačné služby
V súčasnosti Mestská knižnica v Námestove poskytuje informačné
zdroje všetkým profesijným, vekovým a sociálnym skupinám
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obyvateľstva, a to nielen v rámci mesta, ale aj v rámci celého
námestovského okresu, ktorý je počtom obyvateľov najväčším na
Orave. Vedenie knižnice sa snaží, zabezpečiť dostatok informačných
zdrojov pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí žijú v regióne
Hornej Oravy. Spolupráca so Slovenskou národnou knižnicou
v Martine, Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a ďalšími
slovenskými knižnicami je pri poskytovaní medziknižničnej
výpožičnej služby naším čitateľom na výbornej úrovni. Knižnica
poskytuje aj prístup na internet na troch počítačoch, na ktorých
si zaregistrovaní čitatelia i verejnosť môžu vyhľadávať potrebné
informácie. Internetovú čitáreň využívajú študenti aj na písanie
seminárnych a ročníkových prác, referátov, projektových úloh,
či slohových prác. Každý rok spracujeme a do Fondu na podporu
umenia zašleme projekt, ktorý je zameraný na akvizíciu
knižničného fondu, ktorý tak pravidelne doplňujeme o nové knižné
tituly. S cieľom modernizácie knižničných služieb sme zakúpili
nové počítače a tlačiarne. Vzhľadom k tomu, že priestor knižnice už
nevyhovoval aktivitám knižnice a potrebám jej čitateľov, v roku 2019
sme spracovali a do Fondu na podporu umenia sme zaslali projekt
so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov na obnovu
centrálnych priestorov knižnice. Projekt „Moderný dizajn a
zaujímavé prvky – výrazné vynovenie Námestovskej knižnice“
bol zadaný do Fondu na podporu umenia v rámci podprogramu
Komplexná knižničná infraštruktúra. Spracovaný projekt bol
zameraný na obnovu centrálnej časti knižnice, kde je aj výpožičný
pult a tiež na obnovu klubového priestoru, kde sa realizujú podujatia.
Predložený projekt a architektonický návrh komisiu zaujal a po
odprezentovaní priamo na Fonde na podporu umenia bol schválený
vo výške 60 000 €. Na realizáciu projektu Dom kultúry v Námestove
prispel zo svojho rozpočtu čiastkou 10 000 €. Rekonštrukcia
interiéru priniesla nové dispozično-prevádzkové riešenie priestoru
zodpovedajúce súčasnej dobe. Celková rekonštrukcia priestoru
však bola vyčíslená až na 100 tisíc € a zahŕňala aj vzduchotechniku
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a osvetlenie. Knižnicu v najbližších rokoch čaká ešte ďalšia etapa,
v ktorej sa plánuje vytvorenie detského kútika. V rokoch 2015 - 2019
sme okrem spomínaného grantu získali ďalšie prostriedky z Fondu
na podporu umenia a Ministerstva kultúry SR na nákup kníh
a realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatiá v celkovej výške
25 000 €. V roku 2019 sa služby knižnice rozšírili, keďže sa v tomto
roku zriadilo Turisticko-informačné centrum, ktoré návštevníkom a
turistom poskytuje informácie o regióne Hornej Oravy.

Libris a Clavius
Mestská knižnica v Námestove do mája 2014 používala
knižnično-informačný systém Libris, v ktorom bol spracovaný
celý knižničný fond (24 483 knižničných jednotiek). V roku 2014
sme zakúpili nový knižnično-informačný systém Clavius, ktorý
sme získali s finančnom podporou Fondu na podporu umenia.
Tento systém integruje základné prvky knižničnej práce: akvizíciu,
katalogizáciu, výpožičné služby, rešeršovanie, revíziu, vyraďovanie,
medziknižničnú výpožičnú službu, komunikáciu s čitateľom
(zasielanie upomienok) a online katalóg.
V roku 2019 do knižničného fondu pribudlo 393 kníh, z toho
282 formou kúpy a 111 formou daru. Takmer 700 zaregistrovaných
čitateľov si vypožičalo 35 449 kníh a periodík. Medziknižničnou
výpožičnou službou bolo z iných slovenských knižníc zapožičaných
921 kníh. 1898 návštevníkov využilo prístup na internet a v knižnici
bolo zorganizovaných 24 kultúrno-spoločenských a vzdelávacích
podujatí.
Mgr. Jozef Medard Slovík
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Centrálne priestory Knižnice v Dome kultúry v Námestove, v ktorých bol
v rokoch 2019-2020 realizovaný projekt „Moderný dizajn a zaujímavé
prvky – výrazné vynovenie Námestovskej knižnice“.
Foto: archív Knižnica - Dom kultúry v Námestove

Centrálne priestory Knižnice v Dome kultúry v Námestove, v ktorých bol
v rokoch 2019-2020 realizovaný projekt „Moderný dizajn a zaujímavé
prvky – výrazné vynovenie Námestovskej knižnice“.
Foto: archív Knižnica - Dom kultúry v Námestove
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Centrálne priestory Knižnice v Dome kultúry v Námestove, v ktorých bol
v rokoch 2019-2020 realizovaný projekt „Moderný dizajn a zaujímavé
prvky – výrazné vynovenie Námestovskej knižnice“.
Foto: archív Knižnica - Dom kultúry v Námestove

Plnenie odporúčaného metodického štandardu,
t.j. množstvo kníh, ktoré sa odporúča získať do knižnice formou
kúpy za 1 rok a odporúčaný objem finančných prostriedkov
na nákup knižničného fondu za 1 rok v € (výpočet vychádza
z počtu obyvateľov miest, sídiel knižníc podľa Metodického
pokynu č. MK-1669/2010-10/7472 pre určenie štandardov pre
verejné knižnice)
Odporúčaný štandard v ukazovateli „počet kníh získaných
formou kúpy“ splnila a dokonca vysoko prekročila Mestská knižnica
v Liptovskom Hrádku (174%) a Mestská knižnica v Trstenej (118 %).
K splneniu štandardu sa priblížila Mestská knižnica Bytča (75%),
Mestská knižnica Krásno nad Kysucou (77%), Mestská knižnica
Kysucké Nové Mesto (79%), Knižnica Námestovo (72%) a Mestská
knižnica Vrútky (74%). Strednú úroveň plnenia odporúčaného
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Plnenie odporúčaného metodického štandardu
Prírastok KF
formou
kúpy
v kusoch
štandard

Prírastok KF
formou
kúpy
v kusoch
skutočnosť

Percento
plnenia odporúčaného
štandardu
-počet kníh
získaných
kúpou

Prírastok KF
formou
kúpy
v€
štandard

Prírastok KF
formou
kúpy v €
skutočnosť

Percento
plnenia
odporúčaného
štandardu
- prostriedky na
nákup KF

Bytča

1 136

855

75%

10 224

9 360

92%

Krásno n/
Kysucou

340

261

77%

3 060

2 191

72%

Kysucké N.
Mesto

1 495

1 183

79%

13 455

11 797

88%

Liptovský
Hrádok

370

644

174%

3 330

5 114

154%

Námestovo

389

282

72%

3 501

3 249

93%

Rajec

318

182

57%

2 871

1 710

60%

Rajecké
Teplice

130

29

22%

1 040

265

25%

Ružomberok

2 656

1 500

56%

23 904

17 093

72%

Trstená

368

436

118%

3 312

4 596

139%

Turany

257

39

15%

2 056

322

16%

Turčianske
Teplice

317

48

15%

2 853

294

10%

Turzovka

376

175

46%

3 384

2 000

59%

Tvrdošín

460

237

52%

4 140

2 433

59%

Vrútky

387

286

74%

3 483

2 470

71%
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štandardu dosiahla Mestská knižnica v Rajci (57 %), Mestská knižnica
Ružomberok (56%), Mestská knižnica v Turzovke (46%) a Mestská
knižnica v Tvrdošíne (52%). Len minimálne plnenie štandardu
v prírastku knižničného fondu formou kúpy v kusoch dosiahla
knižnica v Turanoch, v Turčianskych Tepliciach a v Rajeckých
Tepliciach. Veľmi podobne to bolo aj v ukazovateli prostriedky
na nákup KF v €. Štandard vysoko prekročila Mestská knižnica
v Liptovskom Hrádku (154%) a Mestská knižnica v Trstenej (139%).
K splneniu štandardu vo výške prostriedkov na nákup knižničného
fondu sa priblížila Mestská knižnica v Námestove (93%), Mestská
knižnica v Bytči (92%) a Mestská knižnica v Kysuckom Novom
Meste (88%). Pomerne dobré plnenie štandardu dosiahla aj
Mestská knižnica v Krásne nad Kysucou (72%), v Ružomberku
(72%) a vo Vrútkach (71%). Viac ako polovičné plnenie štandardu prostriedky na nákup KF v € dosiahla Mestská knižnica v Rajci (60%),
v Turzovke (59%) a v Tvrdošíne (59%). Veľmi nízke hodnoty plnenia
štandardu vo výške prostriedkov na nákup KF dosiahla knižnica
v Rajeckých Tepliciach (25%), Turanoch (16%) a v Turčianskych
Tepliciach (10%).
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Prehľad prostriedkov, ktoré mestské knižnice získali z Fondu
na podporu umenia v roku 2019 (v €)
Knižnica

Akvizícia

Knižničná
infraštruktúra

Vzdelávacie
podujatia

Bytča

6 000

-

-

Krásno n/Kysucou

4 500

10 000

-

Kysucké N. Mesto

-

-

-

Liptovský Hrádok

5 000

3 500

-

Námestovo

1 500

60 000

2 200

Rajec

-

-

-

Rajecké Teplice

-

-

-

Ružomberok

2 200

16 000

2 000

Trstená

1 500

-

1 500

Turany

1 500

-

-

Turčianske
Teplice

-

-

-

Turzovka

-

-

-

Tvrdošín

-

-

-

Vrútky

-

-

-

Spolu

22 200

89 500

5 900

Porovnanie výkonov - verejných knižníc – Mestská
knižnica v Bytči, Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste,
rok 2019

21

22

2,14
0,40
21,20
5,68

5. Počet internetových stanic na
1000 obyvatel

6. Plocha knihovny pro uživatele
v m2 na 1000 obyvatel

7. Počet studijních míst na 1000
obyvatel

116,16

3. Objem přírůstků na 1000
obyvatel

4. Počet exemplářů docházejících
periodik na 1000 obyvatel

5,63

2062,73

Kysucké
Nové Mesto

2. % obnovy knižního fondu

1. Objem knihovního fondu na
1000 obyvatel

Podmínky pro činnost knihovny

Indikátor

3,17

26,14

0,44

2,38

75,24

2,67

2813,61

Bytča

Hodnoty vybraných
miest

0,08

11,94

0,08

0,19

22,34

1,12

1663,22

min.

2,62

29,08

0,27

2,34

2,07

24,35

0,21

1,97

82,17

2,36

3,12
101,64

2813,61

medián

3405,15

priemer

8,51

57,66

0,56

6,00

270,82

12,27

8840,87

max.

Hodnoty a výkony mestských knižníc v
Slovenskej republike zapojených do projektu
Benchmarking verejných knižníc – počet obyv. od
10 000 do 20 000
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0,31
2,03
0,14
154,08
25,04
48,00
1,27

9. Počet zaměstnanců (úvazků) na
1000 registrovaných čtenářů

10. Počet zaměstnanců (úvazků)
na 1000 návštěvníků

11. Roční provozní doba na 1000
obyvatel

12. % roční provozní doby z
celkového pracovního fondu
zaměstnanců knihovny

13. Počet hodin pro veřejnost
týdně

14. % výdajů na knihovnu z
celkových výdajů zřizovatele

Kysucké
Nové Mesto

8. Počet zaměstnanců (úvazků) na
1000 obyvatel

Indikátor

0,78

40,00

28,24

168,97

0,15

2,26

0,30

Bytča

Hodnoty vybraných
miest

0,09

29,00

6,47

103,23

0,09

1,71

0,13

min.

0,39

41,84

22,63

144,15

0,31

4,16

0,50

priemer

0,31

40,00

21,52

133,81

0,29

3,68

0,31

medián

1,27

50,00

48,00

232,14

0,68

9,86

1,48

max.

Hodnoty a výkony mestských knižníc v
Slovenskej republike zapojených do projektu
Benchmarking verejných knižníc – počet obyv. od
10 000 do 20 000
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15,13
38,98
2,16
13,99
1,46
1,06
3,90

16. Registrovaní čtenáři do 15
let - % z obsluhované populace
mládeže do 15 let

17. Počet návštěv na jednoho
obyvatele

18. Počet návštěv na 1 provozní
hodinu

19. Počet virtuálních návštěv na
obyvatele

20. % návštěvníků internetu z
celkového počtu návštěvníků

21. Počet (absenčních) výpůjček
na obyvatele

Kysucké
Nové Mesto

15. Registrovaní čtenáři - % z
obsluhované populace

Uživatelé, služby

Indikátor

3,40

14,08

0,06

11,50

1,94

57,27

13,24

Bytča

Hodnoty vybraných
miest

0,71

0,05

0,00

3,11

0,47

3,33

2,78

min.

3,65

3,01

0,94

11,73

1,69

33,69

12,17

priemer

3,03

2,34

0,56

11,46

1,35

31,12

11,37

medián

10,61

14,08

4,81

32,09

4,14

82,68

23,05

max.

Hodnoty a výkony mestských knižníc v
Slovenskej republike zapojených do projektu
Benchmarking verejných knižníc – počet obyv. od
10 000 do 20 000
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2,44
18,59

14,00

23. Obrat knihovního fondu

24. Kulturní a vzdělávací akce na
1000 obyvatel

25. Internetové služby: webová
stránka, OPAC, interaktivní
funkce, soubor odkazů, virtuální
informační služba, elektronické
informační zdroje, pro-aktivní
informační služby (email, SMS,
newsletter)
3,38
7,29

26. Provozní výdaje na 1 návštěvu

27. Celkové provozní náklady v
přepočtu na jednoho obyvatele

Financování, výdaje, efektivita

33,33

Kysucké
Nové Mesto

22. Počet výpůjček na
registrovaného čtenáře

Indikátor

7,97

4,10

4,00

7,22

1,31

27,74

Bytča

Hodnoty vybraných
miest

2,01

2,00

2,00

1,65

0,33

19,62

min.

11,57

7,13

11,00

7,97

5,83

12,00

9,97

1,24

1,38
13,37

33,33

medián

37,99

priemer

28,58

19,17

20,00

55,56

2,55

85,66

max.

Hodnoty a výkony mestských knižníc v
Slovenskej republike zapojených do projektu
Benchmarking verejných knižníc – počet obyv. od
10 000 do 20 000
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0,79

0,00

0,16

27,19

10,82

29. Náklady na nákup licencí
na el. inf. zdroje v přepočtu na
jednoho obyvatele

30. Náklady na pořízení
knihovního fondu (tradiční
dokumenty) na výpůjčku

31. % čistých provozních nákladů
(bez osobních nákladů a nákladů
na knihovní fond) z celkových
provozních nákladů

32. % nákladů na pořízení
knihovního fondu z celkových
provozních nákladů

Kysucké
Nové Mesto

28. Náklady na pořízení
knihovního fondu (tradiční
dokumenty) v přepočtu na
jednoho obyvatele

Indikátor

10,34

29,57

0,22

0,00

0,82

Bytča

Hodnoty vybraných
miest

1,01

1,87

0,03

0,00

0,02

min.

7,15

23,83

0,19

0,00

0,81

priemer

5,82

25,58

0,14

0,00

0,79

medián

17,89

67,08

1,04

0,00

2,41

max.

Hodnoty a výkony mestských knižníc v
Slovenskej republike zapojených do projektu
Benchmarking verejných knižníc – počet obyv. od
10 000 do 20 000
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2,32

35. % vlastních příjmů na
celkovém rozpočtu knihovny z
celkových příjmů na provoz

28,52

1,70

7,65

60,09

Bytča

0,00

1,16

2,54

30,92

min.

10,32

3,64

5,61

69,02

priemer

5,22

3,19

5,52

66,44

medián

54,14

9,49

9,97

93,05

max.

Hodnoty a výkony mestských knižníc v
Slovenskej republike zapojených do projektu
Benchmarking verejných knižníc – počet obyv. od
10 000 do 20 000

Zdroj: https://www.benchmarkingknihoven.cz/srovnani.asp
V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu Benchmarking verejných knihoven kontaktujte Dr. Ivetu Kilarovú iveta.
kilarova@snk.sk Zo strany verejných knižníc ide o jednorázové poskytnutie údajov za knižnicu 1x ročne vyplnením
formulára na www.benchmarkingknihoven.cz

36. Počet kladně vyřízených
zaslaných požadavků MVS na 100
reg. uživatelů
10,79

7,27

34. % získaných dotací a grantů
na celkovém rozpočtu knihovny z
celkových příjmů na provoz

Nové indikátory

61,99

Kysucké
Nové Mesto

33. % osobních nákladů z
celkových provozních nákladů

Indikátor

Hodnoty vybraných
miest

Metodické usmernenie MK SR na určenie štandardov
Ministerstvo kultúry SR schválilo nové Metodické usmernenie č.
MK4315/2020-110/11107 z 21. júla 2020 s cieľom určiť štandardy
pre verejné knižnice. Štandardy určujú kvantitatívne a kvalitatívne
podmienky, ktoré by mali spĺňať verejné knižnice, aby svoje úlohy
plnili na optimálnej úrovni a zároveň, aby optimálne využili verejné
zdroje, ktoré im poskytujú zriaďovatelia. Predmetom štandardov
verejných knižníc sú tieto kategórie:
a)

Umiestnenie knižnice

b)

Priestory knižnice určené pre používateľov

c)

Prevádzkový čas knižnice pre verejnosť

d)

Budovanie knižničného fondu a informačných zdrojov

e)

Študijné miesta a miesta na oddych

f)

Prístup k internetu a informačným technológiám

g)

Webové sídlo knižnice a prezentácia na sociálnych sieťach

h)

Elektronický katalóg knižnice OPAC

i)

Personálne zabezpečenie knižnice

j)

Kvalifikácia a vzdelávanie zamestnancov knižnice

k)

Meranie spokojnosti používateľov knižnice

l)

Percento používateľov z počtu obyvateľov

Niektoré z uvedených kategórií štandardov verejných knižníc sú
oproti štandardom, ktoré platili v predchádzajúcich rokoch nové
a definujú aj prezentáciu a propagáciu knižnice v online priestore.
Celé znenie metodického usmernenia môžete nájsť na
https://w w w.snk.sk/images/Informacie_pre/Kniznice_a_
k n i h ov n i k ov / D o k u m e n t y _ p r e _ k n i h ov n i k ov / M e t o d i c k e _
usmernenie_MK_SR_Standardy_pre_verejne_kniznice.pdf
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Mestské knižnice v Žilinskom kraji v roku 2019 (príklady dobrej
praxe mestských knižníc na Orave)
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