
Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce 

v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 

(tlačová správa) 
Kysucká knižnica v Čadci okrem iných funkcií má postavenie metodického centra pre verejné 
knižnice a knižnice iných typov okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. V rámci tohto 
postavenia plní úlohy vzdelávacieho strediska pre knihovníkov týchto okresov. Aby knižnica 
posilnila a skvalitnila túto svoju funkciu bol vypracovaný projekt Optimálna knižnica – 
súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, 
ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spolufinancoval Žilinský 
samosprávny kraj. Zámerom nášho projektu bolo prostredníctvom vzdelávacích aktivít 
ukázať knihovníkom ako organizovať svoju prácu, ako dostať knižnicu do povedomia 
obyvateľom mesta, obce, ako ponúkať činnosť knižnice a vynaložiť pritom čo najmenej 
námahy, a aby to všetko fungovalo optimálne (vyhovujúcu, najpriaznivejšie pre okolie 
a zriaďovateľa). Hlavným podujatím projektu bol seminár, ktorý niesol názov projektu. Na 
seminár boli pozvaní odborníci, ktorí sa venujú oblasti marketingu knižníc, oblasti kreativity, 
dizajnu v knižniciach, ale aj odborníkov z praxe, ktorí prítomným knihovníkom 
a pracovníkom z knižníc predstavili svoju prácu, svoje zámery, návrhy na vylepšenie práce, 
z ktorej si účastníci seminára mohli načerpať inšpiráciu pre svoju prácu. Konal sa v Kysuckej 
knižnici v Čadci 11. mája 2017. Na seminári sa zúčastnili knihovníci verejných a školských 
knižníc regiónu Kysúc, ale kvôli zaujímavej téme sa oň zaujímali aj knihovníci z celého 
Žilinského kraja. Prítomní boli pracovníčky Krajskej knižnice v Žiline, Turčianskej knižnice 
v Martine, Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Liptovskej knižnice G. 
F. Belopotockého, mestských knižníc v Bytči a v Ružomberku, knižnice v Tepličke nad 
Váhom. 
Vzdelávací seminár otvorila riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci - PhDr. Janka Bírová. Vo 
svojom príhovore zhodnotila pozíciu Kysuckej knižnice v Čadci v regióne i v rámci celého 
Slovenska, jej funkcie a úlohy v minulosti i v súčasnosti. 
Marketing v dnešnej dobe hrá neodmysliteľnú rolu v každej organizácií, ktorá ponúka tovary 
alebo služby, a takou organizáciou je aj knižnica (je jedno či je to verejná alebo školská – 
každá ponúka služby svojim klientom a musí sa zasadiť o to, aby pritiahla pozornosť na seba, 
na svoje aktivity). Každý knihovník, ktorý vedie knižnicu, ak nechce, aby táto knižnica nebola 
len skladom kníh, do ktorej sem-tam zavíta nejaký návštevník – musí poznať aspoň základné 
zásady marketingovej práce. 
Z toho dôvodu sme do programu seminára zaradili prednášku spojenú s prezentáciou 
s názvom Efektívny marketing knižnice alebo ako propagovať a predávať služby knižnice. 
predniesla ju PhDr.  Zuzana Bačíková, PhD. z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy 
Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá sa okrem iného zaoberá aj 
marketingom knižníc, ktorá istú dobu viedla knižnicu – pracovala ako knihovníčka v Obecnej 
knižnici v Budči (okr. Zvolen). 
Ako ďalší bod do programu sme naplánovali tému kreativity, lebo v súčasnosti každý človek, 
ak chce byť úspešný, musí byť aspoň trochu kreatívny. Tvorivé myslenie je nevyhnuté pre 
každého pracovníka knižnice.  Ak človek nie je kreatívny musí mať zmysel pre improvizáciu, 
a tá sa dá nájsť vo výsledkoch práce. K tejto téme vystúpila Mgr. Andrea Hrčková, PhD. z 
Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave s príspevkom Kreatívny knihovník – predpoklad úspešnej knižnice. 
Ak človek nie je kreatívny musí mať zmysel pre improvizáciu. Inšpiráciu môže hľadať aj 
v činnosti iných - úspešnejších knižníc. Pre mnohých môže byť takou inšpiráciou 
Staromestská knižnica v Bratislave. Ak by sme to pomenovali marketingovými pojmami – 
pôsobí na trhu, kde je množstvo elementov, s ktorými musí súťažiť o pozornosť a záujem 



ľudí. Staromestská knižnica v Bratislave má veľmi zaujímavú a bohatú činnosť, z ktorej nám 
je riaditeľka predstavila niektoré aktivity v príspevku  
Komunitná knižnica a znevýhodnení ľudia - PhDr. Judita Kopáčiková riaditeľka 
Staromestskej knižnice v Bratislave. 
Zaujímavý program seminára doplnili svojimi príspevkami odborní pracovníci regionálnych 
knižníc Žilinského kraja, ktoré vychádzali z praxe regionálnych knižníc a knižníc, ktoré tieto 
regionálne knižnice majú v metodickej pôsobnosti. Bola to inšpiratívna ponuka ukážok 
z činnosti knižníc Žilinského kraja. 
Metodička Krajskej knižnice v Žiline pre Žilinský kraj Božena Sobolová vystúpila 
s príspevkom Knižnice na úrovni miest a obcí a ich poslanie a úloha v danej komunite 
v súčasnosti. Ponúkla aj zaujímavé štatistické pohľady na minulosť pôsobnosti verejných 
knižníc od roku 1990 a po súčasnosť. 
S príspevkom Kreativita v knižniciach na turčianskom vidieku vystúpila Taťana Sivová z 
Oddelenia metodiky, akvizície, katalogizácie a bibliografie Turčianskej knižnice v Martine a 
Komunitná knižnica spája ľudí (komunitné aktivity Turčianskej knižnice v Martine) Bc. 
Alena Sochuľáková z Oddelenia dospelých Turčianskej knižnice v Martine. Prácu Kysuckej 
knižnice v Čadci so znevýhodnenými ľuďmi, ale hlavne dva projekty, ktoré podporilo 
Ministerstvo Kultúry Slovenskej republiky – Rozprávky večných detí 1. a Rozprávky večných 
detí 2., predstavila Petronela Gavenčiaková, pracovníčka Úseku detí a mládeže v príspevku 
Mentálne znevýhodnení ľudia a Kysucká knižnica v Čadci. 
Neoddeliteľnou súčasťou systému knižníc v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto sú 
školské knižnice na základných a stredných školách, ktoré v súčasnej dobe hrajú 
neodmysliteľnú úlohu v oblasti čitateľskej gramotnosti detí a mládeže.  
Ich prácu prezentovali knihovníčky z dvoch základných škôl. S príspevkom Činnosť školskej 
knižnice na Základnej škole Jána Amosa Komenského v Čadci vystúpila Mgr. Simona 
Melicherová, ktorá vedie školskú knižnicu na uvedenej škole a predstavila svoju prácu so 
žiakmi školy, ale aj aktivity, ktoré siahajú mimo školy. 
4. mája 2017 sa konala 11. medzinárodná konferencia – Školské knižnice ako informačné 
a kultúrne centra škôl. Na tejto konferencii vystúpila Anna Cabuková a predstavila činnosť 
školskej knižnice pri Základnej škole Zákopčie. Táto knižnica je ukážkou toho, ako vedľa 
seba v jednej obci môžu pôsobiť dve úspešné knižnice – Obecná knižnica v Zákopčí, ktorú 
vedie Silvia Kupková, a školská knižnica pod vedením pani Anky Cabukovej. Anna 
Cabuková odprezentovala školskú knižnice Činnosť školskej knižnice pri Základnej škole 
v Zákopčí. 
Veríme, že zaujímavé príspevky boli prínosom a obohatením poznatkového systému 
zúčastnených knihovníkov, ktoré využijú vo svojej praxi, z toho dôvodu sme ich spracovali 
do zborníka, ktorý nesie názov seminára - Optimálna knižnica – súčasť rozvojového 
programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, aby boli dostupné širšiemu 
okruhu záujemcov a vystavili sme ho na webstránke Kysuckej knižnice v Čadci. 
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