Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej
a vzdelávacej oblasti 3.
Takto znie názov projektu Kysuckej kniţnice v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského
samosprávneho kraja, v rámci ktorého realizuje svoju regionálnu metodickú, vzdelávaciu
a inštruktáţnu funkciu voči verejným a školským kniţniciam okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.
Zámerom projektu bolo zorganizovať v poradí 3. odborný seminár s totoţným názvom „Optimálna
kniţnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti“ so
vzdelávaciu funkciu a úlohou rozšíriť vedomosti, prehĺbiť zručnosti knihovníkov z oblasti práce
s deťmi a mládeţou v kniţniciach. Seminár bol určený knihovníkom a odborným pracovníkov
verejných a školských kniţníc, ktoré má Kysucká kniţnica v Čadci vo svojej pôsobnosti. Na seminár
boli prizvaní knihovníci regionálnych kniţníc Ţilinského kraja a nimi odporučení zamestnancov
verejných kniţníc, ktoré majú vo svojej metodickej pôsobnosti. Pozvali sme aj pedagógov
z materských a základných škôl v regióne, aby sme im predstavili prácu kniţníc a ukázali im moţnosti
vyuţívanie kniţníc na svoje edukačné zámery.
Seminár a s tým spojené aktivity bolo možné zorganizovať vďaka finančnej podpore Fondu na
podporu umenia a spolufinancovania Žilinského samosprávneho kraja. Fondu na podporu
umenia bol hlavným partnerom Kysuckej knižnice v Čadci.
Za hlavný cieľ bolo stanovené skvalitnenie práce vo verejných a školských kniţniciach, k čomu by
malo dôjsť na základe získaných poznatkov na odbornom seminári, spoločného riešenia vyskytujúcich
sa problémov, čo by malo uľahčiť prácu zamestnancom kniţníc v uvedenej sa oblasti. Ďalším cieľom
bolo zhodnotenie aktuálnej situácie a stavu kniţníc v kysuckom regióne a kniţníc Ţilinského kraja,
hľadanie riešenie problémov a ponúknutie návodov na skvalitnenie činnosti v uvedenej oblasti.
Projekt vychádzal zo súčasnej situácie v kniţniciach na Kysuciach. Keďţe úsek metodiky pre
zamestnancov kniţníc kaţdoročne pripravuje mnoţstvo aktivít, aj týmto projektom sme chceli doplniť
naše doterajšie snaţenia o hodnotné vzdelávacie podujatie, od ktorého očakávame, ţe bude prínosom
pre kaţdého zúčastneného knihovníka a zamestnanca kniţnice.
Seminár Optimálna kniţnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej
a vzdelávacej oblasti 3. so zameraním Kniţnice a ich práca s deťmi od 3 do 10 rokov sa konal 25.
septembra 2019 v Kysuckej kniţnice v Čadci a zúčastnilo sa ho 68 účastníkov z radov knihovníkov
a pedagogických pracovníkov.
Seminár otvorila, hostí privítala a následne programom sprevádzala riaditeľka Kysuckej kniţnice
v Čadci – PhDr. Janka Bírová, ktorá okrem iného zdôraznila význam ďalšieho vzdelávania
knihovníkov pre ich odbornú knihovnícku prácu. Zdôraznila význam Kysuckej kniţnice v Čadci ako
metodického a vzdelávacieho strediska pre verejné kniţnice okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.
Na seminári odzneli 3 hlavné prednášky spojené s prezentáciami na témy: PhDr. Ľudmila Hrdináková,
PhD. (Filozofická fakulta UK v Bratislave - Katedra kniţničnej a informačnej vedy) vystúpila
s príspevkom na tému „Postavenie kniţnice pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti“, v ktorom zdôraznila
význam čítania, knihy a kniţníc pri utváraní osobnosti detí uţ od raného veku. Zaoberala sa aj
významnou úlohou rodičov pri vytváraní vzťahu deti k čítaniu, knihe a kniţnici.
Mgr. Eva Cíferská (Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY pri Medzinárodnom dome umenia
pre deti BIBIANA) vo svojom príspevku „BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre detí –
významný článok propagácie literatúry pre deti a mládeţ na Slovensku“ predstavila túto organizáciu,
jej úlohy a poslanie s pohľadom do minulosti a vyhliadkami do budúcnosti. Adresátom diania
a partnerom v dialógu v BIBIANE sú všetky deti bez ohľadu na vek, národnosť, vierovyznanie,
sociálne a etnické postavenie, deti zdravé i handicapované. Pri tvorbe programových plánov sa
prihliada na potreby všetkých detí. Prejavuje sa to i pri všetkých široko koncipovaných aktivitách.
BIBIANA v súčasnosti organizuje interaktívne výstavy, aktivizačné programy, tvorivé dielne,
divadelné predstavenia. Súčasťou BIBIANY sú jednotlivé oddelenia: Bienále ilustrácií Bratislava
(BIB), Bienále animácie Bratislava (BAB), Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY a Kniţnica
BIBIANY.

„Čítanie detí a celoslovenské aktivity zamerané na podporu čítania. Centrum detskej literatúry, čítania
a SK IBBY a jeho významné projekty“ – na túto tému vystúpila Ing. Gabriela Mikulčíková (Centrum
detskej literatúry, čítania a SK IBBY pri Medzinárodnom dome umenia pre detí BIBIANA).
Následne knihovníci kniţníc Ţilinského kraja odprezentovali prácu s deťmi vo vlastných kniţniciach.
Odznelo päť príspevkov z kniţničnej praxe, ktoré poslúţili ako návod na obohatenie činnosti
v mestských a obecných kniţniciach regiónu Kysúc a ďalších kniţníc v Ţilinskom kraji: „Práca
s deťmi predškolského a mladšieho školského veku v Krajskej kniţnici v Ţiline“ - Mgr. Jaroslava
Rácová (Krajská kniţnica v Ţilina - Úsek literatúry pre deti a mládeţ), „Práca s deťmi predškolského a
mladšieho školského veku na úseku detskej literatúry a v pobočke v Liptovskej kniţnici Gašpara
Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši“ - Mgr. Petronela Jančušková (Liptovská kniţnica
G. F. B. v Liptovskom Mikuláši), „Turčianska kniţnica v Martine – práca s deťmi predškolského veku
a mladšieho školského veku“ - Mgr. Lenka Tkáčová (Turčianska kniţnica v Martine - Oddelenie
literatúry pre deti a mládeţ). Prácu s deťmi od 3 do 10 rokov v Kysuckej kniţnici v Čadci predstavila
Petronela Gavenčiaková, pracovníčka na úseku práce s deťmi a mládeţou. Odprezentovala všetky
zaujímavé a hodnotné projekty venované tejto vekovej kategórií (z mnoţstva informácií pripomeňme
Klub prvého čítania „Šupinky“, projekty: „Jánska noc, má čarovnú moc", „Kysucké rozprávkové
kráľovstvo“, „Knihuľko – letný tábor malých knihovníkov“, projekty venované zdravotne
znevýhodneným deťom „Rozprávky večných detí“, „Práca s deťmi s autizmom“).
PhDr. Dušana Šinalová, riaditeľka Mestskej kniţnice v Kysuckom Novom Meste vystúpila
s príspevkom „Práca s deťmi od 3 do 10 rokov v Mestskej kniţnici Kysucké Nové Mesto“, v rámci
ktorého predstavila projekty zamerané na detského čitateľa a zavádzanie gamifikácie do kniţnice.
Súčasťou projektu je aj vydanie zborníka príspevkov zo seminára, ktorý slúţi ako metodická pomôcka
pre knihovníkov k téme. Zborník príspevkov z odborného seminára Optimálna kniţnica – súčasť
rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, konaného v Čadci
25.9.2019 na tému Kniţnice a ich práca s deťmi od 3 do 10 rokov obsahuje aj viaceré zaujímavé
scenáre na podujatia.
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