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Zámerom projektu bolo doplniť knižničný fond KK o hodnotné dokumenty slovenských a svetových 
autorov s prihliadnutím na čitateľské záujmy a potreby čitateľov a návštevníkov knižnice. Hlavným 
cieľom projektu bolo poskytnúť čitateľom všetkých vekových kategórií knižné novinky z oblastí ich 
záujmu k uspokojeniu ich kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb a tým 
prispieť k naplneniu základných funkcii, ktoré KK plní ako regionálna verejná knižnica. 
Plánovaným hlavným prínosom zrealizovaného projektu majú byť spokojní čitatelia, používatelia 
knižnično-informačných služieb a návštevníci, zvýšený záujem o služby knižnice zo strany  
potencionálnych čitateľov, používateľov a návštevníkov, zastavenie poklesu záujmu detí a mládeže 
o služby knižnice, knihy a čítanie. Môžeme hrdo konštatovať, že tento zámer sa nám podarilo naplniť 
a v roku 2016 sa nám podarilo zastaviť pokles počtu registrovaných čitateľov celkovo a navyše sme 
zaznamenali nárast počtu detských čitateľov a ich zvýšený záujem o knižnicu. 
V rámci implementácie projektu sa vďaka podpore Fondu na podporu umenia z verejných finančných 
zdrojov a spolufinancovaniu, ktoré zabezpečil Žilinský samosprávny kraj, zakúpilo spolu 921 KJ (z 
toho z VFZ 865 KJ a zo SPF 56 KJ). Tento počet nadobudnutých KJ sa mám podarilo dosiahnuť 
vďaka dohovoru zliav od distribútorov kníh a kníhkupcov. Oproti predpokladu to činí nárast o 311 KJ. 
Z celkového množstva nadobudnutého knižničného fondu pre deti a mládež do 15 rokov bolo 
zakúpených spolu 312 KJ (z VFZ 289 KJ) a pre dospelých čitateľov 609 KJ (z VFZ 576 KJ). 
Z 312 KJ pre deti a mládež bolo z VFZ zakúpených 289 KJ a zo SPF 23 KJ. Z celkového počtu tvorilo 
náučnú literatúru pre deti a mládež 81 KJ (z VFZ 71 KJ). Išlo hlavne o knihy o prírode a o vesmíre, 
o športe, knihy z oblasti spoločenských hier a zábavy a 231 KJ z oblasti krásnej literatúry (z VFZ 218 
KJ) - z toho bolo: leporelá pre deti do 6 rokov - 14 KJ, poézia - 23 KJ, rozprávkové knihy pre mladší 
a stredný školský vek - 96 KJ, príbehová próza - 70 KJ, 9 dievčenských románov, 5 dobrodružná 
literatúra pre mládež, 2 historické romány pre mládež. Z celkového počtu 609 KJ pre dospelých (z 
VFZ 576 KJ) tvorilo náučnú literatúru pre dospelých 275 KJ (z VFZ 257 KJ) - vzhľadom na to, že 
systém Clavius nám neumožňuje vygenerovať výstup, kde by boli KJ rozdelené podľa vedných 
disciplín príp. iných určujúcich znakov, ktoré by toto delenie umožnili, urobíme len kvalifikovaný 
odhad vyskytujúcich sa vedných skupín: najväčší počet KJ bol zakúpený z oblasti aplikovaných vied 
(pedagogika, medicína, právo, poľnohospodárske vedy atď.), nasledujú spoločenské vedy 
(psychológia, história, sociológia, politológia atď.) a interdisciplinárne vedy (ekológia, informatika 
atď.), prírodné vedy (fyzika, astronómia, matematika atď.). Z oblasti krásnej literatúry pre dospelých 
bolo kúpených 334 KJ (z VFZ 319 KJ) - to bolo: romány, zbierky poviedok, novely - spolu 260 KJ, 
detektívne prózy – 56 KJ, vojnové prózy – 13 KJ, poézia 2 KJ, sci-fi prózy - 4 KJ. 
Projekt bol podporený Fondom na podporu umenia v rámci Programu 6. Pamäťové a fondové 
inštitúcie Podprogramu 6.1 Knižnice – 6.1.3 Akvizícia knižníc vo výške 7100,- Eur 
a spolufinancovanie vo výške 373,75 Eur zabezpečil Žilinský samosprávny kraj. 
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