
Tlačová správa k nákupu knižničného fondu Kysuckej knižnice v Čadci z verejných 
finančných zdrojov Fondu na podporu umenia na projekt Systematická akvizičná 
činnosť - cesta k spokojnému čitateľovi 
 
Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu 
umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným poslaním fondu je 
poskytovanie finančných prostriedkov a svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného 
systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 
V roku 2018 požiadala Kysucká knižnica v Čadci Fond na podporu umenia o poskytnutie 
finančných prostriedkov na realizáciu akvizície knižničných dokumentov prostredníctvom 
projektu s názvom Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi. Žiadosť 
bola Fondom na podporu umenia schválená a podporená finančnými prostriedkami vo výške 
8500,00 € na úhradu bežných výdavkov spojených s akvizíciou knižných titulov. Akvizícia 
spočívala predovšetkým v nákupe beletristickej literatúry pre deti a mládež a dospelých 
a náučnej literatúry pre deti a mládež a dospelých. Na realizácii Projektu formou povinného 
spolufinancovania sa Kysucká knižnica v Čadci  podieľala finančnými prostriedkami v sume 
najmenej 450,00 €. 
 
Nákup knižničných dokumentov sa začal realizovať v júli 2018 a ukončený bol v decembri 
2018. 
 
Za toto obdobie Kysucká knižnica v Čadci akvizíciou z finančných prostriedkov projektu 
Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi získala do svojho fondu 
1025 knižných dokumentov a knižničný fond knižnice sa obohatil o 834 nových a čitateľsky 
zaujímavých titulov od domácich a zahraničných autorov. Do oddelenia pre deti a mládež 
pribudlo 437 knižných dokumentov v počte 67 knižných dokumentov z náučnej literatúry 
a 370 knižných dokumentov z beletristickej literatúry. Oddelenie pre dospelých sa obohatilo 
o 588 knižných titulov v počte 246 z náučnej literatúry a 342 z beletristickej literatúry. 
 
Z finančných prostriedkov, ktorými sa Kysucká knižnica v Čadci podieľala na realizácii 
Projektu formou povinného spolufinancovania v sume najmenej 450,00 €  bolo akvizíciou 
získaných 59 knižných dokumentov v  počte 50 knižných titulov. Nákup realizovaný 
z finančných prostriedkov formou povinného spolufinancovania sa zrealizoval v mesiaci 
október 2018. 
 
Knižničný fond bol doplnený o zaujímavé knižné tituly z vydavateľstiev napr.: Absynt, 
Albatros, Academia, Artis Omnis, Baronet, BB/art, CooBoo, CPress, Egmont, Európa, 
Fortuna Libri, Ikar, Marenčin PT, Matica slovenská, Motto, Perfekt, Portál, Raabe, Slovart, 
Tatran, Trnavská univerzita a iné. 
 
Všetky knižné dokumenty sa priebežne odborne spracovávali a sú zaevidované 
v prírastkovom zozname knižničných jednotiek Kysuckej knižnice v Čadci a umiestnené sú 
vo voľnom výbere Kysuckej knižnice v Čadci.  
V rámci propagácie boli do knižničných jednotiek lepené samolepky s textom: „Akvizíciu 
podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia“ a logom FPU. V rámci záväzného 
výstupu projektu bola vyhotovená fotodokumentácia kúpených knižných titulov. Knižné 
tituly, tak ako boli akvizíciou získavané, boli vystavované na vyhradenom mieste v Kysuckej 
knižnici v Čadci s informačnou tabuľkou „Nové knihy boli pre Vás kúpené z verejných 
finančných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia“, zároveň boli propagované 



v regionálnych periodikách kysuckého regiónu v rubrike Nové knihy v Kysuckej knižnici 
v Čadci a priebežne na webovej stránke Kysuckej knižnice v Čadci ako Nové knihy. 
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