
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 
 

Vzdelávanie zamestnancov – nevyhnutnosť organizácie na ceste k úspechu 
 

Každá organizácia, ktorá chce napredovať, ktorá chce byť úspešná, musí reagovať na požiadavky 

doby. Účelným opatrením napredovania je vzdelávanie zamestnancov. Kysucká knižnica v Čadci 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je si tejto skutočnosti vedomá a preto 

pre vlastných zamestnancov, ale aj pre knihovníkov verejných, školských knižníc v regióne, 

pripravuje množstvo aktivít, ktoré majú za cieľ rozšíriť vedomostný obzor knihovníkov a vytvoriť 

u nich nové zručnosti. S týmto cieľom každoročne pripravuje aj odborný seminár s názvom 

„Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej 

oblasti“. Dňa 21. 12. 2021 sa konal v poradí už 5. ročník. Hlavným partnerom projektu bol Fond na 

podporu umenia, ktorý na realizáciu podujatia poskytol dotáciu. Spolufinancovanie zabezpečil 

Žilinský samosprávny kraj.  

Decembrový seminár bol zameraný prácu knižnice s deťmi vo veku 12-15 rokov. V knižniciach túto 

skupinu označujeme aj ako starší školský vek. Práca s tínedžermi je veľmi náročná a tak aj zo strany 

knihovníkov smerom ku Kysuckej knižnici zneli požiadavky zrealizovať niečo, čo pomôže pri 

organizácii podujatí, knižnično-informačných služieb a knižničných aktivít pre túto skupinu.  

Forma seminára bola prispôsobená možnostiam, ktoré vyplývali z celospoločenských 

protiepidemiologických opatrení. Z dôvodov, že sa seminára nemohli zúčastniť knihovníci v takom 

množstve, aký bol záujem, dohodli sme sa s lektormi, že ich príspevky budú spracované do formy, 

ktorá bude môcť byť sprístupnená na webstránke knižnice.    

Veríme, že obe formy – ako prezenčná, tak aj online forma príspevkov, nám pomôžu dosiahnuť 

stanovený cieľ, ktorým je skvalitnenie práce vo verejných a školských knižniciach, k čomu by malo 

dôjsť na základe získaných poznatkov na odbornom seminári, spoločného riešenia vyskytujúcich sa 

problémov, čo by malo uľahčiť prácu zamestnancom knižníc v uvedenej oblasti. Na seminári odzneli 2 

hlavné vystúpenia spojené s prezentáciami a 3 pracovníci knižníc vystúpili s témami prezentujúcimi  

prácu knižníc s tínedžermi. Z organizačných a osobných dôvodov lektorov bolo upravené poradie 

vystúpení lektorov. Najskôr vystúpili lektori, ktorí mali byť uvedení v rámci časti Práca s tínedžermi 

v regionálnych knižniciach Žilinského kraja. 

Na seminári vystúpila s príspevkom „Práca s tínedžeri v Kysuckej knižnici v Čadci – Práca s náučnou 

literatúrou“ Bc. Lívia Mikovčáková. Následne vystúpil pracovník Kysuckej knižnice v Čadci Dušan 

Truchlý s príspevkom na tému „Prezentácie v PowerPointe zaujímavá súčasť knižničných podujatí 

v Kysuckej knižnici v Čadci - Ako pracujeme s prezentáciou v PowerPointe“.  

Obaja pracovníci Kysuckej knižnice v Čadci sa snažili odprezentovať tie najlepšie poznatky zo svojej 

dlhoročnej praxe a ponúknuť ich účastníkom podujatia, ale aj tým, ktorí hľadajú pomoc na webe 

Kysuckej knižnice. 

Ďalšia časť seminára prebiehala ako videokonferencia. Ako prvá prostredníctvom „telemostu“ 

vystúpila na tému „Slovenská a svetová literatúra – priestor záujmu tínedžerov“ Mgr. Eva Pršová, 

PhD., vysokoškolská pedagogička a vedecká pracovníčka. Vo svojom príspevku predstavila svetových 

a slovenských spisovateľov pre deti a mládež s ich dielami na základe vlastného výberu. Vystúpenie 

bolo podnetné pre účastníkov a veríme, že aj videozáznam vystúpenia, ktorý autorka umožnila 

inštalovať na webstránke Kysuckej knižnice v Čadci, bude prínosný.  

S ďalším príspevkom „Tínedžeri v knižnici – práca s mládežou vo veku 12-15 rokov“ vystúpila Mgr. 

Zuzana Mjartánová – vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb Krajskej knižnice v Žiline. 

Podala prehľad zaujímavých aktivít v knižniciach na Slovensku, ale aj v Čechách na Morave 

venovaných tínedžerom, ktoré mali úspech v tejto vekovej skupine návštevníkov knižníc.  

Autorom tretieho príspevku bol mladý knihovník, ktorý v Krajskej knižnici pracuje s deťmi 

a mládežou a aj napriek svojmu veku má množstvo skúsenosti. Goran Lenčo – knihovník Krajskej 

knižnice v Žiline, spisovateľ vystúpil s príspevkom „Práca s tínedžeri v Krajskej knižnice v Žiline z 

pohľadu knihovníka“. Tento 20 minútový príspevok bol spracovaný formou výkladu bez prezentácie. 

Po dohode s autorom s možnosťou zverejnenia na webstránke KK bolo toto video doplnené o text 

 

 



Veríme, že náš zámer bol prínosný pre knihovníkov a podané informácie a ukážky budú slúžiť aj ako 

inšpirácia pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi vo veku 12-15. rokov. 
 

 

Mgr. Janka Mudríková,  

projektový manažér, metodik  

Fotografie: Kysucká knižnica v Čadci 
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