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Úvod 

 

   „Mnoho verejných knižníc reagovalo na výzvu,  

     ktorú predstavuje elektronická revolúcia, a využili    

     príležitosť rozvíjať knižničné služby novým    

     inovatívnym spôsobom.“ 

 

                           SMERNICA IFLA/UNESCO PRE ROZVOJ 

  

 



Sme tmelom? 

 

    Verejné knižnice sprístupňujú informačné technológie 

verejnosti, poskytujú počítačové zručnosti a informácie 

rozličnými spôsobmi, pričom vynakladajú veľké úsilie, aby  

     sa stali bránou do elektronického sveta informácií.  

     Zároveň musia dbať o to, aby nezavreli ostatné dvere, ktorými 

sa šíria poznatky a informácie. Verejná knižnica navyše 

poskytuje služby, ktoré uspokojujú potreby miestnej komunity. 

     Cieľom prezentácie je na príklade úspešných projektov 

Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou načrtnúť 

možnosti prepájania generácií v knižnici. 

 

                             
 



Úloha a poslanie verejnej knižnice 

 

  Zmeny vo verejných knižniciach 

  Knižnica  - nenahraditeľné sociálne centrum  

     prispieva k súdržnosti miestneho spoločenstva  

     a k zlepšovaniu kvality života používateľov 

  Vzdelávacie procesy – pracovníci, verejnosť 

  Miesto informácií – prístup na internet 

  Vzájomná spolupráca inštitúcii – školy, kultúrne       

      inštitúcie, vydavateľstvá 

Chrudim, 17.10.2012 



Uspokojujeme  potreby používateľov 

 

 Rovnaký prístupu pre všetkých 

 Služby fyzicky dostupné pre všetkých  

 Analyzujeme  potreby našej komunity 

    Stanovujeme priority 2001 – nezamestnaní,  

    2005 – cigáni, 2009 – seniori, 2011 – rodiny  

 Služby používateľom - poskytovanie služieb (výpožičné, 

informačné, poradenské, programy, podujatia, 

vzdelávanie, služby pre komunitu...) 

 Cieľové skupiny – deti, dospievajúci, dospelí 

     

 

 



Štatistika SR 

 

 Základné štatistické ukazovatele vo verejných 

knižniciach SR – Knižničný fond, používatelia, výpožičky, 

návštevníci, podujatia, informačné technológie 

    Výpožičky: 2002 – 24 mil., 2005 – 21 mil. 2007 – 20 mil. 

2008 - 19 mil. 2010 – 18 mil. 

 Knižničný fond 

    2012 – PSK – 100 tis. € na nákup kníh 

    Hornozemplínska knižnica vo Vranove n.T. – 13 300 € 

 Informačné technológie 

 Benchmarking 

 



90. rokov vranovskej knižnice 



Organizujeme podujatia pre deti a mládež 

 

 Podporujeme čítanie, propagujeme knihy, maratón 

čítania, Čítame s Osmijankom, Slávnostne vítame 

prvákov v knižnici, Pozývame spisovateľov na besedy, 

    Organizujeme letné zábavné štvrtky, vyhlasujeme kráľa 

čitateľov, Pripravujeme tvorivé dielne, Hodnotíme 

literárne talenty, Ponúkame mimoriadne programy pre 

deti  MŠ...tréningy pamäti pre mládež, Kluby v knižnici – 

MIPIS, internetu... 

    Ročne  250 rôznych podujatí  

 Počítačové hry, herná konzola Xbox 360 

       

      



Organizujeme podujatia pre deti 



Tvorivé dielne  



Stretnutia so spisovateľmi 



Vzdelávame deti a mládež  



NOC literatúry pre mládež  



Klub internetu v knižnici 

 

 PC v knižnici  Klub priateľov internetu – pre deti 

                                                                      pre dospelých 

 Cieľ: aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas pri počítači a v 

príjemnom detskom kolektíve mimo školy ho využívať na 

spoznávanie nových osobností, vyhľadávanie udalostí a zisťovanie 

a organizovanie zaujímavých podujatí. Združuje deti a mládež z 

mesta a blízkeho okolia. Internet ako informačný zdroj rozvíjajúci  

myslenie, poznanie a vzdelanie detí a mládeže 



15 

Náchod Vranov
Žďár

n/Sázavou
Strakonice min. průměr max.

Celostátní
průměr

% mládeže 38 49 44 24 14 30 57 25
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Registrovaní čtenáři do 15 let - % z obsluhované populace 

mládeže do 15 let 

Standard SRN: 60 % 
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Registrovaní čtenáři - % z obsluhované populace 

Náchod Vranov
Žďár

n/Sázavou
Strakonice min. průměr max.

Celostátní
průměr

% obsl. popul. 19 23 20 18 10 17 29 16
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Náchod Vranov
Žďár

n/Sázavou
Strakonice min. průměr max.

Celostátní
průměr

% návštěv inter. 8 24 8 8 1 12 20 12
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Náchod Vranov Žďár n/Sázavou Strakonice 

3 1 4 4 



Dobrovoľníci v knižnici 



Vzdelávame seniorov 



Edukácia ako zmysel života seniora 



Fyzioterapeutické  cvičenia  



Vzdelávame seniorov 



Voľnočasové aktivity pre seniorov 



Zdravý životný štýl  



Vyhlasujeme  KRÁĽA ČITATEĽOV – seniorky, 
seniorov 



„Hakiáda s knihou“ Projekt „HAKIÁDA s knihou“ (december 2011)  



Obývačka v knižnici –  
Herná konzola X-Box  



BIBLIOBOX 



Elektronické knihy 



Elektronické knihy a čítačky v knižnici 



Vzdelaní knihovníci 

 Celoživotné vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc 

    R. 2000 - dištančné vzdelávania pre knihovníkov 

verejných knižníc  

 

 ICQ, Skype, G-mail, Facebooku – využiť pre vzdelávanie 

knihovníkov   

 

 Elektronická konferencia pre  knihovníkov verejných 

knižníc 



Vzdelávanie pracovníkov knižnice 



Dobrá knižnica? 

 Verejná knižnica  - brána do elektronického sveta 

informácií 

 Sprístupňujeme informačné technológie verejnosti 

 Poskytujeme  používateľom základné počítačové 

zručnosti 

 Dostupnosť pre všetkých – rozličné spôsoby 

poskytovania informácií 

 Nezavrieť ostatné dvere, ktorými sa šíria poznatky a 

informácie 

 Uspokojiť potreby používateľov 



 2010 Európsky rok boja proti chudobe 

 2011 Európsky rok dobrovoľníckych činností 

 2012 Európsky rok aktívneho stárnutia a solidarity     

              medzi  generáciami  

              Ciele: dokumenty…. 

                        prepojiť mladú  a staršiu generáciu  pri    

                        spoločných aktivitách 

                        ponúknuť… 

                        zvyšovať…. 

                        podnecovať… 

  2013 Európsky rok občanov 

 

EURÓPSKY ROK 



 Otvorenie 10.1. 2012 výstava „Staroba sa nás dotýka“ 

 29. 4. 2012 Európsky deň medzigeneračnej solidarity 

 1.10. 2012 Medzinárodný deň starších ľudí 

 

AKTÍVNE STÁRNUTIE A MEDZIGENERAČNÉ VZŤAHY 

1. Knižnica seniorom 

2. Knižnica deťom 

3. Seniori seniorom, deti deťom 

4. Seniori deťom – deti seniorom 

 

EURÓPSKY ROK 2012 



 12,9 % obyvateľov nad 65 rokov 

 

 stredná dĺžka života - muži 71,62 rokov 

                                     - ženy 78,84 rokov   

 „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku“ 

 

 Európsky rok dôstojného starnutia 

 

 Úrad verejného zdravotníctva - Prieskumy medzi 

mladými a staršími – výsledky odpovede 

Seniori v SR 



 

 

Projekt GSK – leto 2012 



 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 

pripravila v rámci Európskeho roka aktívneho 

stárnutia a solidarity medzi generáciami  Projekt 

„Mladší sú rýchlejší, my však poznáme skratky“ 

 

 Cieľom bolo prepojiť mladú  a staršiu generáciu pri 

čítaní, hrách, tanci aj turistike, ale 

predovšetkým  príjemne stráviť letné chvíle 

Cieľ  



 v hojnom počte sa stretli deti, 
rodičia aj starí rodičia 

 naša teta Julka  
počas  literárno-dramatickej 
dielne čítala deťom svoje 
obľúbené (ruské) rozprávky  

 pomocou rekvizít a kostýmov 
sa  všetci premenili na 
rozprávkové postavičky a mohli 
si vyskúšať herecké umenie  

     vo svojej najobľúbenejšej          

     rozprávke 

 prekvapením podujatia boli 
vzácni hostia Gabriela Futová 
a Miro Regitko 

Veselý PARTIČKOVÝ štvrtok 12.7.2012 



PARTIČKOVÝ štvrtok 



 tanec spája generácie 

 zábavný balónový tanec 

 spoločenská výchova  

     pre všetkých 

 

 

 

http://www.vtn-vranov.sk/tanecny-
stvrtok-v-kniznici/#.UH5Floayn5u 

 

 
 

TANEČNÝ štvrtok 19.7.2012 



TANEČNÝ  štvrtok 



 ukrýval výtvarnú tvorivú dielňu pre deti, dospelých a ešte skôr 

narodených 

 farbičky, štetce, korílky, netradičný výtvarný materiál a skvelé 

nápady spájajú generácie  

 vznikli nielen krásne ilustrácie rozprávok, ale aj netradičné 

umelecké dielka – stromčeky šťastia, stromy z kníh…  

DÚHOVÝ štvrtok 26.7.2012 



DÚHOVÝ štvrtok 



HRAVÝ  štvrtok  2.8. 2012 

spoločenské hry 

 

hlavolamy, kvízy,     

   doplňovačky... 

 

moderné rozprávky 

 

obľúbený X-BOX 



HRAVÝ  štvrtok 



TURISTICKÝ  štvrtok 9.8. 2012 

spoločná výprava po lesníckom náučnom chodníku 

Bila hura do blízkeho okolia, spojená s čítaním, 

opekačkou, hrami a praktickými radami od seniorov 

ako si poradiť v prírode  



TURISTICKÝ  štvrtok 



www.company.com 

 

Projekt podporený Úradom vlády SR 

„AKTÍVNE STÁRNUTIE A KNIŽNICE“  

 
 

 

 POÉZIA JESENE - prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy   

                                      seniorov (19.10. 2012) 

 NEBOJTE SA INTERNETU  

      13. cyklus počítačových stretnutí pre seniorov – pokročilí seniori 

 

 TRÉNINGY pamäti a vitality pre seniorov 

 

 TANEC SVEDČÍ MLADŠÍM AJ STARŠÍM                                      

      Cyklus spoločenských stretnutí mládeže a seniorov  



www.company.com 

 

Projekt podporený Úradom vlády SR 

„AKTÍVNE STÁRNUTIE A KNIŽNICE“  

 
KONFERENCIA - používateľov knižničných služieb 

                           - odborné prednášky a workshopy pre knihovníkov 

„KNIHA AKO INŠPIRÁCIA PRE SENIOROV A NÁSTROJ K AKTÍVNEJ   

STAROBE“ 

 

 ZVUKOVÉ KNIHY  pre znevýhodnených seniorov – MP4 

 

 TECHNIKA v rukách seniora  

 

 KNIŽNÝ KURIÉR - nová služba knižnice pre zdravotne     

                                     znevýhodnených seniorov  

                                  - donáška kníh do domácností  

                                     (dobrovoľnícka služba) 

 

  

 
 

 



www.company.com 

 Sme tým, čo jeme? Sme tými, s ktorými sa 

zdržiavame… 

 

 Kráčať s múdrymi zvyčajne znamená tráviť čas s 

tými, ktorí sú starší a skúsenejší  ako my 

 

Ozdobou mladých je „ich moc“ a okrasou starcov sú 

„ich šediny“ 

 

 Dôvod,  prečo vytvárať v knižnici priestor pre 

stretávanie generácií  

 

Kráčajte s múdrymi 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ. 
antolikova@slovanet.sk 

 

Hornozemplínska knižnica  

M. R. Štefánika 875/200 

093 01 Vranov nad Topľou 
www.vthk.sk 

 

 

http://www.vthk.sk/

