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Vážené dámy, milé kolegyne, vážení hostia,  

 
je mi cťou a potešením privítať Vás všetkých na pôde Kysuckej knižnice v Čadci v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK, ktorá patrí medzi najlepšie verejné knižnice na Slovensku. Na našom dnešnom odbornom 
seminári si vypočujeme príspevky viacerých odborníkov a knižničných pracovníkov, ktoré budú zaiste 
prínosom pre každého účastníka dnešného stretnutia. 

Na úvod si môžeme položiť otázku: aké sú predpoklady k vzniku a pôsobeniu optimálnej knižnice? 
Každá knižnica by mala mať optimálne podmienky na svoj rozvoj a úspešné napredovanie. Kysucká knižnica 
v Čadci počas svojej dlhej histórie menila miesto svojho pôsobiska, často sa sťahovala do rôznych, neraz 
i nevyhovujúcich priestorov, menili sa i jej zriaďovatelia. 

Korene našej knižnice siahajú do roku 1919, kedy vznikol v Čadci vzdelávací spolok Čadčianska 
beseda. Členovia Besedy si utvorili spolkovú knižnicu, ktorú však v roku 1925 navrhli včleniť do Obecnej 
knižnice v Čadci. Obecná knižnica v Čadci bola založená asi v roku 1922 a od roku 1924 pôsobila súbežne s 
knižnicou Miestneho odboru Matice slovenskej. Významnou udalosťou v živote knižnice v Čadci bolo 
otvorenie prvej verejnej záhradnej čitárne na Slovensku v roku 1940.  

Prelomom v činnosti knižnice bola v rokoch 1979 – 1983 výstavba prvej účelovej budovy knižnice na 
Slovensku – Experimentálnej okresnej knižnice v Čadci, ktorej experiment pozostával nielen v stavebno-
technickom riešení, ale i v poskytovaní špecializovaných knihovníckych služieb.  

Po dlhoročných pretrvávajúcich problémoch so zatekaním strechy a havarijným stavom objektu 
knižnice sa v rokoch 2012 – 2013 úspešne realizovala rekonštrukcia objektu v rámci projektu z Regionálneho 
operačného programu. V rokoch 2014-2015 sa podarilo rekonštruovať vonkajšiu i vnútornú kanalizáciu 
i opravu vodovodnej prípojky. V roku 2016 sa zrealizovalo nadstrešenie vstupu do objektu vrátane 
vybudovania novej letnej čitárne  s oplotením a terasou s pódiom, umožňujúcim realizáciu rôznych kultúrnych 
a spoločenských podujatí v exteriéri našej knižnice. Slávnostné otvorenie letnej čitárne sa uskutoční v stredu 
14. júna 2017 o 14.00 hod. - a všetkých Vás srdečne pozývame. Kysucká knižnica v Čadca bude mať 
optimálnejšie podmienky na plnenie svojho poslania.  
  Okrem optimalizovaných materiálnych podmienok na plnenie odborných funkcií knižnice sú 
nevyhnutnou súčasťou optimálnej knižnice i erudovaní odborní pracovníci knižníc.  
Knižnica je živý organizmus. Knižnica, to sú predovšetkým ľudia. Profesia knihovníka v súčasnosti si vyžaduje 
nielen odborné vzdelanie a široký kultúrny rozhľad, ale knihovník musí byť všestranne zameraný. Musí byť aj 
trochu psychológom, analytikom, manažérom, kreatívnym mediátorom a informatikom. Musí byť 
komunikatívny, ústretový, trpezlivý a čitateľa vítať vždy s úsmevom. Pracovná doba knihovníka nekončí 
odchodom z práce po odpracovanej 8-hodinovej zmene. Cestou domov roznášajú knihy známym a zdravotne 
znevýhodneným obyvateľom, doma pripravujú okrem večere pre rodinu prednášku na najbližšie podujatie, či 
besedu a do noci čítajú knižné novinky, aby mohol fundovane informovať svojich čitateľov, ktoré tituly by si 
mohli požičať. Aj keď platové ohodnotenie knihovníka nedosahuje ani priemernú mzdu v národnom 
hospodárstve, našou odmenou je morálne ocenenie niektorých vďačných návštevníkov. Poteší nás milé slovo, 
e-mailové alebo písomné poďakovanie za kvalitné informačné, bibliografické a rešeršné služby, pozitívna 
správa, že čitateľ úspešne dokončil bakalársku, rigoróznu prácu, či knižnú monografiu. V posledných dňoch ma 
potešila informácia kolegyne, ktorá obsluhovala čitateľku študentku a tá prišla s kamarátkou z iného mesta. 
Študentka po krátkej prehliadke našej knižnice povedala svojej spolužiačke: „Ja ti tak závidím, takú krásnu 
knižnicu som ešte nevidela. Keby som bývala v Čadci, tak som tu každý deň“. 

Aj keď mnohí z Vás tu nemôžu byť každý deň, verím že ten dnešný s nami strávite v príjemnej 
atmosfére. Sme presvedčení, že i dnešný odborný seminár prispeje ku konkretizácii predstáv o optimálnej 
knižnici ako súčasti kultúrneho rozvoja jednotlivých obcí a miest. 

Ďakujem Vám za pozornosť a prajem nám všetkým príjemné strávenie dnešného predpoludnia.  
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Efektívny marketing knižnice alebo ako propagovať a predávať 
služby knižnice 
 
Mgr. Zuzana Bačíková, PhD. 
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy  
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

 

Abstrakt 
Na zachovanie súčasného postavenia knižníc a zlepšenie ich pozície v spoločnosti musia knihovníci siahať po 
efektívnom marketingu. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť relatívne rýchly prístup k efektívnym 
marketingovým riešeniam pre knižnice. Tento príspevok ponúka aplikačný prístup k tvorbe čiastkovej 
marketingovej stratégie. 
 

1. Marketing knižníc 
 

Na marketing knižníc môžeme nazerať z rôznych perspektív - z perspektívy cieľovej skupiny, 
manažérskych procesov, marketingového mixu a ďalších. Cieľom tohto príspevku je pohľad prostredníctvom 
manažérskych procesov - strategického riadenia marketingovej komunikácie knižnice. Stanovenie poslania, 
hodnôt knižnice a zhrnutie knižnice je alfou a omegou marketingu knižníc (Diačiková, 2008).  

Avšak v rámci marketingu knižníc sme často svedkami živelného prístupu. Nečudo, vo svete je možné 
nájsť veľmi podnetné inšpirácie, ktoré sa často veľmi ľahko dajú implementovať pre lokálnu knižnicu. Isté 
kníhkupectvo v Austrálii, napríklad, využilo známe príslovie Nesúď knihu podľa obalu a v tomto duchu začalo 
vybrané knihy baliť do hnedých obalov a na ne písať len pár viet o obsahu knihy. Zákazníci si tak nakupovali 
knihy, ktoré by možno za iných okolností nekupovali (Pearson, 2014). Kníhkupectvo len s niekoľkými 
prevádzkami niekde v Austrálii sa vďaka takémuto malému počinu stalo viditeľným pre skoro celý svet. 
Samotné balenie do hnedých obalov je síce zaujímavé, ale kľúčové je, ako dokázalo toto kníhkupectvo 
zviditeľniť svoje služby.  Ďalšiu inšpiráciu pre marketing knižníc môžu priniesť aj aktivity komunity. 
Komunitný projekt Little free libraries je dôkazom toho, že ľudia chcú ešte vždy čítať. Tento projekt rozšírený 
najmä v Spojených štátoch využíva komunitu na vytváranie vlastných malých knižníc. Dobrovoľníci 
identifikujú lokalitu, postavia si vlastnú malú knižnicu a sami ju spropagujú (Little Free Library, 2017). Už aj 
na Slovensku si malé bezplatné knižničky našli svoje miesto (Doba Mag., 2017).  

 
 

 
Obr.: Little free libraries na Slovensku  
(Zdroj: http://www.doba.sk/2013/09/02/vajnorske-male-kniznice-
su-zdobene-ornamentmi/) 

 
 

 
 
 
 

Ďalšie inšpirácie môžeme nájsť napríklad v aktivitách univerzitných knižníc. Študenti katedry 
masmediálnej komunikácie a reklamy UKF vytvorili hneď niekoľko návrhov pre Univerzitnú knižnicu UKF v 
Nitre. Predstavili nápad s raňajkami v knižnici, pričom vychádzali z toho, že študenti si radi doprajú výdatné 
raňajky v knižnici, pokiaľ budú spojené zo zaujímavou prednáškou. Zistili tiež, že študentov trápilo, že si 
nemôžu nosiť do priestorov knižnice žiadne tašky či kabelky. Vytvorili niekoľko návrhov priesvitných 
plastových tašiek na viaceré použitie s vtipnými nápismi. Taktiež pripravili návrh nálepiek, ktoré by sa mohli 
odovzdať usilovným čitateľom po prečítaní určitého množstva kníh - za 50 prečítaných kníh získajú nálepku 
knihomil, za sto knihomoľ, za 200 knihožrút a za 300 knihoprofík  (Šebestová, Kovalčíková, Chrančoková, 
Chládecký, Gajdošová, Diliková, 2017). Obecné knižnice môžu priniesť tiež inšpiratívne nápady marketingu 
knižníc. Deti do 15 rokov v Obecnej knižnici v Budči po prečítaní knihy a odovzdaní namaľovaného obrázku, 
získali možnosť vytiahnuť si mačku vo vreci, a teda ľubovoľnú hračku, cukrík alebo kancelársku potrebu 
zabalenú v nepriehľadných sáčkoch. Napríklad, prostredníctvom gerilovej kampane boli občania informovaní 
o bezplatnom požičiavaní kníh. Vyradené knihy boli umiestnené na zástavky či do čakární lekárov 
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s informačným textom o novinke. Táto kampaň vytvorila taký rozruch, že informácie o nej sa dostali do 
lokálnych médií a zvýšil sa aj počet aktívnych čitateľov. 

Aj tieto marketingové aktivity môžu viesť k nárastu merateľných ukazovateľov (napr. výpožičiek, 
návštev, aktívnych užívateľov), ale môžeme hovoriť iba o náhodnom a nie o efektívnom marketingu knižníc. 
 

2. Efektívny marketing knižníc 
 

 V odbornej literatúre venujúcej sa oblasti strategického marketingu sa môžeme stretnúť so strategickým 
riadiacim procesom - vízia - misia - ciele - stratégia - taktika (Jakubíková, 2008). Ak chceme hovoriť 
o efektivite marketingu knižníc, musíme v prvom rade hovoriť o stratégii.  Jedine  strategický prístup umožňuje 
meranie a vyhodnocovanie realizovaných marketingových aktivít a len vtedy je možné hovoriť efektívnych 
resp. neefektívnych aktivitách. Knihovník musí brať do úvahy niekoľko determinantov vplývajúcich na 
stratégiu: 
1. Informačný systém. V prvom rade sú to výstupy z informačných systémov (Lesáková, 2000).  

a) Knihovník každý rok usadá  k výkazom (Kadnárová, 2009).  Pravdepodobne  si sleduje medziročné 
nárasty alebo poklesy v jednotlivých meraných ukazovateľoch. Sleduje, či sa mu zvýšili alebo znížili 
výpožičky, v ktorých kategóriách,  či sa mu zvýšili alebo znížili počty aktívnych čitateľov.   

b) Okrem výkazov môžu niektoré knižnice disponovať aj ďalšími internými dátami. Jedná sa najmä 
o evidenciu obyvateľstva, evidenciu školákov, dotazníkové zisťovanie v knižnici či presné datasety 
výpožičiek užitočné pri objednávaní nových knižných či časopiseckých titulov.  

c) Ak sú knižnice aktívne v rámci webov či sociálnych médií môžu využívať ďalšie štatistiky, napríklad 
Google Analytics alebo Facebook Insights.   

d) Niektoré knižnice sú dokonca súčasťou medzinárodných (Česko a Slovensko)  knižničných 
porovnávaní - benchmarkingov (Spolok slovenských knihovníkov, 2017).  

e) Všetky tieto informačné systémy poskytujú knihovníkom priestor na zisťovanie potrieb svojich 
klientov a dôkladnú analýzu výkonnosti resp. efektivity. 

2. Konkurencia. Klienti sa môžu obrátiť aj na konkurenciu (Lesáková, 2000), a preto je potrebné mať na 
pamäti riziko s tým späté. 
a) Napriek dobrým vzťahom s ďalšími knižnicami, aj oni predstavujú isté konkurenčné riziko. Súčasný 

stav je však nastavený na relatívne pokojnom, symbiotickom vzťahu medzi knižnicami navzájom. 
V konečnom dôsledku knižnice ťahajú za ten istý povraz a pokles inej knižnice môže byť prírastkom 
pre inú knižnicu. V prípade trvalého poklesu jednej knižnice sa však môže prijať rozhodnutie o jej 
zatvorení, kým druhá knižnica bude vykazovať nárast.  

b) Knihy sú drahé, a preto očakávame, že čitatelia by sa mali obracať na svoje knižnice, no aj tak môžeme 
sledovať že kníhkupectvá (minimálne tie online) zažívajú svoj zlatý vek. Budovanie silných značiek, 
akými sú napr. Martinus alebo Panta Rhei odvracajú čitateľov od knižníc.  

c) Netreba zabúdať ani na to, že knižnice sú v zmysle zákona kultúrnymi informačnými a vzdelávacími 
inštitúciami, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby, majú napomáhať uspokojovať kultúrne, 
informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby používateľov a majú podporovať ich celoživotné 
vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť (Zákon č. 
126/2016 Z. z. o knižniciach), a preto môžeme za konkurenciu považovať aj všetky vzdelávacie 
a kultúrne inštitúcie.  

d) V neposlednom rade tu máme internet. Z roka na roka sa počet výpožičiek znižuje vo všetkých 
kategóriách. Požičiava sa menej a menej kníh a periodík. Z bádania Literárneho informačného centra 
vyplýva, že čitatelia sa strácajú na weboch (2009). Bojovať proti internetu nemá budúcnosť, kľúčová je 
však integrácia knižníc do tohto systému vzhľadom na potreby (a nie požiadavky, nakoľko ľudia 
nevedia čo chcú, kým to nedostanú) verejnosti. 

3. Cieľové segmenty. Z hľadiska verejnosti môžeme hovoriť o cieľových segmentoch (Antošová, 2012). 
Knihovníci ukladajú knihy podľa toho či sú určené pre deti a mládež, príp. pre aktívne obyvateľstvo alebo 
dôchodcov či podľa záujmu. Využívajú merchandising v najčistejšej podobe, a teda správna kniha na 
správnom mieste v správnom čase a uložená správnych spôsobom (Žiačiková, 1998). Jednotlivé cieľové 
skupiny majú totiž iné preferencie ako tie druhé, a preto je pre nich marketingový mix (produkt, cena, 
distribúcia, komunikácia) zostavovaný samostatne. Príkladom môžu byť dôchodcovia. V obecnej knižnici 
v Budči preferovali dôchodcovia tituly od Nicholasa Sparksa, Daniel Steellovej, ale aj od Dominika Dána, 
či Jo Nesba. Boli to častí návštevníci, a preto tieto knihy boli zaraďované do výstavnej skrine. Cena za 
požičiavanie kníh bola znížená na 0. Knihy boli prostredníctvom dobrovoľníkov zasielané mnohokrát 
priamo k nim domov a komunikácia bola nasmerovaná cez miestnu jednotu dôchodcov. Marketingový mix 
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vzhľadom na jednotlivé zákaznícke segmenty nadobúdal viacero podôb dokonca aj v rámci jednej cieľovej 
skupiny. 

4. Ciele. Aj keď posledným, ale najdôležitejším faktorom, ktorý musí knihovník brať do úvahy sú ciele. 
Z hľadiska nadväznosti by každý knihovník mal poznať stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na 
aktuálne roky (Gondová, 2015) a následne aj programy rozvoja vyššieho územného celku, mesta alebo 
obce, v ktorej knižnica sídli  či školské stratégie v závislosti od typu knižnice. Jedná sa o dokumenty, ktoré 
definujú, kam má smerovať vývoj pre danú prioritu alebo oblasť. V ideálnom prípade samotná knižnica by 
mala takouto stratégiou disponovať, avšak z hľadiska súčasnej situácie role knihovníka a kumulatívnosti 
funkcií spätých s touto profesiou, to nie je vždy celkom možné. 

 

            3. Rýchly efektívny marketing knižníc 
 

Jedným zo spôsobov ukotvenia efektívnej marketingovej komunikácie knižnice je uvedomenie si 
a pomenovanie problému. Hľadanie príčin problému a následne jeho následkov môže viesť k riešeniu 
prostredníctvom čiastkových cieľov a aktivít. Uveďme si teda príklad, ako takéto ukotvenie môže fungovať: 
1. Problém. Z výskumu Literárneho informačného centra vyplynulo, že sa zvyšuje nezáujem mládeže (15-17 

rokov) o beletriu (Literárne informačné centrum, 2009). 
2. Príčiny problému. Príčiny problému by sme mohli identifikovať v rámci inklinácie mládeže 

k elektronickým médiám, a to najmä k televízii. Mládež preferuje skôr pasívne spôsoby trávenia času. 
Uvádza, že ju čítanie nebaví a dokonca si ani neuvedomuje, že vďaka čítaniu môže nadobudnúť nové 
vedomosti, či dokonca rozvíjať myslenie (Kopáčiková, 2011). 

3. Následky. V prípade, že tento problém nebude riešený, môžeme očakávať dlhodobo menší počet 
výpožičiek a v rámci katastrofického scenára zatváranie minimálne niektorých knižníc. Navyše menší 
dopyt po knihách pre mládež bude generovať aj menšiu ponuku kníh pre nich, čím bude upadať nie len 
povolenie spisovateľa, ale aj knihovníka. 

4. Cieľ. Cieľ vzniká negáciou problému, to znamená, že ak bolo problémom zvýšenie sa nezáujmu, tak 
naopak cieľom bude prispieť k zvýšeniu záujmu mládeže o beletriu.  

5. Čiastkové ciele. Keďže je jasné, že neexistuje jedno opatrenie, ktoré by mohlo vyriešiť daný problém, 
môžeme sa pokúsiť vytvoriť niekoľko cieľov vychádzajúcich z príčin problému, ako napr. zaktivizovanie 
mládeže, spopularizovanie čítania či privedenie mládeže do knižnice (Fandelová - Bačíková, 2014). 
Čiastkové ciele musia vždy sledovať dosiahnutie hlavného cieľu.  

6. Aktivity. Príklady aktivít, ktoré by mohli viesť k naplneniu hlavného ako aj čiastkových cieľov by mohli 
byť nočné čítanie hororového románu, tematické fantasy stretnutia, zorganizovanie filmového maratónu, 
prednášok film vs. kniha, herného maratónu, prednášok hra vs. kniha, honba za pokladom knižnice alebo 
Escape library challange a v neposlednom rade budovanie vzťahov medzi strednými školami a knižnicami 
a mnoho, mnoho ďalších.  

Knižnice samozrejme netrápi len tento problém, ale množstvo ďalších, ako napríklad nízka návštevnosť 
a nezáujem o čítanie aktívnej populácie, nízka návštevnosť mimoškolských podujatí, nízka čitateľská 
gramotnosť detí a mnoho ďalších. Definovanie problému a následne vymedzenie cieľu napomôže k znižovaniu 
rizika a niekedy dokonca k odstráneniu potencionálnych následkov problému. Aby sme mohli hovoriť 
o efektívnych riešeniach, všetky nakoniec vybrané aktivity by mali spĺňať SMART parametre, a teda mali by 
byť jednoduché (S), merateľné, (M) dosiahnuteľné (A), reálne (R) a časovo ohraničené (T) (KOMPRAX, 
2015). Len tak môžu prispieť k dosiahnutiu cieľa. 
 

4. Záver 
 

       Napriek klesajúcim tendenciám v oblasti čítania (Literárne informačné centrum, 2009), knižnice môžu 
využiť možnosti marketingovej komunikácie na spomalenie a možno aj odvrátenie tohto javu. Cieľom tohto 
príspevku bolo ponúknuť relatívne rýchly prístup k efektívnym marketingovým riešeniam pre knižnice. 
Navzdory mnohým povinnostiam knihovníkov, do svojho repertoára musia zaradiť už aj marketing. Ten môže 
poslúžiť ako štít voči negatívnym vývojovým tendenciám v neprospech knižníc. Neexistuje však jeho absolútne 
presná a funkčná verzia, ale musí byť aplikovaná na lokálne problémy a možnosti ich riešení. 
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Aká je to úspešná knižnica? Čím je možné merať jej úspech, ak nejde o ziskovú inštitúciu? Úspech 
možno podľa slovníkov možno definovať ako splnenie cieľa alebo účelu. Prípadne je definovaný aj ako 
pritiahnutie popularity alebo zisku (Success 2017). Úspešnú knižnicu možno teda v tomto zmysle chápať ako 
knižnicu, ktorá je populárnou v očiach používateľov. V našom prostredí však ťažko možno hovoriť 
o prirodzene dobrom mene knižnice ako kultúrno-vzdelávacej inštitúcie vo všeobecnosti. Tento spoločenský 
názor však nie je problémom iba knižníc (ich úroveň sa líši z inštitúcie na inštitúciu) a spočíva v množstve 
faktorov, z ktorých jedným z nich je aj spoločenský dopyt po vzdelaní a kultúre na Slovensku. Túto 
makroúroveň nezmenia knižnice ako jednotlivci. Na mikroúrovni je však možné budovať vzťah knižnica - 
ľudia v jej bezprostrednom okolí (t. j. s cieľovou skupinou knižníc) a spoločne tak prispieť k zmene diskurzu 
o knižniciach. Ak totiž knižnica nebude ľuďmi vnímaná ako podstatná súčasť ich života, nebude ich trápiť ani 
jej zánik.   
 

Plnenie potrieb používateľov ako základ úspechu knižnice 
Knižnica sa stáva podstatnou súčasťou života ľudí, ak vníma, rešpektuje a plní ich potreby. Áno, ľudia 

majú potreby rôzne a knižnica má v súčasnosti málo zdrojov na plnenie všetkých ich potrieb. Preto v prípade 
knižníc hovoríme o plnení informačných, prípadne kultúrnych či komunitných potrieb. Pri ich plnení záleží 
najmä na tom, ktoré potreby nie sú v prípade danej knižnice v okolí uspokojené.  

Do knižnice, ktorá potreby svojho okolia plní, používatelia radi chodia a vracajú sa a ako takú ju 
možno považovať za komunitné centrum, čo je aj jedným z cieľov Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva 
na roky 2015 – 2020 (Gondová 2015). Zmena knižnice na komunitné centrum však nie je jednoduchý proces, 
čo vyplýva aj zo zvykov jej (ne)používateľov, no tvorivosť môže byť pri ňom veľmi užitočnou transformačnou 
silou. 
 

Tvorivá osobnosť knihovníka 
Tvorivú osobnosť možno charakterizovať podľa Zelinu (1995) ako človeka s vyššou senzibilitou, 

inteligenciou a kreativitou. Zároveň je emociálne zrelý, komunikatívny a schopný spolupráce. K úspechu a 
výkonom je motivovaný vnútornou motiváciou, no taktiež k nemu pristupuje s rešpektom k etickým zásadám. 
Svoj životný štýl dokáže sám regulovať a svoj život aj sám rozvíjať. Človek sa s istými aspektami tvorivosti 
rodí, iné však musí rozvíjať systematickou prácou na sebe samom. 

Prečo by mal človek (aj knihovník) na svojej osobnosti systematicky pracovať s cieľom byť tvorivý 
alebo aspoň zamestnať v knižnici tvorivého človeka? Je tvorivosť v dnešnej dobe vôbec natoľko dôležitá, aby 
sa tieto investície knihovníkovi vrátili v podobe vyššieho množstva používateľov? Jeden z dôvodov je veľmi 
praktický. Nachádzame sa na pokraji štvrtej priemyselnej revolúcie, kde sa predpokladá ďalšia vlna 
automatizácie mnohých ľudských činností (Schwab 2016). Už dnes sa zavádzajú do knižníc prvé roboty. 
Príkladom je Biblirobot, fungujúci v Longmont Public Library ako asistent pre deti s autizmom. Robotizácia 
bude mať za následok náhradu pracovných pozícií, ktoré nevyžadujú kvalifikáciu, prípadne ľudské vlastnosti, 
akými sú práve schopnosť spolupráce, súcitu a tvorivosti. Práve tieto schopnosti sú teda našou najväčšou 
devízou pre štvrtú priemyselnú revolúciu, pretože tieto vlastnosti nebudú tak skoro doménou robotov a umelej 
inteligencie, ktorých práca bude raz lacnejšia ako ľudská (Gray 2016).  

Ďalším dôvodom pre osobnostný rozvoj s cieľom dospieť k tvorivej osobnosti je, že tvorivá činnosť 
môže byť aj istou protiváhou k repetitívnej činnosti. Byrokratické povinnosti v knihovníctve (aj inde) už 
dospievajú do takej fázy, ktorých výsledkom sú rôzne absurdné a paradoxné situácie. Príkladom je situácia, ak 
knihovník aj má vôľu transformovať knižnicu na komunitné centrum, no každá jeho aktivita je „odmenená“ 
množstvom byrokracie. Plniť potreby ľudí si vyžaduje množstvo úsilia, pričom nie každá knižnica má kapacity 
(a v niektorých prípadoch ani vôľu) ich dostatočne uspokojiť. Ak však chce knižnica v týchto tvrdých 
podmienkach transformácie prežiť, musia sa knihovníci postupne pustiť do práce. Pri tejto práci môže kvôli 
zachovaniu kalokagatie mať svoje miesto aj tvorivosť.  
 

Fázy informačnej tvorivosti 
Ako už bolo spomenuté, tvorivosti sa možno naučiť aj systematickou prácou. Proces informačnej 

tvorivosti prebieha zvyčajne v týchto fázach (Steinerová 1998): 
1. prípravná fáza – identifikácia a formulácia problému 
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2. logicko-operačná fáza – spresnenie problému, zber informácií, prieskum potrieb 
3. intuitívna fáza: 

a) inkubácia – oddych, prerušenie rozumovej činnosti 
b) iluminácia/osvietenie– náhly prienik nevedomých obsahov do vedomia (náhle tvorcovi napadne 

riešenie) 
c) samotná tvorba 

4. záverečná fáza: 
a) verifikácia – overenie riešenia s relevantnými ľuďmi 
b) realizácia – vytvorenie riešenia 
c) uvedenie do praxe 

 

Aplikácia dizajnového myslenia a fáz informačnej tvorivosti pri riešení problému knižnice  
Forma realizácie tvorivého procesu v praxi sa môže realizovať rôznymi spôsobmi a často vyplynie aj 

prirodzene zo situácie. Poďme si teda radšej tvorivý proces ukázať na príklade problému, ktorý pozná 
a identifikovalo množstvo knižníc: „Knižnica má málo mladých návštevníkov z radov študentov“. Po 
identifikácii problému nasleduje fáza spresnenia problému. Jednou z metód dizajnového myslenia, ktorými 
problém možno špecifikovať alebo rozmeniť väčší problém na zvládnuteľné časti je metóda opakovanej otázky. 
Napríklad: „Prečo má knižnica tak málo mladých návštevníkov?“Jednou z odpovedí môže byť: „Lebo mladí 
navštevujú skôr do pohostinstvá“. Pri identifikácii problému by sme však nemali prestať, je potrebné 
pokračovať: „Prečo uprednostňujú mladí ľudia pohostinstvá pred knižnicami?“Okrem toho, že sa tam ponúka 
alkohol, čo v knižnici asi nikto neplánuje zavádzať, môžu byť ďalšími odpoveďami: „lebo tam môžu jesť“, 
prípadne „lebo sa tam môžu nahlas rozprávať“ alebo „lebo sa tam k nim správajú ako ku klientom“, v prípade 
miest aj„lebo majú pekné priestory“. Otázkou potom ostáva, už len: „Čo môžeme urobiť, aby sme sa týmto 
používateľom viac priblížili?“ 

Všetky problémy naraz určite nie je v ľudských možnostiach vyriešiť a už vôbec nie za kritickej 
situácie, v ktorej sa knihovníctvo nachádza. Preto si musíme najskôr vybrať jeden, ktorý je pre našu cieľovú 
skupinu najpodstatnejší a je v našich možnostiach ho aj zaviesť (Potter 2016). Na to slúži práve fáza zberu 
informácií a informačného prieskumu. Najrelevantnejšie informácie získame, ak oslovíme práve 
nepoužívateľov knižnice. Môžeme pritom použiť metódu, ktorá je pre danú knižnicu prirodzená. Pre menšie 
knižnice je vhodná forma osobných rozhovorov, pričom informácie je potrebné zaznamenať a vyhodnotiť, teda 
zoradiť do príbuzných kategórií. Následne vyberieme taký problém, ktorý je pre používateľov najpodstatnejší 
a pokúsime sa ho splniť. Realizáciu je v prípade časovej tiesne možné vykonať aj pri neformálnom rozhovore 
na posedení pri káve s mladými (ne)čitateľmi z okolia. V prípade väčších knižníc je vhodnejšie využiť aj formu 
ankety/ dotazníka s (polo)otvorenými otázkami,  ktorý je dôležité viditeľne umiestniť na pulte knižnice, ale tiež 
šíriť ho aj v iných fyzických priestoroch (na akciách mimo knižnice) aj virtuálnych priestoroch (sociálne siete, 
e-mail). Pri obidvoch metódach je dôležité byť otvorený, citlivý/ vnímavý ku svojim respondentom a ochotný 
sa učiť či inšpirovať aj úspechmi iných obľúbených miest svojej cieľovej skupiny (napríklad obľúbených 
knižníc, kníhkupectiev či podnikov).  

Fáza oddychu môže znieť v uponáhľanej dobe absurdne a pre uponáhľaných knihovníkov náročne. Je 
však nevyhnutnou súčasťou tvorivého procesu, ktorá nasleduje po dostatočnom načerpaní potrebných 
informácií. Odstup od problému, prerušenie rozumovej činnosti a venovanie sa iným (najmä záujmovým 
aktivitám) umožňuje informácie v mozgu uložiť a zatriediť.  V prípade opomenutia tejto fázy nenastane fáza 
iluminácie (osvietenia), ktorá umožňuje nájsť riešenie. Až následne nastáva samotný proces tvorby, ktorý 
prebieha hladko (ak sme rešpektovali všetky spomenuté fázy). Pri tvorbe možno odporúčať najskôr náčrty na 
papier, až neskôr využijeme technológie. Výsledné riešenia je potrebné overiť s relevantnými ľuďmi, či im 
naozaj budú vyhovovať, ako sme predpokladali. Aj v overovacej fáze sa odporúča znova zapojiť svojich 
úprimných (ne)čitateľov, ale aj ostatných zamestnancov knižnice.  

Mladí ľudia (najmä študenti) sú radi, ak sú zapojení do tvorivého procesu, ktorý pomáha spoločenskej 
zmene (Hrčková 2015). Dôkazom je aj niekoľko marketingových produktová aktivít pre propagáciu knižníc, 
knihovníctva či čitateľskej kultúry, ktoré boli vytvorené v kreatívnej spolupráci so študentmi Katedry 
knižničnej a informačnej vedy v Bratislave alebo Mladými knihovníkmi.  
Príkladom sú tieto úspešné podujatia: 

 Knihovnícky barcamp 
 Grilžúr (úprava knižničnej záhrady pri Ružinovskej knižnici) 
 Zážitkové učenie (Aplikácia virtuálnej reality v knižniciach, Akcia zahraj sa v knižnici a pod.) 

a marketingové a zároveň aj informačné produkty: Film o živote (ne)knihovníka, Audiovizuálne 
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a vizuálne dokumenty na podporu knižníc a čitateľskej kultúry, Guerilla predmety na (ne)konferenciu 
Knihovnícky barcamp. 

 
 
 
 
Obr. 1: Príklad guerilla marketingových predmetov, ktoré 
vychádzajú z potrieb recipientov 
 
 
 
 
 
 

Záverečné zhrnutie zásad tvorivého procesu 
Marketingové predmety ako výsledok tvorivého procesu však musia (na to, aby boli úspešné) spĺňať 

niekoľko zásad a ich tvorba má aj isté hranice. Tie by som na základe vlastných skúseností z manifestácie 
tvorivých procesov zosumarizovala takto: 

 Vychádzať vždy zo situácie a cieľovej skupiny, nie z vlastných názorov. 
 Zachovávať základné zásady dizajnu. Ak ich nevieme zabezpečiť interne, je potrebné ich zabezpečiť 

externe z dôvodu zachovania profesionálnej komunikácie. 
 Konzistentnosť  vo vizuálnej komunikácii aj jazyku osobnej komunikácie, ktorá je vopred definovaná 

a dohodnutá a platí naprieč všetkými produktami knižnice.  
 Mať víziu, ale aj cit pre detail 
 Sebadisciplína pri tvorbe, nie disciplína nanútená zvonka 
Ako sme však uviedli vyššie, tvoriť by sa malo a malo by sa tak činiť bez strachu z prehry, 

prípadne počiatočnej pritvrdej kritiky z pozície manažéra. Ak však chceme mať úspešnú knižnicu, pri tvorbe je 
potrebné byť aj sebakritický a kritike otvorený. Ak chceme tvoriť pre používateľov, uprednostňujeme tvorivú 
prácu za pomoci či inšpirácie od svojej cieľovej skupiny. V opačnom prípade ide skôr o umenie ako 
o informačnú tvorivosť.  
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[2017-06-01]. Dostupné na: https://www.youtube.com/channel/UCqVl2DMNMBZWTh29MAZQK1Q 
Potter, N. 2016. Expert tips for marketing your library. Hague : Association of European Research Libraries, 2013. 
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Schwab, K. 2016. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. In: World Economic Forum, 2016. 
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Komunitná knižnica a znevýhodnení ľudia 
 
 
 
PhDr. Judita Kopáčiková 
riaditeľka Staromestskej knižnice v Bratislave 
 

 
Staromestská knižnica je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. Zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov 
v tradičnej i elektronickej forme, uspokojovala kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby svojich 
používateľov, podporovala ich celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. Činnosť knižnice vychádzala v roku 
2016 z Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2015 – 2018 schválenej miestnym 
zastupiteľstvom Bratislava-Staré Mesto dňa 28. apríla uznesením č. 31/2015, Plánu hlavných cieľov a úloh 
Staromestskej knižnice na rok 2016 a zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 
schválenej vládou SR 14. 12. 2014. 

Knižnično-informačnými službami knižnica podporuje osobnostný rast svojich čitateľov (najmä detí, 
mládeže a seniorov), budovanie ich vzťahu ku knihám, pestovanie a rozvíjanie ich čitateľských návykov. 
Pozornosť sústreďuje na rozvoj čitateľskej gramotnosti detí a mládeže, podporu rodinného čítania, 
odstraňovanie dôsledkov krízy čítania, zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže, odstraňovanie 
dôsledkov spoločensky nežiaducich javov (kriminalita, drogové závislosti), odstraňovanie informačných bariér 
pre občanov s akýmkoľvek znevýhodnením a odstraňovanie spoločenskej izolácie seniorov vytváraním 
možností ich ďalšieho sebavzdelávania. Knižnično-informačné služby verejnosti poskytuje na piatich 
pracoviskách, v letných mesiacoch prevádzkuje sezónne pracovisko – letnú čitáreň v Medickej záhrade, 
v celoročnej prevádzke boli štyri samoobslužné knižné domčeky v letnej čitárni v Medickej záhrade, na 
Jakubovom, Americkom námestí a pred ZŠ na Mudroňovej ul.  

Vzdelávacími a kultúrno-výchovnými podujatiami reaguje na aktuálne kultúrno-spoločenské výročia 
a udalosti, zapoja sa do viacerých celoslovenských projektov, úspešne pokračovala spolupráca s ostatnými 
verejnými knižnicami na území Bratislavského kraja.  

V oblasti automatizácie knižnično-informačných služieb a internetizácie sa sústredila najmä na 
poskytovanie služieb verejných internetových staníc na všetkých pracoviskách a v spolupráci s verejnými 
knižnicami Bratislavského kraja sprístupňovala súborný online katalóg Infogate.  

Knižnica udeľuje ocenenie Rad Bobríka - knihovníka za nezištnú pomoc a podporu pri jej budovaní, 
oceňuje najaktívnejších čitateľov z každej pobočky.  

Knižnica získala ocenenie v celoslovenskej súťaži Senior Friendly v kategórii kultúrne 
a vzdelávacie inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, médiá za dlhodobú podporu permanentného 
vzdelávania seniorov, zvyšovania ich počítačovej gramotnosti, tréningov pamäti a za poskytovanie služieb, 
ktorých cieľom je zmierniť sociálne, ekonomické a zdravotné znevýhodnenie seniorov.  

V rámci projektu hodnotenia manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok získala knižnica v decembri 
2016 na obdobie troch rokov certifikát značky kvality S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme! 

Knižnica sa drží hesla „Priateľskí k seniorom, deťom i mládeži“- je to náš základný zámer podpory 
celoživotného vzdelávania a zvyšovania informačnej gramotnosti používateľov, ktorého východiskom je jeden 
z prioritných cieľov Stratégie slovenského  knihovníctva na roky 2015 – 2020 a Koncepcie rozvoja 
Staromestskej knižnice na roky 2015 – 2018 schválenej Mestským zastupiteľstvom. 
 Knižnica sa zameriava aj na znevýhodnené skupiny a prispôsobuje im svoje služby tak, aby ich mohli 
využívať. S akými znevýhodnenými skupinami v knižnici pracujeme? Ide hlavne o seniorov – sociálne, 
zdravotné, ekonomické znevýhodnených ľudí, nezamestnaných ľudí, zdravotne znevýhodnených: zraková 
nedostatočnosť (spolupracujeme so združenou školou pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej ul. v BA, so 
Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pri požičiavaní zvukových kníh a využívaní 
prístupu do digitálnej knižnice), sluchovo znevýhodnení ľudia majú možnosť účasti na – tvorivých dielňach 
v letnej čitáreni v Medickej záhrade. 
 Knižnica dlhodobo realizuje projekt „Zelená pre seniorov“, ktorí zahŕňa nasledujúce aktivity 
a podujatie:  

1. Internet a e-mail pre seniorov – od roku 2004 pripravujeme v spolupráci s KKaIV FF UK 
a Univerzitou 3. veku kurzy počítačovej gramotnosti, ktoré sú veľmi populárne. Kvôli ním bola 
v roku 2010 vybudovaná moderná počítačová učebňa v pobočke na Panenskej s finančnou 
podporou MK SR, neskôr BSK. Ročne zrealizujeme 4 kurzy ročne pre začiatočníkov, 
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pokročilých (týždňové kurzy, denne od 9.00 do 14.00 hod., zabezpečený prednášateľ 
s asistentom, vydávame príručku - vždy aktuálna). 

2. Tréningy pamäti - toto cyklické podujatie sa v knižnici realizuje od roku 2013. Je veľmi 
populárne a je oň mimoriadny záujem. Vykonáva ho trénerka vyškolená v rámci projektu SAK 
„Vzdelaní knihovníci = spokojní návštevníci“ (2013) s finančnou podporou MK SR. Knižnica 
realizuje 1 tréning ročne (12 týždňov), jedno stretnutie trvá 1,5 hodiny, každého tréningu sa 
zúčastní 10 seniorov (sú to aktívni seniori, čitatelia knižnice, priemerný vek 72,5 roka). Na rok 
2017 máme naplánované 2 tréningy (jarný, jesenný). 

3. Arteterapeutický čitateľský program - bol spustený v roku 2016, s finančnou podporou 
FPU. Jeho cieľom je rozvíjanie osobných a sociálnych kompetencií s využitím prvkov 
biblioterapie a bibliopedagogiky počas 6 stretnutí so skúsenými arteterapeutkami 
a psychologičkami z občianskeho združenia Artea. Zúčastnilo sa ho 15 účastníkov. V roku 
2017 plánujeme aj pracovný workshop pre knihovníkov, ktorý je súčasť projektu. 

4. Donáška kníh seniorom bola spustená v decembri 2016 v spolupráci s občianskym združením 
Milujem knihy/Amo libris a sociálnym oddelením mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Služba je určená menej pohyblivým a dlhodobo chorým seniorom nad 60 rokov s trvalým 
pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorí pre zdravotné obmedzenia nemôžu 
knižnicu osobne navštíviť.  

Tak ako pre seniorov a pre deti a mládež sme pripravujeme množstvo aktivít, realizované sú pod 
názvom Junior Friendly. Ide hlavne o projekty zamerané na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti detí 
a mládeže: 

1. Veľká čitateľská súťaž Čítam, čítaš, čítame, ktorá prebieha od októbra do februára nasledujúceho roka 
a vyhlásenie výsledkov sa vždy koná počas v TSK. Naša knižnica v tomto roku realizuje už svoj 13. 
ročník. V 12. ročníku súťažilo 546 detí (3 kategórie: MŠ a 1. ročníky ZŠ, 2. – 4. ročníky ZŠ, 5. ročníky 
ZŠ – do 15 rokov), ktoré  prečítali 4304 kníh, víťazi sa zúčastnili podujatia Noc s Andersenom.  

2. Čítanie nás baví – tento cyklus zážitkového rodinného čítania knižnica realizuje od roku 2012. 
O podujatie je veľký záujem a podľa dohovoru záujemcov sa konajú minimálne 4 stretnutia ročne na 
pôde našej knižnice. 

3. Tvorivé dielničky pre vaše detičky – knižnica realizuje v letnej čitárni v Medickej záhrade počas 
letných mesiacov. 

4. Môj prvý čitateľský preukaz - začiatok projektu spadá do roku 2016. Na Slovensku je to ojedinelý 
projekt podpory rodinného čítania a rozvoja čitateľskej gramotnosti detí od útleho veku, ktorý získal 
výročné ocenenie SAK – SAKAČIK 2016 za aktívny čin roka. Realizuje sa v spolupráci s mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto. V rámci neho získali deti novonarodené s trvalým bydliskom rodičov 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bezplatnú čitateľskú registráciu do knižnice až do nástupu na 
povinnú školskú dochádzku, knihu a príručku Krok za krokom k čitateľstvu, ktorá pomôže rodičom 
rozvíjať ich vzťah ku knihám a k čítaniu. Projekt sa stretáva s mimoriadne pozitívnou odozvou 
u rodičov detí i odborníkov.  

Staromestská knižnica pracuje so znevýhodnenými používateľmi jednotlivo alebo aj v rámci spolupráce 
s organizáciami, v ktorých sa združujú, príp. sú v nich umiestnení ako klienti. Knižnica v rámci Starého Mesta 
spolupracuje s Radou seniorov, 5 klubmi dôchodcov, 3 domovmi dôchodcov. Spolupracujeme Domovom 
sociálnych služieb na Javorinskej ul., zo Základnou školou na Jelenej ul., kde sú umiestnené deti s poruchami 
čítania, so spojenými školami  na Mokrohájskej a Záhrebskej, Strediskom Evanjelickej DIAKONIE na 
Partizánskej ul. a Združením príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla na Partizánskej ul.  

Staromestská knižnica sa v rámci svojej činnosti snaží sprostredkovať produkty svojej práce čo 
najobsiahlejšiemu počtu obyvateľov Starého Mesta. Keďže najväčšiu časť obyvateľov tejto časti Bratislavy 
tvoria seniori, naša pozornosť sa upiera hlavne na nich. Pre ilustráciu uvediem, že v roku 2016 z 5 094 
registrovaných čitateľov bolo 1 140 seniorov – dôchodcov, t. j. 22%. To však neznamená, že iné skupiny 
vynechávame. Verím, že môj príspevok dostatočne ilustroval našu prácu v prospech ľudí žijúcich v Bratislave 
v časti Staré mesto. 
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Knižnice na úrovni miest a obcí a ich poslanie a úloha v danej komunite 
v súčasnosti 
 
 
Mgr. Božena Sobolová 
Úsek koordinácie a metodiky Krajskej knižnice v Žiline 
 

Najväčší rozmach slovenských verejných knižníc bol zaznamenaný koncom 80. a zač. 90. rokov 20. 
storočia. Prejavilo sa to najvyšším počtom výpožičiek, najvyšším počtom používateľov a návštevníkov knižníc. 
Krajská knižnica v Žiline v roku 1995  - 19 781 používateľov, 850 000 výpožičiek oproti tomu Krajská 
knižnica v Žiline v roku 2016 - 11 579 používateľov / pokles o 41,5  % / a 699 400  výpožičiek 
Pri hľadaní príčin sa môžeme odvolať na prudký rozvoj techniky a nových technológií, nárast vážnych 
konkurentov - televízia, internet, počítače, tablety, telefóny s operačným systémom - smartfóny, ktoré nahradia  
aj počítače a čítačky, informácie online atď.  
 
Vzostup nového média – internetu – postupná zmena v prístupe k informáciám:   

• 90. roky 20. storočia rozmach internetu – prevratná zmena v získavaní a poskytovaní informácií 
• 1996 - 50  mil. používateľov 
• 2005 - 900 mil. používateľov 
• 2009- 1 miliarda 800 miliónov používateľov 
• 2010 -   2 miliardy používateľov 
• 2016 - 4 miliardy používateľov 
• 3,5 milióna  používateľov na Slovensku.  

 
Internet predstavuje najväčšiu dátovú sieť na svete, ktorá spája miliardy používateľov, prináša multimediálny 
obsah, ktorý je plnohodnotnou náhradou televízneho vysielania, rádia a komunikácie všetkého druhu.  
 
Verejné knižnice po roku 1990 
Zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 obecné a mestské knižnice prešli pod samosprávu miest a obcí. Tým 
sa však postavenie knižníc nepolepšilo. Dostali sa na okraji záujmov spoločnosti - chýbajú prostriedky na 
nákup kníh a na  nové technológie,  nevyhovujúce priestory, nízke mzdy.  

Poddimenzovanie finančných prostriedkov na nákup  knižničných fondov a  nákup techniky spôsobilo útlm 
v poskytovaní tradičných knižničných služieb (nízky nákup knižničného fondu, znižovanie počtu používateľov, 
výpožičiek, návštevníkov), spomalená internetizácia a automatizácia knižníc, ale naopak zvýšený záujem o 
online služby a online  informácie.  
 
 
 
 

Počet verejných knižníc neustále klesá – od roku 2000 do 2014 poklesol stav o 931, t.j. – 35 %. 
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Pokles výpožičiek od roku 2000 do 2014 poklesol o 39 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Používatelia verejných knižníc od roku 2000 do 2014 poklesol o 265 421, t.j. – 38 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vývoj počtu používateľov vo verejných knižniciach na Slovensku v rokoch 1993-2014 
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Vývoj počtu používateľov v regionálnych knižniciach Žilinského kraja v rokoch 2000-2016  
– pokles o 20 063 - 40 % 

 
 
 

Vývoj počtu používateľov verejné knižnice spolu v Žilinskom kraji v rokoch 2000-2016 
– pokles o 44 643 - 42 % 

 
 

Vývoj počtu používateľov v mestských a obecných knižniciach spolu v Žilinskom kraji  
v rokoch 2000-2016 – pokles o 16 221 - 34 % 
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Podujatia v rokoch 2000-2014 vo verejných knižniciach na Slovensku – nárast o 5 945, t.j. + 21 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet podujatí zorganizovaných regionálnymi knižnicami Žilinského kraja v rokoch  2000 – 2016 

 
 
 

Podľa Zákona o knižniciach č.126/2015 knižnice poskytujú knižnično-informačné služby používateľom 
a organizujú komunitné, kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity. Knižnice sú neoddeliteľnou súčasťou 
vzdelávania (podobne ako školy). Úloha knižníc v celoživotnom vzdelávaní je nenahraditeľná. Riešia to 
poskytovaním knižnično-informačných a bibliografických služieb alebo prostredníctvom výchovno-
vzdelávacích aktivít. Knižnice množstvo podujatí je realizovaných pre znevýhodnené skupiny ľudí a pre rôzne 
komunity ľudí, ktoré pôsobia v danom meste, obci. 

 
Spoluúčasť na vzdelávaní je univerzálna hodnota, ktorú  knižnice ponúkajú a z toho pre ne vyplýva:  
- Práve na tejto skutočnosti musíme stavať budúcnosť knižníc.  
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- Prostredie knižníc má vynikajúce zázemie pre celoživotné vzdelávanie, prostredie knižníc je neutrálne 
až takmer domácke. 

- Knižnice musia mať kultúrne, kultivované a inšpiratívne prostredie. 
 

Knižnica sú neoddeliteľnou súčasťou kultúry v obci a meste 
Verejné knižnice sú zakorenené v miestnej komunite a knihovníci by mali spolupracovať s kultúrnou 

komisiou obce, mesta, s blízkymi inštitúciami –  školami a družinami, centrami voľného času, s ďalšími  
komunitami, ktoré pôsobia na území mesta , alebo obce, aby spolu mohli „produkovať“  kvalitnú kultúru  
 

Verejné knižnice v súčasnosti 
Verejné knižnice, a to aj mestské a obecné postupne prechádzajú ku konceptu knižnice, ktorá vychádza 

z požiadaviek a záujmov občanov, ktorí prejavujú potrebu sa vzdelávať a navzájom sa stretávať. Knižnice 
začali vytvárať  priaznivé podmienky na stretávanie sa a  prácu rôznych komunít, ktoré v danej lokalite pôsobia 
a ktoré  prejavia záujem na pôde knižníc aktivizovať svoju činnosť. Knižnica poskytuje priestor a podmienky 
pre aktivity rôznych skupín občanov – deti, zdravotne znevýhodnení, seniori, mamičky a oteckovia na 
materskej a rodičovskej dovolenke, formálne i neformálne združenia v obci a meste                   
 

Osobnosť knihovníka 
Veľkou hodnotou pre knižnicu je samotný knihovník, ktorý je pre knižnicu tou najlepšou propagáciou. 

Preto musíme začať od seba. Celoživotné vzdelávanie je aj pre knihovníka úplnou samozrejmosťou, aby sme 
boli dobrými radcami a modernými sprievodcami svetom informácií a aby sme vedeli spoľahlivo a dobre 
poradiť a odovzdávať vedomosti a skúsenosti. 
 

Knihovníci by mali byť spolunápomocní pri šírení  vzdelania a kultúry mesta a obce 
Všestranný knihovník je organizátor a spoluorganizátor kultúrno-vzdelávacích podujatí v obci alebo meste 

-  zvlášť takých aktivít, ktoré súvisia s podporou čítania a čitateľskej gramotnosti- zážitkové čítania, 
dramatizácie textu, Knižný Vševedko, Detský čitateľský maratón – Čítajme si, Celé Slovensko číta deťom, Deň 
ľudovej rozprávky, tvoríme vlastnú knihu,  tvorivé dielne. Vzdelaný knihovník  - vzdelávacie podujatia – práca 
s PC, práca s internetom, e –mailová  komunikácia, práca s fotografiami, obrázkami, funkcie mobilného 
telefónu a pod. Tvorivý knihovník – tvorivé dielne (pre deti, seniorov, zdravotne znevýhodnených, 
nezamestnaných) a pod. 
 
Rozvoj knižníc v súčasnosti vychádza zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva, ktorá bola 
schválená vládou na roky 2015 – 2020 a pre knižnice a knihovníkov stanovuje: 
 

• Budovanie knižníc ako komunitných, multikultúrnych a informačných centier a miest neformálneho 
celoživotného vzdelávania; 

• Podpora a propagácia čítania, rozvoja čitateľskej gramotnosti;  
•  Podpora vzdelávania vybraných cieľových skupín (rómskych komunít, dlhodobo nezamestnaných 

občanov, žien na materskej a rodičovskej dovolenke, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, 
občanov v postproduktívnom veku a občanov s nízkym stupňom vzdelania alebo nízkym sociálnym 
statusom) najmä prostredníctvom verejných knižníc. Podpora dostupnosti knižnično-informačných 
služieb pre znevýhodnené skupiny občanov; 

• Vytvorenie a podpora systému celoživotného vzdelávania informačných profesionálov a knihovníkov, 
skvalitnenie systému riadenia ľudských zdrojov; 

• Digitalizácia, dlhodobá archivácia a sprístupňovanie digitálnych dát a poznatkov kultúrneho 
a vedeckého dedičstva; 

•  Rozšírenie, skvalitnenie a optimalizácia stavebno-technických kapacít na poskytovanie knižnično-
informačných služieb a sprístupňovanie knižničných fondov. 
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Kreativita v knižniciach na turčianskom vidieku  
 

(Použité fotografie z archívu Turčianskej knižnice v Martine) 
 
 
 

 
Turčianska knižnica v Martine metodicky usmerňuje 59 obecných knižníc v okresoch Martin a Turčianske 
Teplice. Mnohé z nich okrem poskytovania základných knižnično-informačných služieb realizujú pre svojich 
používateľov aktivity rôzneho druhu a stávajú sa komunitnými centrami pre kultúru, výchovu, informovanie 
a vzdelávanie v obci. Svojím kreatívnym prístupom prilákajú do svojich priestorov obyvateľov obce, ktorí tu 
tvorivo trávia svoj voľný čas. 
 
Tvorivé knižnice v okrese Turčianske Teplice: 
Obecná knižnica Dubové 
Počet obyvateľov 701 /Percento používateľov z počtu obyvateľov 7,1% 
Aktivity knižnice: Spolupráca s materskou a základnou školou, Exkurzie, besiedky, rozprávkové dopoludnia 
 

  
 

Obecná knižnica Háj 
Počet obyvateľov 444 / Percento používateľov knižnice 1,1 % 
Výpožičný čas 1 hodina týždenne 
Aktivity knižnice: Exkurzie žiakov materskej a základnej školy 

 

  
 

Obecná knižnica Horná Štubňa 
Počet obyvateľov 1639 / Percento používateľov z počtu obyvateľov 9,2 % 
Výpožičný čas 4 hod. týždenne 
Víťaz súťaže Knižnica roka 2016 vo svojej kategórií 

Aktivity knižnice: Exkurzie žiakov materskej a základnej školy, Besedy o knihách, Literárne kvízy, Kreslenie, 
maľovanie ( výstavky prác ) 
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Obecná knižnica Jazernica 
Počet obyvateľov 321 / Percento používateľov 10,3 % 
Výpožičný čas 1,5 hod. týždenne 
Aktivity knižnice: Tvorivé dielne na rôznu tému, Výroba veľkonočných pohľadníc, Zdobenie vyfúknutých 
vajíčok, Výroba veľkonočných pohľadníc 

 

 
 
Obecná knižnica Moškovec víťaz súťaže Knižnica roka 2016 
Počet obyvateľov 65 / Percento používateľov 26 % (17 čit. ) 
Výpožičný čas 1 hod. týždenne 
Aktivity knižnice: Výtvarná súťaž pre deti – Moja obľúbená rozprávka, Zážitkové čítanie, Dámsky klub – 
cvičenie jogy v knižnici, Moje najlepšie vianočné pečivo – s počúvaním kolied, Dotazník pre obyvateľov obce, 
Besedovanie o knihách 

 

  
 

Obecná knižnica Mošovce 
Počet obyvateľov 1347 / Percento používateľov 4,5 % 
Výpožičný čas 6 hod. týždenne 
Aktivity knižnice: Detský kútik, Exkurzie žiakov materskej a základnej školy, Zážitkové čítanie, Literárne 
súťaže medzi deťmi 
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Obecná knižnica Rakša 
Počet obyvateľov 218 / Percento používateľov 6,9 % 
Výpožičný čas 3 hod. týždenne 
Aktivity knižnice: Odomykanie a zamykanie studničky, Prázdninové aktivity, Tvorivé dielne 
 

 
 

Obecná knižnica Slovenské Pravno 
Počet obyvateľov 900 / Percento používateľov 5,7 % 
Výpožičný čas 3 hod. týždenne 
Aktivity knižnice:  
Víťaz súťaže Knižnica roka 2016 vo svojej kategórii 
Aktivity knižnice: Exkurzie žiakov materskej a základnej školy, Zážitkové čítanie 
 

 
 
Obecná knižnica Kláštor pod Znievom 
Počet obyvateľov 1634 
Percento používateľov 12,7 % 
Výpožičný čas 14 hod. týždenne 
Aktivity knižnice: Exkurzie žiakov materskej a základnej školy 

    Zážitkové čítanie 
    Súťaže v čítaní a kreslení 
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Obecná knižnica Nolčovo 
Počet obyvateľov 260 / Percento používateľov 10 % 
Výpožičný čas 1,5 hod. týždenne 
Víťaz súťaže Knižnica roka 2016 vo svojej kategórii 

Aktivity knižnice: Detský klub Kamaráti, Donášková služba, Detský kútik 
V klube nás čaká veľa zaujímavej činnosti. Čo všetko budeme robiť?  
Napríklad toto: Čítame si rozprávky, Učíme sa básničky a riekanky, Tvorivé dielne (kreslíme, maľujeme, 
lepíme, striháme, viažeme na jeseň, Vianoce, Veľkú noc, Deň matiek...), Poznávame rastlinky v prírode 
s knižkou pomocníčkou (vychádzka do prírody), Vyrábame knižku, Organizujeme pexesový maratón, Hráme 
sa spoločenské hry a učíme sa trpezlivosti a rozvíjame svoje myslenie, Čítame pod smrekom (robíme si 
literárny piknik), Pripravujeme rozprávkový karneval a detskú diskotéku, Zahráme sa na Jánošíka – zbojnícke 
povesti pri ohníku, Zakladáme náš nolčovský časopis Kamaráti – v ňom budú naše kresby, naše texty, naše 
spoločné zážitky, fotografie – časopis bude vychádzať 3x do roka – dostane ho každá rodina, ktorej aspoň jeden 
člen je čitateľom knižnice.  

 

  
 

 
Obecná knižnica Sklabiňa 
Počet obyvateľov 654 / Percento používateľov 5,8 % 
Výpožičný čas 3 hod. týždenne 
Aktivity knižnice: Vítanie jari – o zvykoch počas veľkonočných 
sviatkov – spievanie ľudových piesní a vyčítaniek, Gratulácie 
jubilantom – recitácia básní, Čo si hračky rozprávali – čítanie a 
rozprávanie o hračkách, Besiedka s deťmi z MŠ, Adventný čas 
nastal – vianočné zvyky, ukážky vianočného stola v minulosti, 
čítanie vianočnej rozprávky, Čítanie z dobovej obecnej kroniky 
spojené s kvízom pre deti ZŠ 
 

 
  

Obecná knižnica Turčianska Štiavnička 
Počet obyvateľov 933 / Percento používateľov 4,2 % 
Výpožičný čas 2 hod. týždenne 
Aktivity knižnice: Detský kútik, Besiedky, Slávnostný zápis žiakov ZŠ do knižnice, Tvorivé dielne – 
modelovanie z plastelíny – výroba papierových labutí 
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Obecná knižnica Valča 
Počet obyvateľov 1670 /Percento používateľov 2,4 % 
Výpožičný čas 2 hod. týždenne 
Aktivity knižnice: Exkurzie žiakov MŠ a ZŠ, Zážitkové čítanie, Kreslenie a vymaľovávanie 

 

  
 

Obecná knižnica Žabokreky 
Počet obyvateľov 1244 /Percento používateľov 7,2 % 
Výpožičný čas 2 hod. týždenne 
Aktivity knižnice: Exkurzie žiakov materskej školy, Zážitkové čítanie, Besedy, Noc s Andersenom  
 

 
 
 
 
 
Komunitná knižnica spája ľudí - komunitné aktivity Turčianskej 
knižnice v Martine 
 

Bc. Alena Sochuľáková  
 

(Použité fotografie z archívu Turčianskej knižnice v Martine) 
 

          
Komunitu charakterizujeme ako skupinu ľudí, ktorí žijú v určitom geograficky vymedzenom priestore, alebo ich 

spája spoločná aktivita, alebo miesto spoločných aktivít (škola, pracovisko). Ide o spoločenstvo ľudí s rovnakými 
záujmami, rovnakou profesiou ..., spoločnosť, obec, mesto, láskavosť, družnosť .... . 
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Za komunitnú knižnicu môžeme označiť každú knižnicu v meste, obci, pobočku knižnice na sídlisku, ktorá 
poskytuje priestor pre aktivity jednotlivých cieľových skupín, oslovuje celé komunity (nielen používateľov), spolupracuje 
s organizáciami a inštitúciami, reaguje na potreby všetkých skupín ľudí. 

Turčianska knižnica v Martine ako komunitná knižnica – jej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, je 
verejnou regionálnou knižnicou pre okresy Martin a Turčianske Teplice. Ročne sa v nej zaregistruje 6500 používateľov, 
ktorí zrealizujú 500 000 výpožičiek. Ročne ju navštívi 160 000 návštevníkov, pripraví pre záujemcov vyše 700 
podujatí. Pri knižnici pôsobí Literárny klub Duria. Knižnica je umiestnené v hlavnej budove v centre mesta 
Martin a na 4 pobočkách. 

 

  
Centrum  

  
Pobočka Sever (sídlisko)  

 

  
Pobočka Priekopa (sídlisko) 

  

  
Pobočka Ľadoveň (Gymnázium Jozefa Lettricha)  
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Pobočka Záturčie (ZŠ Aurela Stodolu)  

 
Komunitné aktivity v Turčianskej knižnici určené rodičom s deťmi do 3 rokov: pohybové aktivity, 

divadielka, tvorivé a výtvarné dielničky, aktivity konané pod názvom Špuntíci v knižnici, Nenásytná husenička, 
Nesmelý sloník ... 

  
 

Komunitné aktivity v Turčianskej knižnici určené deťom materských škôl: dramatizácie rozprávok, tvorivé 
dielne, Maco Mišo sa túla knižnicou, O veveričke s odratím chvostom, Červík Ervín, Precvičme si hlavičky ...  

 

  
 

Komunitné aktivity v Turčianskej knižnici určené pre základné školy: pasovanie prvákov, informačná 
gramotnosť, zážitkové čítanie, súťaže, karneval, piknik v letnej čitárni, besedy s autormi, Hej, malý mravec, 
Kvak a čľup, Mach a Šebestová, O malej bosorke,  Vševedko, Pamäťové hry ... 
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Komunitné aktivity pre stredné školy: besedy s autormi, informačné hodiny, dejiny mesta Martin a ich 
osobnosti, Deň, keď som stretla Liesel (Zlodejka kníh), Tajomný starý muž, Aby pamäť nestárla, Čas na 
kreslenie, Kyberšikana ... 

 

  
 

Komunitné aktivity Hudobného oddelenia - hudobno-pohybové hry, kvízy, karaoke, ... 
 

Komunitné aktivity pre seniorov: besedy, tvorivé dielne, tréning pamäti, donášková služba, počítačový kurz, 
výstavy, hudobné popoludnie ... 

 
 
 
 
 
 
 

 
Znevýhodnení ľudia a Kysucká knižnica v Čadci so zameraním na mentálne 
postihnutých 

Petronela Gavenčiaková 
 

(Použité fotografie sú z archívu Kysuckej knižnice v Čadci.) 
 

 
„U môjho priateľa visia na stene poškodené hodiny, ktoré sa už nedajú opraviť. Keď som sa ho opýtal, prečo 
ich nevyhodil, odpovedal, že mu dva razy za deň ukazujú presný čas. Spomeniem si vždy na jeho hodiny, keď 
sa o niekom tvrdí, že nie je na nič súci.“                                                       Jaroslav Maxmilián Kašparů 
 
 Zámerom môjho príspevku je predstaviť vám projekty, programy, podujatia, ktoré sa realizujú 
v Kysuckej knižnici v Čadci a z ktorých si môžu čerpať inšpiráciu obecné a mestské knižnice, príp. aj školské 
knižnice. 
 Zásadným princípom, ktorého sa naša knižnica pridržiava je: „Služby verejnej knižnice sa poskytujú na 
princípe rovnosti prístupu pre všetkých, bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo  
spoločenské postavenie. Špecifické služby a materiály sa musia poskytovať tým používateľom, ktorí nemôžu, z 
akéhokoľvek  dôvodu, využívať bežné služby a materiály, napríklad jazykovým menšinám, postihnutým 
osobám, ľuďom v zdravotníckych či nápravných zariadeniach. (Manifest IFLA/UNESCO o verejných 
knižniciach) 
 Kysucká knižnica v Čadci intenzívne začala pracovať so znevýhodnenými ľuďmi po roku 2000. Od 
tohto roku boli spracované rôzne projekty a programy. Niektoré trvajú dodnes, iné boli ukončené, niektoré sa 
opäť odievajú do nového šatu z dôvodov zmeny potrieb a záujmov znevýhodnených. 

Prvým veľkým projektom bol projekt s názvom Knižnica na cestách, ktorého zásadným princípom je 
„Nemôžu prísť k nám do knižnice – knižnica sa vypraví za nimi“. Aktivity projektu: Donášková služba; 
podujatia v materských a základných školách, domovoch sociálnych služieb, zariadeniach pre seniorov, 
prázdninové podujatia v Kysuckej nemocnici (Pekné slovo lieči). 
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Rómovia v Kysuckej knižnici v Čadci 
 

 
Rómovia chodia do knižnice väčšinou do 8 rokov (neplatia členský poplatok) alebo spolu so skupinami na 
podujatia. 

Najmenší v Kysuckej knižnici v Čadci 
 

 
 

Knižnicu môžu navštíviť deti od 0 rokov v náručí mamy, príp. otecka. 
 

Členom knižnice sa môžu stať deti od 3 
rokov. Deti vo veku 3-8 rokov neplatia 
členské poplatky.  
 
 
Malí pátrači v knižnici  /u malých detí 
nepotláčame ich prirodzenú zvedavosť – 
nechávame ich, aby si všetko pozreli, 
preskúmali, ... 
 

 
 

 
 

Rodičom zasa dovolíme 
zahrať si spolu s deťmi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Už 10 rokov v našej knižnici funguje aj systém rodinných preukazov. Členovia rodiny chodia spolu do 
knižnice.  
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Seniori a Kysucká knižnica v Čadci 
 

  
. 

 
Veľký ohlas malo čítanie osobnosti pre seniorov. Predstavovali knihy, ktoré na nich najviac zapôsobili. 

 
Spoločnosť Downovho syndrómu 

 

                                                                                                                               
 

So Spoločnosťou Downovho syndrómu naša knižnica pripravilo viacero podujatí – na fotografiách sú zábery 
z otvorenie medzinárodnej výstavy výtvarných práce detí s týmto postihnutím.  

 

 
Práca v Kysuckej knižnici s mentálne postihnutými 
 
Bolo potvrdené, že mentálne postihnutie je najhoršie prijímaným zo všetkých postihnutí. Ľudí 

s mentálnym postihnutím zvyknú v spoločnosti nazývať, že sú „iní“.  
Človek s mentálnym postihnutím môže mať niektoré schopnosti vysoko vyvinuté, ale iné zasa 

oslabené. K oslabeným schopnostiam patrí schopnosť: komunikácie, sebestačnosti, sociálneho kontaktu, 
praktické zručnosti, schopnosť čítať a počítať, pracovať, všeobecná schopnosť žiť nezávisle.  

Aktivity v knižnici zameriavať na rozvíjanie: komunikačných zručností - hovoriť k veci, obsahovo 
zrozumiteľne, využívanie neverbálnej komunikácie, základných sociálnych zručností - počúvať iných, 
nadviazať rozhovor, vyjadriť názor a pod., zručností rozhodovania sa - vybrať si z viacerých alternatív tú 
najvhodnejšiu a pod., zručností na riešenie problému - nájsť príčinu problému, hľadanie riešení a pod.  
 Z rôznych druhov aktivít sa v knižnici dajú využiť: Hry, Diskusie, Dotykové aktivity, 
Rozprávanie (čítanie) a načúvanie, Hranie rolí.  
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Projekt Rozprávky večných detí 1. a 2. 
 

Hlavný cieľom projektov je sprístupniť hodnoty, ktoré sú uchovávané v knižnici cez rôzne aktivity mentálne 
postihnutým, ktoré im zároveň pomôžu rozvíjať sa adekvátne k ich úrovni.  

 

  
 

Projekt Rozprávky večných detí 1. bol zameraný na literárno-dramatické a literárno-výtvarné aktivity. 
Literárno-dramatické dielne viedla Danka Kopečná. V aktivitách dominovala slovenská rozprávka. 
 

  
 

Literárno-výtvarné dielne viedla Zuzka Jesenská-Kubicová.  
 

  
 

Projekt Rozprávky večných detí 2. 
 

Projekt nadviazal na úspech predchádzajúceho ročníka, bol rozšírený o hudobnú časť. Aj pri tomto 
projekte knižnica spolupracovala s Dankou Kopečnou (učiteľka MŠ so špeciálnym zameraním), 
a výtvarníčkou Zuzkou Jesenskou – Kubicovou. Zaujímavosťou bolo aj to, že niektoré aktivity sa 
konali v domovoch sociálnych služieb.  
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Deti s autizmom v Kysuckej knižnici v Čadci 
 

Naša knižnica spolupracuje so Súkromnou základnou školou s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom 
v Žiline - Elokované pracovisko Čadca. Deti z tohto zariadenia pravidelne navštevujú knižnicu, kde pracovníci 
knižnice v spolupráci s odbornými pracovníkmi školy pre nich pripravujú podujatia. 
 
Autizmus je celoživotná neuro-vývinová porucha, s multifaktoriálnymi príčinami, patria medzi závažné 
poruchy mentálneho vývinu, vzniká v ranom detstve, ich prejavy sú veľmi individuálne, niektorí autisti majú 
mimoriadne nadanie v konkrétnej oblasti.  

 

  
 
 

Pracovníci knižnice pri práci s mentálne znevýhodnenými ľuďmi dodržiavajú hlavnú zásahu:  
Každý človek  s mentálnym postihnutím je jedinečný subjekt s charakteristickými osobnými  črtami – to 
je základná podmienka prístupu pri práci s týmito ľuďmi. 
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Súčasťou sústavy knižníc v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto sú aj školské knižnice, ktoré 
v súčasnej dobe hrajú neodmysliteľnú úlohu v oblasti čitateľskej gramotnosti detí a mládeže. 
Oslovila som niektoré, ktorých činnosť ma zaujala. Na dnešnom seminári vystúpia 
s príspevkami: Mgr. Simona Melicherová, ktorá vedie školskú knižnicu na Základnej škole 
Jána Amosa Komenského v Čadci a Anna Cabuková knihovníčka školskej knižnica na 
Základnej škole v Zákopčí. 
 
 

 
Činnosť školskej knižnice na Základnej škole Jána Amosa Komenského 
v Čadci 
 

Mgr. Simona Melicherová, ktorá vedie školskú knižnicu  
 

(Použité fotografie z archívu školskej knižnice) 
 

 
V mesiaci apríl 2017 sme si v Základnej škole Jána Amosa Komenského pripomenuli 20. výročie od 

vzniku našej školy. Škola na sídlisku Kýčerka v Čadci bola otvorená 4. apríla 1997. V tom čase sa 350 detí 
vyučovalo v 16 triedach. 8. decembra 1998 pribudol nový pavilón s ďalšími 16 triedami. V školskom roku 
2012/13 sme dostali do užívania aj novú telocvičňu, ktorá významne prispela ku skvalitneniu vyučovania. 
Zároveň vznikol priestor aj na krúžkovú činnosť, zameranú na športové aktivity detí. Chcem však podotknúť, 
že školská knižnica na škole jestvuje od jej otvorenia a vyvíja bohatú činnosť. Okrem základných knižničných 
činnosti, ako je vypožičiavanie kníh či informačná príprava žiakov, v knižnici sa zrealizuje veľké množstvo 
podujatí.  

Školský rok 2016/2017 je vyhlásený za "Rok čitateľskej gramotnosti", čomu prispôsobujeme aj naše 
knižničné aktivity. Školská knižnica pracuje pod heslom „Neváhajte a navštívte našu školskú knižnicu, 
v ktorej na vás čakajú noví priatelia, zaujímavé príbehy a napínavé dobrodružstvá“. 

Pedagógovia poverení vedením knižnice sa žiakom venujeme od 1. ročníka. Oboznámime ich 
s činnosťou školskej knižnice, ktorá má veľké množstvo aj obrázkových kníh, ku ktorým títo začínajúci 
čitatelia majú väčší vzťah.  

Žiaci našej školy sa zapájajú do celoslovenského projektu, ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov 
medzi slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré 
žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Naša škola sa prostredníctvom knižnica zapája do tohto projektu. 
Táto aktivita má na škole u žiakov veľmi veľký úspech. 

 

 
Prváci v knižnici                                    Záložka do knihy spája školy 

 
Veľký záujem u žiakov vzbudila celoškolská súťaž „Hľadaj, pátraj, objavuj!“, ktorej cieľom bolo to, 

aby deti spoznali svoju domácu knižnicu, ktorú vytvárajú ich rodičia a starí rodičia, aké knihy v nej sú a hľadali 
medzi nimi tie najhodnotnejšie z historického hľadiska. 
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Hľadaj, pátraj, objavuj!  (ocenenie víťazov a výstava starých kníh) 

 
Medzi pravidelné každoročné aktivity knižnice patria podujatia podporujúce záujem detí o čítanie a o knihy 
konané v rámci Mesiaca knihy – „Starší čítajú mladším“. Úspešné sú aj „Hodiny detskej literatúry“. Enormný 
záujem zo strany žiakov je o podujatie „Noc v škole“. Školská knižnica taktiež každoročne organizuje súťažnú 
prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy. 
  

 
Víťazi Hviezdoslavovho Kubína                                Starší čítajú mladším 

 
Medzi ďalšie aktivity a podujatia školskej knižnice spomeniem: predajnú výstavu kníh (knižné dary, ktoré 

naša knižnica nemá možnosť zužitkovať), čitateľské popoludnia členov Školského klubu detí, otvorené hodiny 
literárnej výchovy v knižnici, informačné prípravy žiakov. 

Školská knižnica pravidelne organizuje stretnutia žiakov so spisovateľmi. Na našej škole sa konali autorské 
besedy s Romanom Bratom, Gabrielou Futovou, Valentínom Šefčíkom, Petrom Kubicom, Atonom Pajonkom, 
Jozefom Marcom, Evou Siegelovou. 
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               Noc v škole                                         Noc v škole                              Hodiny detskej literatúry 
 

 
 

   

 

 

Naša školská knižnica pripravila stretnutie detí s jedným z najvýznamnejších a najobľúbenejších 
slovenských autorov pre deti a mládež Danielom Hevierom v rámci jeho turné „HEVI TOUR 60“. 
 
 

 

 

 

 



33 
 

Školská knižnica ako zdroj poznania, inšpirácie a relaxu 
 
Anna Cabuková - knihovníčka školskej knižnica na Základnej škole v Zákopčí 
 

(Použité fotografie z archívu školskej knižnice) 
 

 
Pochádzam z malebnej kysuckej dediny Zákopčie, ktorá v tomto roku oslávi 355. výročie prvej 

písomnej zmienky o obci. Aj budova našej školy má už svoje roky. Avšak duch vzdelávania, ktorý v nej vládne 
je stále mladý a ako sa hovorí ide s dobou. To sa týka aj našej školskej knižnice. Tá bola podľa zápisu 
v školskej kronike neoddeliteľnou súčasťou školy už od jej otvorenia v roku 1956. A vždy sa aktívne podieľala 
na rozvoji výchovy a vzdelávania. Bola mimoriadnym zdrojom poznania a informácií nielen pre žiakov, ale aj 
pre ich rodičov v dobe, keď nebol internet, ba aj televízia bola vzácnosťou, pretože televízny signál nepokryl 
našu obec. Túto úlohu sa snažíme plniť aj v dnes s využitím všetkých v súčasnosti dostupných výdobytkov 
techniky. 

Rok 2009 bol pre našu školskú knižnicu v tomto smere prelomový. Pri rekonštrukcii budovy sme 
vytvorili nové priestory pre školskú knižnicu. Kúpili sa nové regály, vytvoril sa čitateľský kútik, kde môžu 
žiaci relaxovať, spracovávať informácie, vytvárať projekty, súťažiť. Podarilo sa nám totiž uspieť v rozvojovom 
projekte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Elektronizácia a revitalizácia 
školských knižníc 2009 a získať 3 300 €. Evidenciu absenčných výpožičiek a iné odborné evidencie 
knižničných dokumentov odvtedy uľahčuje školskej knihovníčke automatizovaný knižnično-informačný 
systém Clavius. Používatelia majú k dispozícii druhý počítač, ktorý je napojený na internet, multifunkčné 
zariadenie s kopírkou, tlačiarňou a skenerom. Knižničný fond sme v roku 2009 rozšírili o 156 nových knižných 
dokumentov. Školská knižnica sa tak stala modernejšou a atraktívnejšou pre všetkých.  

Knižničný fond sa však snažíme doplňovať pravidelne a neustále. Využívame na to nielen rozpočet 
školy, ale aj rôzne granty a projekty. Napríklad rozvojový projekt Botanika hrou, granty Žilinského 
samosprávneho kraja Dajme odpadu druhú šancu a Vráťme deťom knihu a rôzne dary od sponzorov. 
V súčasnosti má naša školská knižnica 2 991 knižných dokumentov. Najviac je zastúpená detská krásna 
a odborná literatúra, ktorá je k dispozícii našim 147 žiakom. Svoje si však v  našej školskej knižnici nájdu aj 15 
pedagógovia. 

V priebehu školského roka knihy nielen vypožičiavame, ale organizovaním rôznych podujatí 
a celoškolských projektov pri ktorých využívame aj knihy zo školskej knižnice, sa snažíme priviesť žiakov 
k pravidelnému čítaniu, ktoré im aj v dnešnej pretechnizovanej dobe dokáže otvoriť nové obzory, pomôže pri 
ich sebavzdelávaní a zmysluplnom trávení voľného času. Školskú knižnicu pravidelne využívame na 
výchovno-vzdelávací proces. Konajú sa v nej klasické i netradičné vyučovacie hodiny a podujatia zamerané na 
rozvoj čitateľskej gramotnosti s využitím knižničného fondu. 
 

Podujatia zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti 
 

Súťaž o najlepšieho čitateľa je celoročnou súťažou, nad ktorou prevzala záštitu naša riaditeľka školy. 
Súťaž sa mesačne vyhodnocuje na nástenke, ktorá sa nachádza v školskej knižnici. Najlepší čitatelia sú na 
konci školského roku odmenení zaujímavým knižným titulom. 

Do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy sa zapája pravidelne celá škola. Záložky 
sú vytvárané rôznymi technikami a majú rôzne tvary. Inšpiráciu nachádzajú žiaci v knihách o výtvarných 
technikách a pri čítaní beletrie. Stalo sa už tradíciou, že okrem záložiek pripája každá trieda pre družobnú triedu 
aj sprievodný list o sebe. Vytvorilo sa tak nejedno korešpondenčné priateľstvo, ktoré pretrváva dodnes. 

V rámci celoškolského projektu Dajme odpadu druhu šancu, počas ktorého sa snažíme zvýšiť 
environmentálne povedomie a upevniť zručnosti a návyky pri separovaní odpadu, žiaci vyrábali ručný papier, 
ktorý následne ručne zviazali do knihy. Aby kniha splnila svoj účel, bola opatrená víťaznými literárnymi 
prácami zo školskej literárnej súťaže Moje rodisko Zákopčie. 

Pred konaním recitačných súťaží a prípravy kultúrnych programov pre dôchodcov či ku Dňu 
rodiny žiaci prichádzajú do školskej knižnice, kde spoločne hľadáme vhodné texty ušité na telo pre každého 
jednotlivca. 

Naša obec nemá nárečie v pravom slova zmysle. Napriek tomu máme množstvo slov, ktoré nie sú 
spisovné. Sú to prevzaté, prispôsobené a skomolené slová z cudzích jazykov (hlavne čeština, nemčina, 
francúzština a maďarčina) nakoľko v minulosti obyvatelia našej obce často migrovali za prácou. Keďže patríme 
medzi obce, kde bolo rozvinuté drotárstvo, veľa slov pochádza aj z takzvanej krpovštiny – jazyka, ktorým sa 
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drotári dorozumievali medzi sebou. Pred niekoľkými rokmi sme začali vytvárať ilustrovaný slovník týchto 
slov. Priebežne ho za pomoci žiakov, ich rodičov a hlavne starých rodičov dopĺňame a inovujeme. 

O tom ako sa menili knihy a učebnice v priebehu rokov si deti pozreli na výstave kníh v školskej 
knižnice. Našli tu rôzne vydania z jedného titulu. Medzi najstaršie patrí Detvan od Andreja Sládkoviča z roku 
1952 a Nevedkove dobrodružstvá z roku 1957. Najviac vydaní (až päť vydaní) máme z knihy Pipi Dlhá 
Pančucha od Astrid Lindgrenovej. Kým staršie vydania uvedenej knihy mali viac textu a málo ilustrácií, tie 
najnovšie sú farebné s mnohými obrázkami. Pri  učebniciach videli, ako sa menil text v závislosti od roku 
vydania a nových poznatkov (napr. Čítanka pre 1. ročník z roku 1968, Zoológia pre 6. ročník z roku 1966). 

Pravidelnými a aktívnymi návštevníkmi školskej knižnice sú žiaci zo školského klubu detí. Školskú 
knižnicu využívajú počas relaxačnej činnosti, kedy si čítajú spoločne alebo aj jednotlivo, počúvajú rozprávky, 
ktoré im rozpráva vychovávateľka, hrajú tu divadielko, vytvárajú leporelo, prezerajú encyklopédie, riešia aj 
rôzne hlavolamy a zábavné literárne úlohy. Školskú knižnicu využívajú aj pri príprave na vyučovanie a pri 
tvorbe rôznych projektových úloh. Čítam, čítaš, čítate 
 

Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 
Každoročne v októbri sa zúčastňujeme celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, 
ktorý organizuje Slovenská pedagogická knižnica k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Vyhlásená 
téma pre oslavu Medzinárodného dňa školských knižníc 24. októbra 2016 Vzájomné učenie sa žiakov 

v dvojiciach alebo v malých skupinách (Within the school – peer to peer collaborative learning), oslovila 
nielen učiteľov, ale najmä žiakov našej školy. Po dohode na  pedagogickej rade sme sa rozhodli zamerať na 
rovesnícke vzdelávanie. Chceli sme využiť potenciál našich žiakov, aby ukázali nielen svoju šikovnosť ale aj 
fantáziu, spolupatričnosť, zmysel pre zodpovednosť a spravodlivosť. 

Na deň „D“ sme sa začali pripravovať už od začiatku mesiaca. Po dohode v pedagogickom zbore sme 
spolu zo žiakmi pripravili niekoľko aktivít, ktoré sa navzájom prelínali a nadväzovali na seba. Ráno 24. októbra 
2016 privítala žiakov relácia v školskom rozhlase, ktorú si pripravili žiaci šiesteho ročníka. Stručne všetkých 
oboznámili s významom Medzinárodného dňa školských knižníc, vyhlásenou témou a  popriali im príjemný 
deň pri rôznych aktivitách, ktoré boli pre nich pripravené. 

Aktivity, ktoré boli pre žiakov pripravené, sa niesli v duchu vyhlásenej témy Vzájomné učenie sa 

žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách. Naša školská knižnica pridala len heslo – citát od filozofa 
Senecu: „Neučíme sa pre školu, ale pre život.“ 
 

Celodenné dianie bolo rozdelené do dvoch blokov: 
Blok 1. Sami sebe, ale aj druhým 
Dobrovoľníci z vyšších ročníkov (7, 8, 9) si pod vedením svojich pedagógov pripravili pre mladších 
spolužiakov (2, 3, 4, 5) rôzne témy z biológie, literatúry, geografie, matematiky a chémie, tieto spracovali 
a rôznymi formami sa snažili o to, aby danú tému mladší žiaci pochopili a naučili sa niečo nové. 
 a) Endemity – zázračné zvieratá (tučniak, netopier, ťava, ľadový medveď) 
Žiaci 8. ročníka si tretiakov rozdelili do skupín podľa jednotlivých zvierat. Rozptýlení po triede si najskôr 
prečítali o danom zvierati v encyklopédii, odpovedali na otázky, následne vyplňovali tajničku, dopĺňali slová 
do textu a do pripraveného obrázku nakreslili päť charakteristických znakov. Na záver spoločne vymysleli 
príbeh, v ktorom vystupovali všetky spomenuté zvieratá.  

b) Legendy, povesti Slovenska 
Vo štvrtom ročníku si v skupinkách čítali z kníh Povesti z Liptova a Javornícke rozprávky, príbehy Kriváň, 
Kysuca a Zbojník Jánošík. Následne pracovali s textom – prerozprávali text svojimi slovami, dokončili príbeh 
podľa seba, odpovedali na otázky z deja, vyplnili tajničku. Na záver si o miestach príbehu prečítali 
z encyklopédie, našli ich v atlase a doplnili do slepej mapy Slovenska. 

c) Hókus-pokus 
Deviataci si pre piatakov pripravili zašifrovaný výrok M. Twaina: „Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu 
výhodu oproti tomu, kto nevie čítať.“ Na začiatku si dvojice žiakov vylosovali stanovište, na ktorom začali 
lúštiť šifry a riešiť úlohy. Napríklad boli použité šifry: neviditeľné písmo, dva druhy Morseovej abecedy, 
štvorcovka, zlomky, obrázková mriežka, krížovka, čínske písmo, posunutá a otočená abeceda, pravítková. Z 
rozšifrovaných slov museli správne poskladať spomenutý výrok. 

d) Zvieratá v hlavnej úlohe  
Druhákom v učení pomáhali siedmaci. V skupinkách si najskôr čítali príbehy o zvieratách. Spoločne potom 
riešili osemsmerovky, presmyčky, hádali hádanky, tvorili rýmovačky, dopĺňali rým do pripraveného textu, 
priraďovali dvojice – správne spojenie dvojíc – nakreslený obrázok a slovo (škaredé, obrázok kačiatko), ktoré 
tvorili názov rozprávky alebo knihy. 



35 
 

e) Dedko repku zasadil 
Šiestaci sa rozhodli naučiť niečo nové malých kamarátov z materskej škôlky. Nacvičili pre nich divadielko 
Dedko repku zasadil. Ich “herecký výkon“ deti odmenili búrlivým potleskom. Následne si deti rozobrali do 
skupiniek a každá skupinka si nacvičila hereckú etudu. Na záver škôlkari naučili šiestakov tanček „Ide 
vláčik...“. 

f) Zápis do školskej knižnice 
Aj pre prváčikov bolo pripravené prekvapenie. Navštívila ich Snehulienka a jej kamaráti trpaslíci (žiaci 
zo školského klubu detí), ktorí ich previedli rozprávkovým kráľovstvom. Spoločne s nimi riešili úlohy, ktoré si 
vyťahovali z čarodejného vreca (napr. dopĺňali názvy rozprávok, spájali rozprávkové postavy, skladali 
rozprávkové puzzle, zahrali sa rozprávkové maxipexeso a v názve rozprávok farebne krúžkovali písmená, ktoré 
sa doteraz naučili). Nakoniec ich trpaslíci naučili tanečné kreácie na slová piesne Pec nám spadla. Potom sa 
presunuli do školskej knižnice. Tu im ukázali, ako sa knihy vyberajú a prezerajú, ako sa správne ukladajú do 
políc. Školská knihovníčka ich zapísala za používateľov školskej knižnice a rozprávkoví kamaráti im zase 
pomohli vybrať zaujímavú knihu, ktorú si následne požičali. Aby sa im lepšie čítalo, každý dostal originálnu 
záložku, ktorú pre nich vyrobili deti v školskom klube. 
 
Blok 2. Plníme si sny 
Blok besied, kde sa naši žiaci dozvedeli, ako sa nevzdávať a s trpezlivosťou a svojím úsilím dosiahnuť 
vytýčený cieľ a ako to, čo sa kdekoľvek a kedykoľvek naučia, využiť v živote. 

a) Beseda s Klárovu Bernátovou 
Deviatakom prišla o svojom splnenom sne porozprávať naša bývalá žiačka Klára Bernátová, študentka 
politológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vždy veľmi rada čítala a najviac ju oslovili knihy zo 
života detí. Keď dočítala knihu Chalúpka strýčka Toma, rozhodla sa vo svojom živote pomáhať trpiacim 
deťom. Dobrovoľníctvu sa venuje už päť rokov v rámci najväčšej ľudsko-právnej organizácii na svete Amnesty 
Iternational. Ľuďom na úteku, teda utečencom a utečenkám, pomáha už vyše roka na rôznych miestach Európy. 
Takmer tri mesiace strávila v utečeneckom centre v Taliansku, kde mala na starosti skupinu detí z Eritrey. 
Nneskôr chodievala ako terénna pracovníčka do táborov v Grécku a Macedónsku a momentálne má v rámci 
projektu Spoločne pre ľudí na úteku, ktorý organizuje združenie Animus Apertus, na starosti zásobovanie 
a voľno-časové aktivity v dvoch táboroch na srbsko-maďarských hraniciach. V rámci projektu uskutočňuje aj 
neformálne vzdelávanie k ľudským právam na základných a stredných školách. Pre našich žiakov pripravila 
hravé workshopové aktivity na priblíženie utečeneckej problematiky, na ktorých bolo deťom vysvetlené, prečo 
ľudia vo svete opúšťajú svoje domovy a ako takýto útek vyzerá. Následne urobila aktivitu s balónmi, ktorá 
znázorňovala možnosti riešenia tohto aktuálneho celosvetového problému. 

b) Beseda s Ivanou Magátovou 
Ivana Magátová, ďalšia naša bývalá žiačka, porozprávala piatakom o svojom sne poznávať nové krajiny. 
Usilovne sa učila angličtinu a následne vďaka výmennému študijnému pobytu navštívila USA. V meste Derry 
niekoľko mesiacov študovala na Pinkerton Academy. Naši žiaci si pozreli pútavú prezentáciu z jej pobytu 
o systéme vzdelávania a trávení voľných chvíľ. Spoločne si potom v praxi vyskúšali „americkú angličtinu“. 

c) Beseda s Alžbetou Horeckou, Michalom Horeckým a Milanom Lechanom 
Siedmaci privítali medzi sebou Alžbetu Horeckú, žiačku 9. ročníka Základnej školy Hany Zelinovej vo 
Vrútkach. Alžbeta je zrejme naša najmladšia súčasná spisovateľka, ktorej ako 14-ročnej vyšla kniha Živel 
menom Viola. Ide o román zo školského prostredia s prvkami sci-fi a fantasy. Mladá autorka rozprávala o tom, 
ako sa dostala k fantasy literatúre a písaniu kníh. S Alžbetou prišli aj spisovatelia Michal Horecký a Milan 
Lechan. Tí našim žiakom porozprávali nielen o svojom písaní, ale aj o vydávaní kníh v súčasnosti. Nakoniec 
žiaci vo dvojiciach tvorili krátke príbehy zo života. 
 

Tento deň nám opäť ukázal, aká veľká môže byť detská fantázia, že vedomosti sa dajú získavať 
a rozširovať rôznymi spôsobmi, len treba nájsť ten správny kľúč k detskej duši. My sme sa ho pokúsili 
nájsť. Po skončení podujatia sa žiaci rozchádzali domov nielen s novými poznatkami a nadobudnutými 
zručnosťami, ale aj s predsavzatím zlepšiť sa v učení, čítaní, správaní. 

Veľmi nás potešilo, keď naše podujatie odborná komisia 12. ročníka celoslovenského projektu 
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2016 
ocenila ako druhé najlepšie podujatie spomedzi všetkých súťažiacich. Za finančnú výhru 400 € sme opäť 
rozšírili knižný fond o nové tituly a svojou činnosťou a aktivitami pripravovanými pre našich žiakov 
sa snažíme o to, aby čítanie dobrej knihy bol ustavičný dialóg, pri ktorom sa kniha prihovára a duša čitateľov 
odpovedá. 
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