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Úlohy mestskej knižnice podľa Zákona 

o knižniciach č.126/2015, § 9, ods.2  

- Mestská a obecná knižnica dopĺňa, odborne eviduje,  
spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje  
univerzálny knižničný fond vrátane knižničných 
dokumentov miestneho významu

- Poskytuje knižnično-informačné služby používateľom

- Organizuje  komunitné, kultúrno-
spoločenské a vzdelávacie aktivity.

Mestské knižnice poskytujú knižnično-informačné služby 
používateľom a organizujú vzdelávacie, kultúrno-
spoločenské a komunitné aktivity



Knižnice zohrávajú dôležitú úlohu 

v celoživotnom vzdelávaní 

Veľká väčšina z toho, čo knižnice ponúkajú sa 
bezprostredne dotýka vzdelávania

- Samostatné, resp. individuálne vzdelávanie používateľov využívaním 
knižničného fondu a databáz, ktoré knižnice budujú

- Výchova a vzdelávanie prostredníctvom výchovno-vzdelávacích aktivít
/pre deti, dospelých, ale aj pre znevýhodnené skupiny ľudí a pre rôzne 
komunity ľudí, ktoré pôsobia  v danom meste, obci/

- Knižnica je  informačné centrum mesta  - sústreďuje nevyhnutné zdroje    
potrebné pre zabezpečenie dopytu po informáciách o meste, jeho   
histórii i súčasnosti, tvorba databáz osobností, udalostí, tvorba fondov 
miestnej (regionálnej) literatúry...



Knižnica – neoddeliteľná súčasť kultúry mesta

 Verejné knižnice sú  vzdelávacie a kultúrne

inštitúcie, ktoré sú súčasťou miestnej komunity a 

knihovníci by mali  spolupracovať s primátorom,  

s referátom kultúry mesta, s kultúrnou komisiou 

mesta a s vedením ďalších kultúrnych a 

vzdelávacích inštitúcií – /školy, družiny, centrá 

voľného času,  spolky, združenia, ktoré pôsobia 

na území mesta, aby spolu vytvárali podmienky 

pre celoživotné vzdelávanie svojich občanov a 

aby   “ produkovali   kultúru” v danom meste 

alebo obci.

knižnica

Súčas
ná 

kultúra

Tradičné 
slávnosti 



Vzdelanie  je univerzálna hodnota – celoživotné 

vzdelávanie  ponúkajú aj knižnice

- Pochybuje o tom niekto      Práve na tejto skutočnosti musíme 
stavať budúcnosť knižníc... 

- Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020 –
Strategická oblasť č.1.1 – Podpora dobudovávania knižníc tak, aby v zmysle 
Koncepcie celoživotného vzdelávania v SR plnili úlohy centier vzdelávania.

- Prostredie dobre vybudovaných knižníc má vynikajúce zázemie 
pre celoživotné vzdelávanie,  ale aj pre relax

- prostredie knižníc je neutrálne – takmer domáce

- Knižnica – prirodzené miesto stretávania sa ľudí

- Knižnice však musia mať príjemné, kultúrne, moderné a 
inšpiratívne prostredie

?



Verejné knižnice v súčasnosti

 Verejné knižnice v minulosti                    čakanie na používateľa

 Verejné knižnice dnes nie sú len požičovňou                 stále viac 
prechádzajú ku konceptu knižnice, ktorá vychádza z potrieb, 
požiadaviek a záujmov občanov, ktorí sa chcú vzdelávať, ale ktorí chcú 
aj relaxovať a stretávať sa ...

 Knižnice dnes                     okrem poskytovania knižnično-informačných 
služieb začali vytvárať  priaznivejšie podmienky a priestor na stretávanie 
sa a  činnosť rôznych komunít, ktoré v danej lokalite pôsobia a členovia 
ktorých prejavujú záujem na pôde knižníc aktivizovať svoju  činnosť 
/zdravotne a sociálne znevýhodnení, seniori, mamičky na MD... -
komunitná činnosť knižníc /Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na 
roky 2015-2020 Strategická oblasť č.1.2. Budovanie  knižníc ako komunitných, 
multikultúrnych a informačných centier a miest neformálneho celoživotného 
vzdelávania, strategická oblasť 1.4 Podpora vzdelávacích vybraných cieľových 
skupín – dlhodobo nezamestnaných, žien na MD a rodičovskej dovolenke, 
občanov so zdravot.postihnutím a s nízkym stupňom vzdelania apod. /



Knihovníci by mali byť nápomocní pri šírení        

vzdelania a kultúry

- Vzdelaný knihovník –
musí mať nevyhnutné vedomosti súvisiace so všeobecným 

vzdelaním a základné vedomosti z odboru knihovníctva               

základ pre poskytovanie kvalitných knižnično-

informačných služieb používateľom 



- Spoločenský, komunikatívny a všestranný knihovník –
knihovník organizátor a spoluorganizátor  vzdelávacích a 

kultúrnych podujatí v knižnici - zvlášť takých aktivít, ktoré súvisia s 

podporou čítania a  čitateľskej gramotnosti - zážitkové čítania, 

dramatizácie textu, tvorivé dielne, Detský  čitateľský maratón –

Čítajme si, Celé Slovensko číta  deťom, Deň ľudovej rozprávky, 

Týždeň slovenských knižníc ...

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020
Strategická oblasť č.1.3. Podpora a propagácia čítania, rozvoj 

čitateľskej gramotnosti 



Knihovník - informatik  - podpora získavania informačnej  

gramotnosti používateľov - neformálne vzdelávanie v oblasti IT, kurzy 

práce s PC,  práca s internetom, e –mailová   komunikácia, práca s 

fotografiami, obrázkami, tabuľkami, tvorba prezentácií a pod. 
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020 – Strategická oblasť 

č.1.1 – Podpora dobudovávania knižníc tak, aby v zmysle Koncepcie celoživotného 

vzdelávania v SR plnili úlohy centier vzdelávania s dôrazom na informačnú 

gramotnosť.



Knihovník – tréner pamäti – možnosť získania certifikátu  - Centrum 

MEMORY – Bratislava – akreditovaný kurz - KOGNITÍVNA AKTIVIZÁCIA 

SENIOROV - metodika trénovania pamäti seniorov, techniky zlepšenia 
krátkodobej a dlhodobej pamäti, princípy tréningu pamäti a pod.



Tvorivý knihovník –
tvorivé aktivity pre

deti i dospelých 





Knihovník - pedagóg



Knihovník s prehľadom – ako a kde  získať 

mimorozpočtové prostriedky pre knižnicu 

/prostriedky fondov, nadácií, sponzoring/

Fond na podporu umenia

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny



Dobrý knihovník je pre knižnicu  

najlepšou propagáciou.  



Súčasný knihovník



Ďakujem  za pozornosť 

sobolova@krajskakniznicazilina.sk


