
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

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

Takto znie názov projektu Kysuckej knižnice v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho 
kraja, v rámci ktorého realizuje svoju regionálnu metodickú, vzdelávaciu a inštruktážnu funkciu voči verejným 
a školským knižniciam okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. 
Zámerom projektu bolo zorganizovať v poradí 2. odborný seminár s totožným názvom „Optimálna knižnica – 
súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti“ so vzdelávaciu funkciu a 
úlohou rozšíriť vedomosti, prehĺbiť zručnosti knihovníkov z oblasti informačnej výchovy v knižniciach. Seminár 
bol určený knihovníkom a odborným pracovníkov verejných a školských knižníc, ktoré má Kysucká knižnica v 
Čadci vo svojej pôsobnosti. Na seminár boli prizvaní knihovníci regionálnych knižníc Žilinského kraja a nimi 
odporučení zamestnancov verejných knižníc, ktoré majú vo svojej metodickej pôsobnosti. Seminár a s tým 
spojené aktivity bolo možné zorganizovať aj 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 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 dotýkajúcej sa oblasti. Ďalším cieľom 
bolo zhodnotenie aktuálnej situácie a stavu knižníc v kysuckom regióne a knižníc Žilinského kraja, 
hľadanie riešenie problémov a ponúknutie návodov na skvalitnenie činnosti v uvedenej oblasti.  
Projekt vychádzal zo súčasnej situácie vknižniciach na Kysuciach. Keďže úsek metodiky pre 
zamestnancov knižníc každoročne pripravuje množstvo aktivít, aj týmto projektom sme chceli doplniť 
naše doterajšie snaženia o hodnotné vzdelávacie podujatie, od ktorého očakávame, že bude prínosom pre 
každého zúčastneného knihovníka a zamestnanca knižnice. 
Na seminári odzneli 3 základné prednášky spojené s prezentáciami na témy: Systém informačnej výchovy 
v našej spoločnosti (so zameranie nainformačnú výchovu v školách, knižniciach a ďalších článkoch 
systému) odprezentovala ju PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.; Informačná výchova v školských 
knižniciach (so zameraní naškolské a verejné knižnice – formy, metódy a pod.) – prednášal Mgr. Juraj 
Fázik; Efektívna informačná výchova v informačnej a znalostnej spoločnosti (sozameraním na využívanie 
všetkých výdobytkov doby: internet, informačné technológie a pod.) – touto témou sa zaoberala Mgr. 
Katarína Šušoliaková;  
Ďalej s menšími príspevkami vystúpili knihovníci z Krajskej knižnice v Žiline a regionálnych knižníc – 
Kysuckej knižnice v Čadci, Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého, Turčianskej knižnice v Martine, 
Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. 
Odborného seminára sa zúčastnilo 69 knihovníkov verejných a školských knižníc z Kysúc, no i z Oravy, 
Liptova, Horného Považia i Turca.  
 

 

V priestoroch prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnici v Čadci bola výstavka kníh a iných dokumentov, 
ktoré sa zaoberajú informačnou výchovou, ktoré zhromaždila PhDr. Elena Sakálová, PhD., v čase, keď 
pracovala na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. Tieto dokumenty prevzala po nej jej nasledovníčka PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. 
a vystavila ich pri príležitosti seminára v Kysuckej knižnici v Čadci. Ide o zaujímavé dokumenty, niektoré 



z nich sú zo 70-tých rokov minulého storočia a dokladujú, že už v tom čase sa informačnej výchove 
prikladal veľký význam. 
 

 

Dvaja odborníci, ktorí sa zaoberajú informačnou výchovou v knižniciach: PhDr. Ľudmila Hrdináková, 
PhD. a Mgr. Jakub Fázik z Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty, Univerzita 
Komenského v Bratislave 

 

 

Mgr. Katarína Šušoliaková – riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline sa dlhodobo venuje informačnej 
výchove. Prednáša na odborných podujatiach venovaných knihovníkom a zamestnancom knižníc. 



 

 

Mgr. Janka Mudríková, projektový  
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