
A / ČINNOSŤ  KNIŽNICE

1. ÚLOHY A MIESTO KNIŽNICE V NÁRODNOM KNIŽNIČNOM SYSTÉME, 
VZÁJOMNÁ KOORDINÁCIA A KOOPERÁCIA

      Oravská  knižnica  Antona  Habovštiaka  pri  realizovaní  svojej  činnosti  vychádza 
predovšetkým zo zriaďovacej listiny a z   koncepčných strategických dokumentov pre rozvoj 
knižníc. Operatívne plní aktuálne úlohy, ktoré jej určí zriaďovateľ.

Svoje regionálne poslanie uplatňuje v oblasti metodickej pomoci knižniciam – hlavne pri 
automatizácii  knižničných procesov a pri  podávaní projektov.  Ďalej  budovaním kvalitného 
knižničného  fondu  slúžiaceho  používateľom  celej  Oravy  a zvlášť  budovaním  fondu 
regionálnych dokumentov a s ním súvisiacej informačnej databázy.
      Koordinuje  a kooperuje  svoju  činnosť  pri  poskytovaní  informácií,  zabezpečovaní 
vzdelávania  a organizovaní  kultúrno-vzdelávacích  podujatí  predovšetkým  so  zariadeniami 
v meste  Dolný  Kubín,  ktoré  patria  do  zriaďovateľskej  pôsobnosti  ŽSK  a  s ďalšími 
zariadeniami s kultúrnym a výchovno-vzdelávacím poslaním. Stále viac realizuje spoluprácu 
s občianskymi  združeniami  a neziskovými  organizáciami  v Dolnom  Kubíne  a v regióne 
v rámci programu rozvíjania komunitnej činnosti.
      Koordináciu  v rámci  Žilinského  samosprávneho  kraja  určuje  nadriadený 
orgán. Kooperáciu s inými kultúrnymi zariadeniami ŽSK, zvlášť s regionálnymi knižnicami, 
uplatňujeme iniciatívne.

1.1 Plnenie prioritných úloh v roku 2006

Udržanie počtu dospelých a detských čitateľov – je našou dlhodobou hlavnou prioritou. 
V hodnotenom  roku,  navyše  v porovnaní  s  predchádzajúcim  rokom,  sme  pre 
dosiahnutie vytýčeného cieľa podnikli nasledujúce konkrétne kroky: uskutočnili sme 
bezplatný  zápis  prvákov (so  súhlasom rodičov)  za  čitateľov  knižnice,  využili  sme 
možnosť  platenia  členského  kultúrnymi  poukazmi,  na  detskom  oddelení  pribudli 
verejné internetové stanice ako motivácia pre nečitateľov, využili  sme nárast počtu 
študentov z regiónu Orava na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V roku 2006 došlo 
po piatich rokoch poklesu k nárastu počtu čitateľov.

Stavebné  úpravy  na  vyššej  budove  knižnice –  boli  súčasťou  pokračujúcich 
rekonštrukčných prác. Boli vymenené pôvodné okná za plastové a boli zrealizované 
úpravy na ústrednom kúrení.  Očakávame,  že  to  bude mať citeľný vplyv  na  odber 
energie. Pokúsili sme sa aj riešiť v podstate havarijnú situáciu s odtokovými žľabmi na 
uvedenej budove, ale vzhľadom na technické komplikácie sme boli neúspešní.

Spustenie on-line katalógu OKAH cez internet – Od apríla 2006 sme začali na našej 
webovej  stránke prevádzkovať on-line katalóg,  kde okrem vyhľadávania  literatúry, 
majú používatelia možnosť prezerať si svoje konto a rezervovať si žiadanú literatúru. 

Interiérové úpravy a technické vybavenie – stavebné úpravy na vyššej budove si logicky 
vyžiadali zmeny aj v interiéri nielen z estetických dôvodov, ale aj z dôvodov ochrany 
majetku.  Na  náučnom  oddelení  sme  za  finančné  prostriedky  z grantu  MK  SR 
nainštalovali elektromagnetickú ochranu fondu a v súvislosti s tým sme dali vyhotoviť 
nový výpožičný pult. Týmto sme v uvedenom oddelení ukončili stavebnú a technickú 
modernizáciu ako v prvom v našej knižnici.



Zahraničné  kontakty – po  dvoch rokoch sa  nám podarilo  opäť  uskutočniť  podujatia 
s našimi zahraničnými partnermi. Na pozvanie Župnej knižnice v Egeri sme sa u nich 
zúčastnili  na  seminári  o práci  s detským  čitateľom  a dohodli  sme  s nimi  ďalšiu 
spoluprácu.  Navštívili  sme  Mestskú  knižnicu  v Limanowej  –  rokovali  sme 
o spolupráci a dohodli sme realizáciu výstavy fotografa Jara Sýkoru, ktorá sa následne 
uskutočnila.

      Festival  Čítanie  nás  baví  – podujatie  podporené grantom Ministerstva  kultúry SR, 
ktorého súčasťou bol celoslovenský seminár pre knihovníkov a učiteľov slovenského 
jazyka, krajská literárno-vedomostná súťaž Knižný vševedko a autorské stretnutia detí 
so spisovateľmi G. Futovou, J. Uličianskym a M. Sanigom

1.2 Sieť verejných knižníc v regióne
Oravská knižnica má vo svojej metodickej pôsobnosti 61 verejných knižníc v  okrese 

Dolný  Kubín  (2  profesionálne,  21  neprofesionálnych),  Námestovo  (4  profesionálne,  19 
neprofesionálnych)  a Tvrdošín  (3  profesionálne,  12  neprofesionálnych).  V súlade  s  našim 
regionálnym  poslaním sme  s týmito  knižnicami  v kontakte  a poskytujeme  im konzultácie, 
oboznamujeme ich s dôležitými zmenami v knižničnej práci formou porád a školení, zbierame 
a vyhodnocujeme štatistické údaje o ich činnosti, prostredníctvom grantov sme im pomáhali 
zabezpečovať výhodný nákup knižničných dokumentov a taktiež prostredníctvom grantov aj 
nákup softvéru a výpočtovej techniky. 
         

1.3 Potenciálne používateľské zázemie
        Počet obyvateľov miest a okresov v regióne (údaje platné k 30. 9. 2006)
        Dolný Kubín (mesto) – 19 770 obyvateľov, Dolný Kubín (okres) – 39 439 obyvateľov
        Námestovo (mesto) – 8 096 obyvateľov , Námestovo (okres) – 58 145 obyvateľov
        Tvrdošín (mesto) – 9 398 obyvateľov, Tvrdošín (okres) – 34 328 obyvateľov

         Počet školopovinných detí (údaje k 15.9.2006)
         okres Dolný Kubín  – 4 359 žiakov, mesto Dolný Kubín – 2 570 žiakov
         okres Námestovo –  9 074 žiakov, mesto Námestovo – 1 194 žiakov
         okres Tvrdošín – 4 417 žiakov, mesto Tvrdošín – 936 žiakov

2.  ZÁKLADNÉ ČINNOSTI KNIŽNICE

2.1    Knižničné fondy

Tab. 1   Zloženie knižničných fondov podľa druhu  

Druh dokumentu r. 2005 r. 2006 Rozdiel % z celku
2005

% z celku
2006

Rozdiel
v  %

knižničný fond     90 165   91 147 +    982    100     100
z toho špec.dokumenty      4 795     4 784 -       11        5,32       5,24  -   0,08
 - z toho el.dokumenty         107        109 +        2    0,1/2,2   0,1/2,3     0/+0,1
odborná pre dosp. + ŠD    39 004   39 282 +     278      43,3     43,1  -   0,2
krásna pre dosp. + ŠD    34 610   34 937 +     327      38,4     38,3  -   0,1
odborná pre deti + ŠD      4 920     5 033 +     113        5,4       5,5  +  0,1
krásna pre deti + ŠD    11 631   11 895 +     264      12,9     13,1  +  0,2
periodiká - tituly        140        152 +       12
periodiká - exempláre        142        153 +       11



Tab. 2   Prírastky, úbytky

Ukazovateľ r. 2005 r. 2006 Rozdiel

prírastok knižničného fondu      2 348      2 439   +     91
z toho kúpou      1 932      1 840   -      92
 - z toho z rozpočt. zdrojov      1 531      1 274   -    257
úbytok knižničného fondu         593      1 457   +    864  
skutočný prírastok      1 755         982   -     773

  Tab. 3    Skladba prírastkov podľa druhov literatúry

Druh literatúry
r. 2005 

 kniž.jedn.

r. 2006 

 kniž.jedn.
Rozdiel r. 2005  

    v  %
r. 2006  
    v  %

Rozdiel
v  %

odborná pre dospelých     1 059     1 061  +      2     45,1     43,5  -   1,6
krásna pre dospelých        689        632  -     57     29,3     26  -   3,3
odborná pre deti       129        167  +    38       5,5       6,8  +  1,3
krásna pre deti       351        564  +  213     15     23,1  +  8,1
špeciálne dokumenty       120         15  -   105       5,1       0,6  -   4,5
spolu    2 348    2 439  +    91   100   100

Tab. 4   Prírastok knižničných fondov kúpou na obyvateľa a používateľa

Prírastok KF /počet k.j. na:        r. 2005        r. 2006    Rozdiel
1 obyvateľa        0,097         0,093  -   0,004
1 používateľa        0,36         0,32  -   0,04

Tab. 4a   Prírastok KF kúpou z vlastných zdrojov na obyvateľa a používateľa

Prírastok KF /počet k.j. na:        r. 2005        r. 2006    Rozdiel
1 obyvateľa       0,077     0,064  -   0,013
1 používateľa       0,28     0,22  -   0,06

Tab. 5   Jazykové zloženie prírastkov

Jazyk dokumentu Počet k.j. % z celk.počtu
Slovensky         1 957           80,2
Česky            319           13,1
Anglicky              41             1,7
Poľsky              11             0,5
Nemecky              39             1,6
Viacjazyčné              46             1,9
Iné              26             1



Tab. 6   Počet zväzkov na obyvateľa a používateľa

Počet zväzkov KF na: r. 2005 r. 2006 Rozdiel
1 obyvateľa            4,53           4,61  +  0,08
1 používateľa          16,96         16,23  -  0,73

 Tab. 7   Prostriedky na nákup knižničných fondov

Druh 
dokumentu

Finančná 
hodnota 
knižných 
darov v r. 

2005

Sk na nákup KF
 r. 2005

     
      spolu

  z toho
  granty 
a fin.dary

Finančná 
hodnota 
knižných 
darov v r. 

2006

Sk na nákup KF 
r. 2006

   
     spolu

z toho 
granty a fin. 
dary

Rozdiel  Sk 
na nákup KF 

celkom       
2005/2006

knihy a ostatné 
tlačené dokum. 40 037,-   420 589,-   100 000,-    84 215,-   404 218,-  130 258,-  -   16 371
špeciálne 
dokumenty 759,-     28 726,-         -         845,-          990,-         320,-  -    27 736,-
spolu

40 796,-   449 315,-   100 000,-    85 060,-  405 208,-  130 578,-  -   44 107,-
periodiká

12 315,-   104 656,-
 
    10 000,-      8 682,-    89 067,-        -  -   15 589,-

spolu nákup 
KF 53 111,-   553 971,-   110 000,-    93 742,- 494 275,-  130 578,-  -   59 696,-

  Tab. 8  Priemerná cena kúpených dokumentov

Druh dokumentu cena v r. 2005 cena v r. 2006 Rozdiel

MOC FC MOC FC  MOC  FC
knihy a ost.tlač. dokumenty     270,-    218,-   250,-    221,-  +   28  +  24
špeciálne dokumenty     316,-    284,-   198,-    198,-  +     3  +    5
dokumenty  spolu     273,-    233,-   251,-    220,-  +   29  +  25

Tab. 9   Nákup knižničných fondov v Sk na obyvateľa a používateľa

Nákup KF v Sk na: r. 2005 r.2006 Rozdiel

MOC FC MOC FC MOC FC
1 obyvateľa      31,-      28,-     28,-     25,-   -    3  -    3
1 používateľa    117,-    104,-     98,-     88,-   -  19  -  16

Doplňovanie knižničného fondu  v roku 2006 prebiehalo v podstate plynulo,  podľa 
pridelených finančných prostriedkov. Zopakovala sa situácia z predchádzajúcich rokov, keď 
najviac vlastných finančných prostriedkov sa uvoľnilo na nákup kníh koncom roka – náročnú 
situáciu  sme  však  zvládli  dobre.  Pri  doplňovaní  knižničného  fondu  sa  prihliadalo  na 
požiadavky čitateľov.  Bral  sa do úvahy hlavne zvýšený počet  študentov v našom regióne. 
Mestský úrad v Dolnom Kubíne poskytol dotáciu 10.000 Sk na doplnenie knižničného fondu 
ONL  o študijnú  literatúru.  Zakúpili  sme  učebnice,  študijné  texty,  príručky,  encyklopédie 
a slovníky.  Z grantového  systému  MK  SR  sme  získali  čiastku  100.000  Sk  na  nákup 



knižničných  dokumentov,  za ktorú  sme  zakúpili  448  knižničných  dokumentov.  V  rámci 
projektu Hodina deťom sme získali 20.000 Sk a za ne bolo zakúpených 79 kníh.  

V roku 2006 bolo získaných 2 439 KJ v hodnote 546.059,70 Sk, čo je o 91 kusov viac 
ako v roku 2005. Hodnota získaných kníh bola o 21.528 Sk nižšia ako v r. 2005. Finančné 
prostriedky na nákup KJ (okrem periodík) z rozpočtu knižnice boli vo výške 274.629,78, čo je 
o 74.685,53  menej  ako  v roku  2005.  Z knižničného  fondu  bolo  vyradených  1457  KJ 
v hodnote  128.448,60  Sk.  Tento  zvýšený  počet  bol  spôsobený  vyradením  knižničných 
jednotiek  po  vlaňajšej  revízii.  Rabat  pri  nákupe  KF  tvoril  118.271,-  Sk.  Boli  vydané 
prírastkové čísla *28893 -*31331.

Nakupovali  sme  v týchto kníhkupectvách  a u knižných  distributérov,  ktorí  nám 
poskytli  rabat:  predajňa   Modul  -  Media klub vydavateľstva  Ikar  za zvýhodnené klubové 
ceny, na ostatné knihy zľava 10%. Ďalej v kníhkupectve Zrno 10%, Knižné centrum Žilina 
10-  15%,  Artfórum 10%,  Littera  Martin  10-20%,  Duma B.Bystrica  10%,  Martinus  10%, 
Vydavateľstvo Matice slovenskej 10-20%. Priamo do knižnice chodil díler z vydavateľstva 
Nádej pre život Vrútky.

V roku  2006  sme  pre  nedostatok  finančných  prostriedkov  menej  využívali 
objednávanie  kníh  z katalógov.  Aj  napriek  tomu  sme  koncom roka  takto  získali  knihy  z 
vydavateľstiev   Slovenský spisovateľ  so  zľavou 25%, Sociálna  práca.  Krajská správa  ŠÚ 
Žilina nám predávala knihy pre Regionálne oddelenie. Rabat pri nákupoch predstavoval sumu 
14.0852,12 Sk. V roku 2006 sa prestali kupovať zvukové dokumenty pre hudobné oddelenie a 
čitáreň. 

Počet exemplárov odoberaných periodík bol 152 titulov v 153 exemplároch. Z toho 25 
titulov boli cudzojazyčné periodiká (24 českých, 1 anglické). Získali sme 20 periodík darom, 
ako  povinný  výtlačok  sme  dostávali  32  titulov  periodík.  Počas  celého  roku  kupovali 
pracovníčky  OKAH  p.  Milučká  do  čitárne  časopis  Báječná  žena  a p.  Sopková  časopis 
Investor. 

Od  obyvateľov,  vydavateľstiev  a iných  organizácií  sme  v roku  2006  získali  457 
knižničných dokumentov v hodnote 56.322 Sk, čo je viac o 60 kusov a s hodnotou vyššou 
o 19.525,50 Sk ako v predchádzajúcom roku. Nahradených bolo 26 kníh v hodnote 3.715 Sk.
Významným sponzorským darom pre našu knižnicu bol  projekt  100 kníh Tatrabanky pre 
knižnice, prostredníctvom ktorého sme získali 116 kníh slovenských autorov z vydavateľstva 
LCA  Koloman Kertész Bagala. Hodnota darovaných kníh bola 25.023,20 Sk. Nie všetky 
darované knihy sme zaevidovali  do  fondu.  Oddelenia  si  vyberali  podľa  potreby a ostatné 
knihy po dohovore s darcom boli ponúknuté ostatným návštevníkom knižnice.

2.1.Používatelia, návštevníci

Tab. 10   Používatelia

Ukazovateľ r. 2005 r. 2006 Rozdiel Index 05/06
počet používateľov      5 314     5 613    +    299       105,6
- z toho z okr. sídla (DK)      3 637     3 665    +      28       100,7
deti do 15 rokov      1 077     1 359    +    282       126,2
% používateľov DK 
z počtu používateľov         68         65         -  3         95,6
% požívateľov DK
z počtu obyvateľov         18,31     18,53    +   0,22       103



Tab. 11   Skladba používateľov

Kategória používateľov r. 2005 r. 2006 Rozdiel % z celku

F – právnické osoby           2           3   +       1       0,05
K – knižnice           9         10   +       1       0,2
P – pracovníci, čestní použív.         89         96   +       7       1,7
D – deti    1 077    1 359   +    282     24,2
C – dôchodcovia,       302       307   +       5       5,5
A – študenti    1 675    1 746   +     71     31,1
B – dospelí    2 160    2 092   -      68     37,3

Tab. 12   Percento používateľov z počtu obyvateľov

Ukazovateľ r. 2005 r. 2006 Rozdiel
Percento použ. z počtu obyv.       26,75     28,39   +     1,64
Percento detských používateľov       20,26     24,21   +     3,95
Počet používat. na 1 knihovníka     409   432   +   23 

Tab. 13   Počet návštevníkov, priemerná denná návštevnosť

Ukazovateľ r. 2005 r. 2006 Rozdiel
Počet návštevníkov        71 613       72 803  +   1 190
- z toho návštevníci čitární a študovní        12 607         9 619  -    2 988
- z toho používatelia Internetu          4 617         6 879  +   2 262
Priemerná denná návštevnosť (bez sobôt)            289            290  +          1
Priem. denná návštevnosť (vrátane sobôt)            251            259  +          8
Priem. denná návštevnosť – soboty              37              37              0 
Maximálna denná návštevnosť            436           445  +          9
Počet účastníkov podujatí       12 249      11 923   -      326

Od roku 2001 nám z čísla 6440 registrovaných čitateľov počet čitateľov systematicky 
klesal. Až v roku 2006 sa nám tento trend podarilo zastaviť a oproti predchádzajúcemu roku 
dokonca pomerne výrazne zvýšiť.  Oceňujeme,  že  sa  nám po neustálom poklese detských 
čitateľov podarilo tento stav zlepšiť – oproti predchádzajúcemu roku počet detských čitateľov 
stúpol o 26,2%. Prispeli k tomu bezplatný zápis prváčikov za čitateľov (177 detí) a projekt 
kultúrne poukazy z MK SR (uhradenie členského poplatku využilo 44 dospelých a 222 žiakov 
základných škôl).



2.3   Výpožičné služby

Tab 14   Výpožičky 

Výpožičky r. 2005 r. 2006 Rozdiel % z celku

výpožičky spolu        311 326       321 248  +   9 922     100
odborná lit. pre dospelých + ŠD          93 636         93 034  -       602           29
krásna lit. pre dospelých + ŠD          68 404         66 092   -   2 312       20,6
odborná lit. pre deti + ŠD         10 578         12 969  +   2 391        4
krásna lit. pre deti + ŠD         30 677         36 152  +   5 475       11,2
z toho špeciálne dokumenty           3 133           4 951  +   1 818       1,54
     - z toho AV dokumenty           2 080           2 443  +      363       0,76
     - elektronické dokumenty              970           2 229  +   1 259        0,69
z toho periodiká       108 031       113 001  +   4 970     35,2

Tab. 15    Výpožičky podľa druhu

Výpožičky r. 2005 r. 2006 Rozdiel % z celku
výpožičky celkom       311  326        321 248  +    9 922      100
z toho absenčné       215  996        218 325  +    2 329        68
z toho prezenčné          95 330        102 923  +    7 593        32

Tab. 16   Výpožičky podľa druhu dokumentov

Výpožičky r. 2005 r. 2006 Rozdiel % z celku
výpožičky celkom      311 326     321 248  +   9 922      100
z toho odborná literatúra – knihy      101 831     102 435  +      604        31,9
krásna literatúra – knihy        98 331     100 861  +   2 530        31,4
periodiká      108 031     113 001  +    4 970        35,2
špeciálne dokumenty          3 133        4 951  +    1 818          1,5

Tab. 17    Výpožičky kníh podľa používateľov

Výpožičky kníh r. 2005 r. 2006 Rozdiel % z celku
výpožičky  kníh celkom       200 162       208 210   +    9 151       100
z toho pre dospelých       160 416       159 116   -     1 300         76,4
z toho pre deti        39 746         49 094   +    9 348         23,6

Tab. 18   Výpožičky na obyvateľa, na používateľa, obrat knižného fondu

Ukazovateľ r. 2005 r. 2006 Rozdiel
výpožičky na 1 obyvateľa celkom              15,67          16,24   +     0,57
výpožičky  kníh na 1 obyvateľa              10,07          10,53   +     0,46
výpožičky na 1 používateľa celkom              58,58          57,23   -      1,35
výpožičky kníh na l používateľa              37,66          37,09   -      0,57
obrat knižného fondu                2,34            2,35   +     0,01



Tab. 19   Medziknižničná výpožičná služba

MVS r. 2005 r. 2006 Rozdiel
MVS iným knižniciam      248         329    +      81
MVS z iných knižníc      401         355    -       46

Tab. 20   Služby zdravotne znevýhodneným a iným špecifickým skupinám používateľov

Kategória používateľov Počet Počet výpožičiek Počet návštev 
doma Iné služby

slabozrakí a nevidomí     -             -            -                     -
Imobilní     -             -            -                     -
Iní     -             -            -                     -

Vyšší  počet  všetkých  druhov  výpožičiek  (až  na  výpožičky  krásnej  literatúry  pre 
dospelých,  pri  ktorej  sme  zaznamenali  medziročný  pokles)  vyplýva  zo  zvýšeného  počtu 
čitateľov,  čo  je  najmarakantnejšie  pri  náraste  všetkých  druhov  výpožičiek  na  detskom 
oddelení.  Mierny pokles výpožičiek odbornej  literatúry pre dospelých je  z nášho hľadiska 
dosť nelogický. Naopak, očakávali sme zvýšenie počtu výpožičiek v tejto kategórii vzhľadom 
na narastanie počtu študujúcich z Oravy na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Knižnica na 
to operatívne zareagovala zvýšeným nákupom učebnicovej literatúry pre týchto študujúcich. 
V hodnotenom roku sme sa snažili nakúpiť dostatok najžiadanejších beletristických kníh, aby 
sme dokázali pružne reagovať na požiadavky našich čitateľov. Napriek tomu ich výpožičky 
klesli.

Ponúkli  sme  možnosť  donáškovej  služby  kníh  pre  imobilných  používateľov,  no 
výraznejší záujem z ich strany  sme nezaznamenali. Donáškovú službu sme ponúkli aj členom 
Klubu dôchodcov a klientom Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb pre dospelých 
v Dolnom  Kubíne.  Záujem  prejavili  Domov  dôchodcov  a Domov  sociálnych  služieb  pre 
dospelých.  Pracovníčka  KVČ  pravidelne  raz  mesačne  odovzdáva  vypožičané  dokumenty 
knihovníkovi týchto zariadení. Záujem je prevažne o časopisy a krásnu literatúru. 

Knižnica  dlhodobo  spolupracuje  so  Špeciálnou  základnou  školou  pri  Stredisku 
sociálnych služieb v Dolnom Kubíne, ktorá má záujem nielen o kultúrno-výchovné podujatia 
ale  aj  o návštevu  knižnice  a  požičiavanie  literatúry.  Vďaka  zakúpenému  pásovému 
schodolezu  sa  môžu  imobilní  žiaci  školy  a ďalší  návštevníci  dostať  na  všetky  oddelenia 
knižnice.  Uvedené  sociálne  zariadenie  a  škola  majú  v knižnici  bezplatné  členstvo  ako 
kolektívny čitateľ.

Pre znevýhodnené skupiny používateľov (dôchodcovia, nezamestnaní, rodičia na MD) 
bol  určený  informačný  kurz  Základy  práce  s počítačom  a internetom,  ktorý  prebiehal 
v priestoroch hudobného a umenovedného oddelenia. Metodička knižnice a pracovníčky tohto 
oddelenia  na  pravidelných  stretnutiach  každé  dva  týždne  oboznamovali  účastníkov 
s možnosťami  využitia  textového  editora  Microsoft  Word  a vyhľadávaním  informácií  na 
internete. Účastníci kurzu mali možnosť bezplatného pripojenia na internet.

Výpožičný čas: Pondelok 8.00 - 16.00 hod.                     Štvrtok    8.00 – 18.00 hod.
         Utorok      8.00 - 18.00 hod.                     Piatok      8.00 – 18.00 hod.

                              Streda      10.00 - 18.00 hod.                    Sobota     8.30 – 12.30 hod.

Týždenný výpožičný čas: 50 hodín



2.4 Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia

Pri celkovom hodnotení uvedenej oblasti činnosti knižnice za rok 2006 musíme konštatovať 
to isté, čo sme uviedli v hodnotení za rok 2005: „našim zámerom nebolo v sledovanom roku 
zvyšovať kvantitatívne výkony, pretože už v roku 2004 sme situáciu považovali za optimálnu 
a s  plánovaným  zvyšovaním  nepočítame  ani  v blízkej  budúcnosti.  Nárast  nastal  vďaka 
požiadavkám  škôl,  ktoré  majú  stále  väčší  záujem  o naše  vystúpenia  a vďaka  priaznivým 
vonkajším okolnostiam, keď sa nám naskytli príležitosti uskutočniť príťažlivé podujatia pre 
čitateľov.“

Tab. 21   Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia

Ukazovateľ      r. 2005      r. 2006 Rozdiel
počet podujatí             514          528 +      14
z toho informatická výchova /kolektívov/             110          126 +      62
počet účastníkov podujatí        12 249      11 923 -     326
individ.konzultácie k využ.výpoč.techniky a el.médií  cca  1 400 cca 1 500 +   100 

Na doplnenie tejto tabuľky ešte uvedieme niekoľko čísel o rozdelení kolektívnych podujatí 
podľa vekovej kategórie:

- pre deti do 14 rokov:        397
- pre mládež – 15-19 rokov: 70
- pre dospelých:                    61 (v roku 2005 – 39 podujatí) 

Z celkového počtu podujatí bola informatická výchova realizovaná 126-krát, výstaviek bolo 
pripravených 130 a násteniek 62.

Výber z najdôležitejších podujatí:

Týždeň slovenských knižníc (27.3.-2.4.2006)
Počas 7. ročníka TSK knižnica zorganizovala 17 podujatí pre verejnosť. Zúčastnilo sa ich 490 
návštevníkov. Týždeň otvorila prezentácia kníh  Obrazy starej Oravy Jara Sýkoru a Oravci  
o svojej minulosti Antona Habovštiaka. Publikácie vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej 
v Martine v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka. Prezentácie sa zúčastnil 
fotograf  Jaro  Sýkora  a šéfredaktor  Vydavateľstva  Matice  slovenskej  Stanislav  Muntág. 
V programe zazneli  ukážky dolnooravských nárečí z knihy A. Habovštiaka.  Súčasťou bola 
výstava fotografií J. Sýkoru. 
Pre  znevýhodnené  skupiny  používateľov  (dôchodcovia,  rodičia  na  materskej  dovolenke, 
nezamestnaní) pripravila knižnica základný kurz práce s počítačom a internetom, ktorý bol 
finančne podporený Ministerstvom kultúry SR. 
Pre  seniorov,  členov  Klubu  dôchodcov  bolo  pripravené  spomienkové  literárne  pásmo 
o Ladislavovi Nádaši JÉGÉ.
V rámci  TSK  prebehlo  vyhodnotenie  3.  ročníka  regionálnej  súťaže  školských  časopisov. 
Zúčastnili  sa  ho  členovia  poroty  a zástupcovia  redakcií  jednotlivých  časopisov.  Účastníci 
stretnutia využili možnosť navštíviť redakciu týždenníka Noviny Orava a vidieť ako sa robia 
profesionálne noviny.
Pre žiakov materských škôl bolo určené rozprávkové dopoludnie  Čo sa skrýva v knižnici? 
Žiaci 1. stupňa ZŠ navštevovali hodiny informatickej výchovy a tematické podujatie o vzniku 
písma a knihy. 



V rámci prevencie drogových závislostí bolo pre žiakov 2. stupňa ZŠ pripravené podujatie 
Krajina Agord.
Tradičnou súčasťou TSK boli výstavy produkcie regionálnych vydavateľstiev v priestoroch 
čitárne. V tomto ročníku to boli Vydavateľstvo Matice slovenskej Martin a Pavlík Records 
Tvrdošín.
Radosť a poznanie bez hraníc (február – december 2006)
Celoročný projekt  Radosť a poznanie bez hraníc, ktorý finančne podporila Nadácia pre deti 
Slovenska – Hodina deťom, bol zameraný na integráciu telesne a mentálne postihnutých detí 
a mládeže  do  spoločnosti  intaktných rovesníkov v prirodzenom prostredí  knižnice.  Našou 
snahou  bolo  prehĺbenie  čitateľských  návykov  u detí  so  špeciálnymi  potrebami.  Vďaka 
projektu sme mohli zakúpiť atraktívne viacfunkčné knihy, ktoré vydávajú zvuky,  svetelný 
signál alebo ich súčasťou sú trojrozmerné predmety, knihy z oblasti špeciálnej pedagogiky, 
psychológie, materiál na tvorivé dielne, audiozostavu, didaktické a spoločenské hry, sedací 
nábytok do klubovne detského oddelenia. 
Projekt sa realizoval formou pravidelných interaktívnych tematických podujatí,  výtvarných 
a literárnych  tvorivých dielní,  besied so spisovateľmi Blaženou Mikšíkovou a Miroslavom 
Sanigom (Čo sa skrýva v knižnici, Vitaj jar, leto, jeseň, zima, Moje zvieratká, Krajina zvukov,  
Načo  sú  knihe  obrázky,  Túlavé  topánky,  Hádam,  hádaš,  hádame,  Kreslím,  modeluješ,  
tvoríme, Smiech sa nám lepí na päty, Rozprávočka veselá, ostaň ešte s nami, Moje mesto,  
Čítajúci kamaráti, Kde bolo, tam bolo...).
Výtvarné práce detí boli v knižnici vystavené a ich reprodukcie sa objavili na záložkách, ktoré 
knižnica vydala. Vydané boli aj zvukové rozprávkové knihy na CD a magnetofónovej kazete, 
ktorú účinkujúci dostali ako spomienku na chvíle strávené v knižnici. Projekt bol ukončený 
anketou, v ktorej deti vyjadrili svoje názory na projekt a nakreslili knižnicu svojich predstáv.
Noc s Andersenom – nočné čítanie v knižnici (31.3.-1.4.2006)
Do tohto  medzinárodného  podujatia  sa  knižnica  zapojila  štvrtýkrát.  Na  detskom oddelení 
nocovalo 27 detí  a 8 dospelých.  Deti  si  vypočuli  rozprávanie o živote H. CH. Andersena, 
čítali jeho rozprávky, súťažili, besedovali s horolezcom, kreslili a modelovali rozprávkových 
hrdinov, chatovali s nocľažníkmi z iných knižníc, podnikli večernú prechádzku mestom, pri 
ktorej navštívili miestnu požiarnu stanicu. Večer ukončili hádankami a zaspávalo sa s knihou 
v ruke.
Slávnostný zápis prvákov za čitateľov knižnice a pasovanie na rytierov pekného slova:
V priebehu mesiacov marec a apríl sa uskutočnil slávnostný bezplatný zápis žiakov 1. ročníka 
ZŠ v meste Dolný Kubín.  Stretol  sa s  priaznivou odozvou verejnosti.  Každý nový čitateľ 
zložil  prísahu  pred  rozprávkovým kráľom,  v  ktorej prisľúbil,  že  sa  bude  o knižky vzorne 
starať  a ochraňovať  ich.  Následne  bol  kráľom pasovaný  na  rytiera  pekného  slova,  dostal 
čitateľský preukaz a mohol si hneď požičať knihy.
Na konci školského roka prváci museli dokázať, že už vedia čítať a po splnení úlohy každá 
trieda dostala symbolický „kľúč na otváranie rozprávok“. Po úspešnom prečítaní rozprávky, 
vybraný zástupca žiakov voskom zapečatil šlabikár. Počas tohto podujatia sme získali 177 
nových čitateľov.
100 kníh Tatra banky (12.5.2006)
Tatra banka venovala v hodnotenom roku Oravskej knižnici Antona Habovštiaka knižný dar – 
100  kníh  pôvodnej  slovenskej  literatúry  vydaných  vo  vydavateľstve  LCA.  Knižný  dar 
odovzdala  Ing.  Margita  Prostredná,  riaditeľka  žilinskej  regionálnej  siete  pobočiek  banky 
a vydavateľ  Koloman Kertész Bagala,  ktorý bol tiež  moderátorom veľmi úspešnej  besedy 
s autormi Dadom Nagyom a Petrom Krištúfkom. 
52. ročník Hviezdoslavovho Kubína (27.9.-30.10.2006)
Oravská  knižnica  Antona  Habovštiaka  je  dlhoročným  spoluorganizátorom  celoslovenskej 
súťaže v umeleckom prednese. Tohto ročníka sa zúčastnili spisovatelia: Jozef Leikert, Ivan 



Szabó, Ján Zambor, Ján Beňo a Jozef Mokoš. Knižnica zabezpečovala program spisovateľom, 
ktorého súčasťou boli besedy na stredných a základných školách, autorské čítanie, príhovor 
Jozefa  Leikerta  pri  hrobe  P.  O.  Hviezdoslava  počas  otvorenia  Hviezdoslavovho  Kubína 
a účasť Jána Beňa v porote detskej recitačnej súťaže Vyšnokubínske prviesenky.
Jedným  zo  sprievodných  podujatí  bola  prezentácia  tvorby  a  autorské  čítanie  členov 
literárneho  klubu  Fontána  pri  Oravskej  knižnici  Antona  Habovštiaka  a literárneho  klubu 
Generácia pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pod názvom Čo nás spája.
Čítanie nás baví (25.-26.10.2006)
Literárny festival tvorili dve hlavné časti: celoslovenský seminár pre knihovníkov a učiteľov 
a regionálna  detská  vedomostná  súťaž  Knižný  Vševedko.  Seminár  bol  zameraný  na 
problematiku čítania a uskutočnil sa v priestoroch knižnice. Súťaž Knižný Vševedko patrí už 
niekoľko  rokov  k pravidelným  podujatiam  v regióne  Žilinského  samosprávneho  kraja. 
Krajské  kolo  sa  uskutočňuje  postupne  vo  všetkých  regionálnych  knižniciach. 
Spoluorganizátorom je Spolok slovenských knihovníkov. Tento ročník súťaže zorganizovala 
Oravská  knižnica  Antona  Habovštiaka  v divadelnej  sále  Mestského  kultúrneho  strediska 
v Dolnom  Kubíne.  Súťaže  sa  zúčastnilo  14  súťažiacich  z Čadce,  Dolného  Kubína, 
Liptovského Mikuláša, Martina a Žiliny. Súčasťou bola súťaž pre divákov – deti základných 
škôl a výstava knižnej produkcie slovenských vydavateľstiev. 
V prestávkach medzi jednotlivými kolami deti zabával maskot časopisu Fifik a spisovatelia 
Gabriela  Futová  a Ján  Uličiansky.  Popoludní  bola  na  detskom  oddelení  pre  redaktorov 
školských časopisov pripravená tlačová konferencia s G. Futovou. Druhý deň festivalu patril 
štyrom besedám s G. Futovou a Miroslavom Sanigom v mestských ZŠ.
Udelenie ocenenia Priateľ knižnice (11.12.2006)
Oravská knižnica Antona Habovštiaka druhý raz udelila ocenenie  Priateľ knižnice, ktoré je 
poďakovaním za dlhoročnú nezištnú spoluprácu a priazeň. Ocenenie si prevzali spisovateľka 
Blažena Mikšíková, ktorá sa od vydania svojej prvej knihy Belások v roku 1999 pravidelne 
zúčastňuje besied s čitateľmi na pôde knižnice i mimo nej. Ďalším oceneným bol Branislav 
Kaššovic,  konateľ  a dlhoročný  redaktor  mestskej  káblovej  televízie.  Slávnostná  udalosť 
spestril literárny večer venovaný tvorbe Kataríny a Antona Habovštiakovcov. 

Autorské besedy 
V rámci nich vystúpili  autori Koloman Kertész Bagala, Ján Beňo, Pavel Dvořák, Gabriela 
Futová, Peter Huba, Peter Krištúfek, Edita Kubičková, Jozef Leikert,   Blažena Mikšíková, 
Jozef Mokoš, Dado Nagy, Miroslav Saniga,  Jaro Sýkora, Ivan Szabó, Benjamín Tinák, Ján 
Uličiansky, Ján Zambor

Uvedenie a prezentácia nových kníh
Predstavili  sme  publikácie  Benjamína  Tináka  a  Edity  Kubičkovej:  Neuveriteľné  
dobrodružstvá  kocúrika Mňauka,  Jara Sýkoru:  Obrazy starej  Oravy,  Antona Habovštiaka: 
Oravci o svojej minulosti (2. vydanie), Peter Huba: V smútku a ponížení, Pavel Dvořák: Prvá 
kniha o Bratislave.

Súťaže
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s týždenníkom Noviny Orava usporiadala 
3.  ročník  regionálnej  súťaže  školských  časopisov základných  škôl.  Do  súťaže  bolo 
prihlásených  12  časopisov.  Hodnotilo  sa  v dvoch  kategóriách.  V  kategórii  1.  -  4.  ročník 
zvíťazil časopis  Druháčik ZŠ a MŠ v Babíne. V kategórii 5. - 9. ročník sa na prvom mieste 
umiestnili dva časopisy: ÚLET zo ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka v Zákamennom a Mladé letá ZŠ M. 
Kukučína v Dolnom Kubíne.



Trojčlenné družstvo detských čitateľov reprezentovalo knižnicu na krajskom kole literárno-
vedomostnej súťaže Knižný Vševedko v Dolnom Kubíne, ktorú organizovala Oravská knižnica 
Antona Habovštiaka. Domáca súťažiaca Patrícia Šaligová obsadila 3. miesto.
Detské  oddelenie  organizovalo  pravidelne  mesačne  pre  deti  vedomostnú  súťaž  Kto  vie,  
odpovie. 

Ankety
V ankete Kniha roka 2005 si naši čitatelia vyberali knihu, ktorá ich v uplynulom roku najviac 
oslovila.  Rovnako  ako  v minulom  roku,  u detských  čitateľov  zvíťazila  kniha  J.  K. 
Rowlingovej Harry Potter, u dospelých čitateľov Da Vinciho kód D. Browna.
Anketa Radosť a poznanie bez hraníc bola súčasťou celoročného projektu pre deti a na otázky 
s ním súvisiace odpovedali jednotliví účastníci.

Klubová činnosť knižnice
Fontána –  literárny  klub  mladých  autorov.  Vznikol  a  pri  knižnici  pôsobí  od  roku 1999. 
Členovia  klubu  sa  stretávajú  raz  do  mesiaca.  Stretnutia  slúžia  na  získanie  vzájomných 
kontaktov,  ich  súčasťou  sú  tvorivé  dielne,  čítanie  a rozbory  vlastnej  tvorby,  diskusie 
o literatúre, informácie o knižných novinkách, literárnych súťažiach. Svoju tvorbu uverejňujú 
v klubových zborníkoch, časopisoch a na internete. Pre verejnosť pripravujú autorské čítania 
v knižnici  a od  roku  2001  pravidelne  pripravujú  autorské  literárne  večery  v rámci 
Hviezdoslavovho Kubína.
Pri klube pracovala redakcia skautského časopisu Modrý horec 53. zboru Gentiana. 
Klub čítajúcich rodičov na materskej  dovolenke a ich detí  – určený najmladším čitateľom 
(hlasné  čítanie,  prezeranie  knižiek  a obrázkov,  hry  a vytváranie  pozitívneho  vzťahu  ku 
knihám  od  ranného  detstva).  Klub  sa  druhý  rok  stretáva  v  Materskom  centre  Píšťalka 
v Dolnom  Kubíne,  ktorého  priestory  viac  vyhovujú  malým  deťom.  Raz  mesačne  do 
materského  centra  prichádza  pracovníčka  KVČ z knižnice,  spolu  si  nahlas  čítajú,  učia  sa 
riekanky, rozprávajú sa o knižkách. Do čítania sa aktívne zapájajú aj rodičia. Členovia klubu 
môžu knižnicu navštevovať individuálne.
Školský  klub  detí ZŠ  Janka  Matúšku  v Dolnom  Kubíne  navštevoval  knižnicu  pravidelne 
popoludní. Deti sa venujú hlasnému a tichému čítaniu, pracujú v tvorivých dielňach.

Ďalšie podujatia
V rámci  kultúrno-výchovnej  činnosti  knižnice  sa  v uplynulom  roku  opäť  zvýšil  počet 
podujatí, najmä vďaka vysokému záujmu ZŠ. Podstatná časť z nich bola určená pre žiakov 
ZŠ.  Školy  majú  možnosť  vyberať  si  podujatia  z ponukových  listov,  ktoré  im  zasielame 
pravidelne každý polrok. Ak je záujem, pripravujeme i témy, ktoré navrhne škola a nie sú na 
ponukovom liste. 
Pravidelne organizujeme informatické výchovy pre všetky vekové kategórie  používateľov, 
podujatia  o  prevencii  drogových  závislostí,  hodiny  hlasného  čítania  pre  deti  ZŠ  a MŠ, 
čitateľské  dielne,  ilustrácie  prečítaného  príbehu  a ich  výstavy,  tvorivé  dielne  (práca 
s prírodnými materiálmi, textilom, slaným cestom, papierom, korálkami, drôtom, dokončenie 
rozprávkového príbehu, maľovanie na sklo, výroba vianočných pohľadníc a ozdôb).
Pripomenuli sme si význam celej generácie Štúrovcov v pokračujúcom roku Ľudovíta Štúra 
(Ľudovít Štúr, Janko Kráľ,  Andrej  Sládkovič,  Ján Botto,  Samo Chalupka, Janko Matúška, 
Ctiboh Zoch).  
Dôraz sme kládli na regionálnu výchovu a výročia regionálnych osobností ( Janko Matúška, 
Ladislav Nádaši JÉGÉ, P. O. Hviezdoslav). K významným osobnostiam regiónu sa pravidelne 
vraciame v cestopise Literárne prechádzky po Orave,  podujatiach Moje mesto – rozprávanie 



o udalostiach, osobnostiach, pamätníkoch, povestiach z Dolného Kubína a Odkiaľ sme a kde 
sú naše korene – povesti a rozprávanie o histórii Oravy.
S  pozitívnym  ohlasom  sa  stretli  kombinované  hudobno-slovné  pásma  o slovenských 
koledách, slávnych hudobných skladateľoch a dejinách hudby, muzikáloch, spomienky na W. 
A. Mozarta, Edith Piaf, Jimma Morrisona, Janis Joplin.  
Tematické  podujatia  o ľudových  zvykoch,  živote  a remeslách  našich  predkov,  ľudovej 
slovesnosti sú vyhľadávaným doplnkom učiva na školách.
Venovali  sme sa ľudovým a autorským rozprávkam – slovenským i svetovým, povestiam, 
mýtom, bájam, bájkam, literatúre faktu, dobrodružnej literatúre, súčasnej literatúre pre deti, 
ľudským a detským právam, výchove k tolerancii  a slušnému správaniu.
Mimoriadny úspech u detí mali podujatia Ďakujeme za rozprávku, pán Andersen, Volajú ma  
Hevi,  Prečo  si  hrdinovia  z Večerníčkov  obľúbili  aj  našu  knižnicu,  Teta  Ľudmila  
(Podjavorinská) .
Vo februári sme korunovali  Kráľa čitateľov – najvzornejšieho čitateľa detského oddelenia. 
Počas dňa detí sa z čitateľov detského oddelenia už tradične stali knihovníci a za návštevu 
knižnice cez tento sviatok dostali aj sladkú odmenu. Deň detí v knižnici strávila pri zábavnom 
čítaní a hádaní jedna z tried ZŠ. 
V septembri sme zahájili celoročné cyklické podujatie Už som prvák, už si čítam sám. Triedy, 
ktoré sa do neho zapojili, raz mesačne navštevujú knižnicu a skúšajú čítať jednoduché príbehy 
v knihách z edície Abeceda v rozprávke a Maľované čítanie.
Pri príprave všetkých podujatí dbáme o to, aby sa deti do podujatí primerane zapájali, aby boli 
pre ne zaujímavé i poučné a aby vychádzali z práce s knihou.

Spolupráca v rámci komunitnej činnosti
Okrem spolupráce s niektorými subjektami z mesta a regiónu, ktorú sme uviedli vyššie,  boli 
sme v kontakte ešte so všetkými typmi škôl v Dolnom Kubíne (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, Špeciálna ZŠ 
pri Stredisku sociálnych služieb, ZUŠ), ZŠ v regióne (Vyšný Kubín, Malatiná, Žaškov, Dlhá 
nad Oravou, Zázrivá, Chlebnice, Klin, Námestovo, Krivá, Istebné, Oravský Podzámok a iné), 
kultúrnymi  inštitúciami  (MsKS,  Oravské  múzeum  P.O.Hviezdoslava,  Oravské  osvetové 
stredisko), mestskými knižnicami v regióne, Spolkom slovenských knihovníkov, Mestským 
úradom  v Dolnom  Kubíne,  občianskymi  združeniami,  Klubom  dôchodcov,  Slovenskou 
jednotou  dôchodcov,  Domovom  dôchodcov,  literárnym  klubom  Mädokýš  z Martina, 
Asociáciou organizácií spisovateľov Slovenska, Spolkom slovenských spisovateľov, Klubom 
nezávislých spisovateľov, Národným osvetovým centrom, regionálnymi týždenníkmi Noviny 
Orava, MY - Naša Orava a Oravec, redakciou mestskej káblovej televízie INFOštúdio Dolný 
Kubín.
Sme  partnerskou  knižnicou  Parlamentnej  knižnice  Národnej  rady  SR  a v rámci  projektu 
Informácie pre verejnosť sprostredkúvame používateľom informácie o činnosti NR SR a EÚ.
V r. 2005 sme nadviazali spoluprácu s hnutím Greenpeace, ktorá pokračovala i v tomto roku. 
V  rámci  edukačného  projektu  EKO  –  INFO  poskytujeme  používateľom  ekologické 
informačné materiály.



3. BIBLIOGRAFICKÁ, DOKUMENTAČNÁ A INFORMAČNÁ ČINNOSŤ

Tab. 22  Bibliografická, dokumentačná a informačná činnosť

Ukazovateľ       r. 2005       r. 2006     Rozdiel
registrované bibliograf. a faktogr. Informácie     13 599      18 858   +   5 259
Počet bibliografií a rešerší            98           113   +        15
 - z toho na regionálne témy            18             44   +       26
počet monitorovaných periodík            69             69              0
počet záznamov v databáze celkom     13 200      13 864   +     664
z toho ročný prírastok       1 500           664   -      836
fond regionálnych dokumentov – knihy       2 253        2 377   +      124
                                                        periodiká            29             32   +          3
počet využívaných elektronických zdrojov              6              6               0 
výpožičky regionálnej literatúry              2 897       3 084   +      187 

Oravská  knižnica  plnila  funkciu  bibliograficko-informačného  centra   pre  územie 
okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, vytvárala používateľom také podmienky, ktoré 
by  zabezpečili  ich  rýchly  a komplexný  prístup  k požadovaným  zdrojom,  konkrétnym 
informáciám a poznatkom. 

Uprednostňovali sme aktívny kontakt pri získavaní aktuálne publikovanej literatúry, 
s autormi tvoriacimi v regióne, s vydavateľmi regionálnej literatúry, s predstaviteľmi miestnej 
samosprávy, s inštitúciami, ktoré sa podieľali na zhromažďovaní regionálnych  dokumentov, 
ale aj s používateľmi regionálnej literatúry a bibliografie.

Celkový charakter  bibliograficko-informačných,  rešeršných a konzultačných služieb 
bol podmienený skladbou používateľov a dostupnými informačnými zdrojmi. Dominantnými 
používateľmi  boli  aj  naďalej  študenti  stredných a vysokých škôl,  u ktorých sme sa snažili 
zvyšovať  ich   bibliografickú  gramotnosť  pri  spracovaní  seminárnych,  diplomových 
i záverečných prác, ktoré vychádzajú z regionálnych tém. Regionálna bibliografia ako zdroj 
informácií  bola akceptovaná aj zo strany pracovníkov kultúrnych zariadení a regionálnych 
médií. 

Z hľadiska sprístupňovania regionalík a individuálnej komunikácie s používateľom sme sa 
zameriavali na poskytovanie informácií na základe využívania pramenných materiálov a ich 
bibliografického spracovania. Ich informačná úroveň a kvalita bola ovplyvnená zastúpením 
regionálnych dokumentov vo fonde. 

Snažili  sme  sa  o  systematické  doplňovanie  fondu,  vrátane  regionálnych  periodík. 
Uplatňovali  sme  pri  tom  bežné  akvizičné  metódy  získavania  regionalík:  kúpu,  výmenu, 
povinný výtlačk, ale využili sme na to aj  účasť na kultúrnych podujatiach, formou prieskumu 
internetových stránok sme sa snažili  dostať k firemnej literatúry a k rôznym propagačným 
prospektom. 

Prostredníctvom  elektronickej  korešpondencie  sme  oslovili  subjekty,  u ktorých  sme 
predpokladali,  že vydávajú  materiály,  ktoré považujeme za vhodné a  potrebné zaradiť  do 
fondu.

Regionálne elektronické databázy:

Orava v tlači : 1994-2006 / zost. Darina Zemenčíková. – Dolný Kubín : Oravská knižnica 
A. Habovštiaka, 2006. – 1 elektronický disk (hard disk). – Spracované v systéme BIBLIS. 
Databáza sa nachádza u vydavateľa a k 31.12.2006 obsahuje 13 864 záznamov.



      Sekundárne informačné zdroje:

Z regionálnych kartoték boli najviac využívané: 

Tematická  kartotéka  -  albumy  článkov  s  regionálnou  tematikou  excerpované 
z celoslovenskej a regionálnej tlače od roku 1976.

Miestopisná kartotéka  miest a obcí okresov  Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín 
obsahuje články publikované v tlači, drobné tlače a informačné publikácie vydávané miestnou 
samosprávou, ktoré sú cenným zdrojom informácií o súčasnom dianí a živote regiónu.

Kartotéky osobností – albumy biografických článkov žijúcich a nežijúcich osobností; 
dotazníky  osobností,  ktoré  pôsobia  v regióne  a  neboli  doposiaľ  začlenené  v regionálnych 
biografických slovníkoch; portréty a fotosúbory regionálnych osobností; vizitky významných 
osobností pôsobiacich v regióne

Erby miest a obcí regiónu Orava  -  popisy a vyobrazenia symbolov mesta Dolný 
Kubín a prímestských častí; popisy a vyobrazenia erbov miest a obcí v okrese Tvrdošín.

Pohľadnice s tematikou regiónu.
Adresár  webových  stránok kultúrnych  inštitúcií  a rôznych  subjektov  pôsobiacich 

v regióne.

1. METODICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ KNIŽNICE

4.1.     Metodické návštevy 

      r.2005       r.2006      Rozdiel
Počet metodických návštev          57          62    +        5
  – z toho verejné knižnice          50          51    +        1
                školské knižnice            7          10    +        3
                iné knižnice            0            1    +        1
Počet konzultácií          98        103    +        5
Odborné podujatia            2            2              0

4.2. Vnútroknižničná metodika – zameranie
     V rámci vnútroknižničnej metodiky sme sa zamerali na riešenie odborných a technických 
problémov súvisiacich s prevádzkou knižnice, vypracovanie interných smerníc a dokumentov, 
rozborovú  činnosť  a spracovávanie  štatistík,  vypracovanie  dotazníkov,  formulárov 
a podkladov pre zriaďovateľa, SNK Martin a ďalšie inštitúcie.      
      Metodička zabezpečovala korektnú prevádzku počítačovej siete a elektronických databáz, 
servis  nad systémami  Libris  a Biblis,  koordinovala  pracovné návštevy autora  systému Dr. 
Tibora  Menyherta  v Oravskej  knižnici  a ďalších  automatizovaných  knižniciach  regiónu, 
realizovala  ošetrenie  vzniknutých  chýb  v knižnično-informačnom systéme  a zmeny  v jeho 
nastaveniach,  aktualizovala  webovú  stránku  Oravskej  knižnice  a databázu  právnych 
informácií  JASPI  z Internetu.   V súvislosti  so  spustením  on-line  katalógu  a možnosťou 
používateľov  rezervovať  si  knihy  a prezerať  svoje  konto  prostredníctvom  internetu, 
vypracovala inštruktážny manuál pre používateľov.



         Značný  objem  pracovného  času  metodičky  sa  týkal  vypracovávania  projektov, 
ich realizácii  a vyhodnocovaniu.  V rámci realizácie projektu podporeného MK SR Verejná 
knižnica 21. storočia – aktívny článok informačnej infraštruktúry vypracovala učebný plán 
a viedla  základný  informatický  kurz   pre  sociálne  znevýhodnené  skupiny  používateľov 
(seniorov,  nezamestnaných  a rodičov  na  materskej  dovolenke).  Organizačne  zabezpečila 
a koordinovala  realizáciu  ďalšieho  Ministerstvom  kultúry  SR  podporeného  projektu  – 
literárny festival Čítanie nás baví!. V súvislosti s projektom Radosť a poznanie bez hraníc, 
podporeného  Fondom  Hodina  deťom,  metodička  okrem  priameho  podieľania  sa  na 
organizačnom  zabezpečení  jednotlivých  podujatí,  pripravila  a vytlačila  pre  účastníkov 
projektu  nezabudníčky  a záložky,  na  ktorých  sa  prezentovali  výtvarné  práce  zdravotne 
znevýhodnených žiakov  Špeciálnej  základnej  školy  v Dolnom Kubíne.  S účastníkmi  tohto 
projektu  nahrala  a následne  zabezpečila  vydanie  vlastnej  zvukovej  knihy  S priateľmi  do 
rozprávky na CD a MG nosičoch. 
     V rámci medzinárodnej  spolupráce sa zúčastnila  seminára v knižnici  v Egri,  na ktorý 
pripravila príspevok o činnosti a najzaujímavejších podujatiach Detského oddelenia.
     Vypracovala stanovy a zabezpečila registráciu občianskeho združenia ORBIS LIBRI, ktoré 
bude pracovať pri Oravskej knižnici A. Habovštiaka. 
     Zúčastnila sa cyklu tréningového seminára Kultúrna politika od A po Ž, podieľa sa na 
sobotnajších službách v Umenovednom a hudobnom oddelení. 

4.3. Regionálna metodika

Tab. 23   Okresná metodická pôsobnosť                                                                            

Rok Počet 
knižníc 
v metod. 
pôsobnosti

Úväzok 
metodika 
pre okr. 
metodiku

Odb. 
poduj. 
pre 
knih.

Počet 
metod. 
návštev

Centrál. 
Nákup 
KF

Počet 
stag. 
knižníc

Počet 
knižníc 
s obnov. 
činn.

Počet 
presť. 
knižníc

Počet 
kniž. 
bez Sk 
na KF

% kniž. 
bez 
nákupu 
KF

2005      63       1    2    50   xxx     7     2      4    21    32
2006      61       1    2    62   xxx     8     0      5    17    28

Oravská knižnica má vo svojej metodickej pôsobnosti 61 verejných knižníc v  okrese Dolný 
Kubín  (2  profesionálne,  21  neprofesionálnych),  Námestovo  (4  profesionálne,  19 
neprofesionálnych) a Tvrdošín (3 profesionálne, 12 neprofesionálnych).

Sieť profesionálnych knižníc
     Z 9 profesionálnych knižníc pristúpilo k automatizácii knižnično-informačných procesov 7 
knižníc (Námestovo, Oravský Podzámok, Rabča, Trstená, Tvrdošín,  Nižná).  V súvislosti  s 
postupným  zavádzaním automatizácie knižnično-informačných procesov sa zvýšila potreba 
poradenskej a konzultačnej pomoci zo strany OK. Na metodických návštevách sme priebežne 
zaškoľovali  pracovníčky  týchto  knižníc  v   práci  s  jednotlivými  modulmi  knižničného 
systému Libris a poskytovali  sme následnú pomoc pri  zabezpečovaní  korektnej  prevádzky 
programu.  V knižnici  v Nižnej  bol  inštalovaný  systém  Libris,  poskytnutá  naša  databáza 
analyticky  spracovaného knižničného fondu a opakované zaškolenie pri retro spracovaní ich 
fondu. Program Libris a databáza našej knižnice boli inštalované ku koncu roka aj v knižnici 
v Oravskej  Lesnej,  keďže  došlo  k zmene  knihovníka,  zaškolenie  sa  neuskutočnilo. 
Pracovníkom MsK v Námestove  sme  poskytli  metodickú  pomoc  pri  generovaní  zmierov, 
v MsK Trstená a Tvrdošín sme nastavili modul Služby a zaškolili pracovníčky v práci s týmto 
modulom, priebežne sme opravovali vzniknuté chyby v jednotlivých moduloch. 



     Mestským knižniciam a Obecnej knižnici v Rabči bol pravidelne zasielaný bulletin Nové 
knihy, ktorý slúži ako metodický materiál pri katalogizácii, klasifikácii a vecnom spracovaní 
nových prírastkov knižničného fondu. 
     Metodička  poskytla  pracovníčkam  profesionálnych  knižníc  odborné  usmernenie 
a konzultácie  pri  vypracovávaní  projektov  do  Grantového  systému  MK  SR,  v roku  2006 
získali  knižnice  v Námestove,  Tvrdošíne,  Trstenej  a  Rabči  finančné prostriedky na nákup 
knižného fondu v celkovej sume 80.000.- Sk. Projekty podali aj knižnice Zázrivá, Zákamenné 
a Oravský Podzámok, tieto však neboli podporené. 
     Dňa 25.10.2006 sa uskutočnilo pracovné stretnutie profesionálnych knihovníkov zamerané 
na  informácie zo seminára o Medziknižničnej výpožičnej službe, realizácii rešeršných služieb 
prostredníctvom on-line katalógov knižníc zverejnených na Internete, o vyhodnotení plnenia 
Stratégie slovenského knihovníctva do roku 2006 a Programu elektronizácie knižníc SR, ako 
aj  o  strategických  zámeroch  na  roky  2007  –  2013,  tak  ako  odzneli  na  celoslovenskej 
konferencii dňa 7. júna 2006 v Martine.
     Školská  knižnica  pri  Strednej  priemyselnej  škole  v Tvrdošíne  je  automatizovaná 
prostredníctvom knižničného systému Libris, v priebehu roka sme v tejto knižnici uskutočnili 
niekoľko  metodických  návštev  zameraných  na  opravu  chýb  v jednotlivých  moduloch, 
poskytli odborné usmernenie a konzultácie pri vypracovaní projektu do Grantového systému 
MK SR a zabezpečili návštevu autora systému Libris T. Menyherta, ktorý inštaloval off-line 
katalóg.

Sieť neprofesionálnych knižníc

     Metodická činnosť v rámci neprofesionalizovaných verejných knižníc bola aj v tomto roku 
zameraná  na  zisťovanie  stavu  a  činnosti  jednotlivých  obecných  knižníc,  odbornej  úrovne 
vedenia  základných  evidencií  (zoznam  čitateľov,  denník  činnosti,  prírastkový  zoznam, 
zoznam vyradených kníh, katalóg kontrolných lístkov), usmernenie pri realizácii fyzických 
revízií  knižných  fondov  a  ich  následnom  evidenčnom  vysporiadaní,  korektné  vypĺňanie 
ročného štatistického výkazu o činnosti knižnice, úrovne poskytovania výpožičných služieb, 
zaškoľovanie  nových  neprofesionálnych  knihovníkov.  Poskytovanie  knižničných  služieb 
v jednotlivých obecných knižniciach je rozdielna, závisela na finančných možnostiach obce, 
chápania významu knižnice pre kultúrny život v obci zo strany obecného úradu a obecného 
zastupiteľstva, miere osobnej zainteresovanosti neprofesionálnych knihovníkov. V niektorých 
obciach sa  objavili  tendencie  zlučovať  verejné  knižnice  so  školskými,  odporučili  sme im 
postupovať  podľa  záväzných  pokynov  z SNK  Martin.  V priebehu  roka  2006  došlo  ku 
faktickému   zlúčeniu  knižníc  vo  Vitanovej,  Oravskej  Polhore  a Sihelnom.  Keďže  ku 
31.12.2006 sa neuskutočnilo odhlásenie obecných knižníc vo Vitanovej a Oravskej Polhore 
v Zozname knižníc SR, sú za rok 2006 zahrnuté ešte v sieti verejných knižníc.
     V sieti neprofesionálnych knižníc používala automatizovaný knižnično-informačný systém 
Libris Obecná knižnica v Istebnom a v Liesku, pracovníčkam týchto knižníc bola poskytnutá 
metodická  pomoc  pri  zabezpečovaní  korektnej  prevádzky  programu.  Niektoré  knižnice 
s neprofesionálnymi  knihovníkmi  a školské  knižnice  prejavili  záujem  o automatizáciu. 
Knihovníkov, pracovníkov obecných úradov a škôl sme informovali  o možnostiach výberu 
knihovníckych  softvérov.  V prípade,  že  si  vyberú  systém Libris  poskytneme  im obdobnú 
metodickú  pomoc  ako  knižniciam,  ktoré  už  prešli  automatizáciou.  V roku  2006  bol 
inštalovaný  systém  Libris  v Oravskej  Polhore,  metodička  poskytla  zaškolenie  v retro 
spracovaní  knižného  fondu.  Keďže  však  došlo  k zlúčeniu  obecnej  a školskej  knižnice, 
knižnica prechádza od r. 2007 do siete školských knižníc. V knižniciach Vitanová a Sihelné 
bol  inštalovaný  systém  Clavius,  ktorý  knižnice  získali  z projektov  podporených 
Ministerstvom školstva SR. Obidve knižnice však prechádzajú do siete školských knižníc. Pri 



metodickej  návšteve  knižnice  v Sihelnom sme zistili,  že  pri  retro  spracovaní  fondu popis 
knižničnej  jednotky  pozostáva  len  z autora  a názvu,  čo  je  pri  funkciách  systému  Clavius 
absolútne  nedostatočné.  Metodička  odporučila  návštevu  Oravskej  knižnice,  kde  by  sme 
zaškolili poverenú osobu v analytickom popise a odporučila možnosť prebratia predmetových 
hesiel a triednikov MDT z on-line katalógu OKAH.
     Metodička  poskytla  knihovníkom  neprofesionálnych  knižníc  odborné  usmernenie 
a konzultácie  pri  vypracovávaní  projektov  do  Grantového  systému  MK  SR,  v roku  2006 
podalo projekty 7 knižníc (Ťapešovo,  Zábiedovo,  Žaškov, Novoť,  Bziny,  Podbiel,  Liesek, 
Bobrov, Lokca). Projekty neboli podporené, keďže MK SR zvolilo postoj nepodporiť žiadnu 
neprofesionálnu knižnicu.
     V rámci  rozborovej  činnosti  sme spracovali  štatistické  prehľady o  činnosti  Oravskej 
knižnice a ostatných verejných knižníc  podľa jednotlivých okresov regiónu Orava,  ako aj 
výsledky dotazníkového prieskumu stavu siete verejných knižníc v okresoch Dolný Kubín, 
Námestovo, Tvrdošín. 

Sieť školských knižníc

     Situácia  v školských  knižniciach  sa  zásadne  nemenila.  Priestorovo  a materiálne  sú 
vybavené v súlade s celkovými možnosťami školy. Finančné prostriedky na nákup literatúry 
sú nedostatočné, KF sa dopĺňa najmä z darov od sponzorov, rodičov detí a učiteľov. Sú to 
väčšinou  staršie  tituly.  Knižnice  si  viedli  evidencie  a štatistické  výsledky  spracúvali  pre 
svojho zriaďovateľa. 
V roku  2006  sa  vo  zvýšenej  miere  obracali  na  nás  pracovníci  školských  knižníc 
predovšetkým  v súvislosti  s automatizáciou  ich  knižníc.  Okrem  poskytovania  informácií 
o existujúcich knižničných softvéroch, poskytli  sme podklady a konzultácie k vypracovaniu 
projektov do grantového programu MŠ SR Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 
ZŠ  M.  Kukučína  a Cirkevnej  ZŠ  A.  Radlinského  v Dolnom  Kubíne,  ZŠ  v Dlhej  a SPŠ 
v Tvrdošíne.  Podarilo  sa  im  získať  finančné  prostriedky  na  nákup  knižničného  fondu 
a zlepšenie priestorového vybavenia. Vďaka tomuto sa mohla školská knižnica v Dlhej nad 
Oravou presťahovať do novej miestnosti zariadenej účelovým nábytkom, doplniť fond o nové 
tituly z náučnej a krásnej literatúry a pribudol jej i počítač.
Do nových priestorov sa presťahovala školská knižnica  ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne. 
Okrem  nového  vybavenia  knižnice,  nákupu  kníh  a časopisov,  vytvorila  škola  chránené 
pracovné miesto a na miesto  knihovníčky zamestnala  pracovníčku so zníženou pracovnou 
schopnosťou. Knižnica tak môže byť k dispozícii čitateľom každý pracovný deň. Finančné 
náklady čiastočne pokryl grant z Ministerstva školstva a Mestský úrad.

Môžeme konštatovať, že sú predpoklady na to, aby sa stav v školských knižniciach 
zlepšoval,  chýba im však systematické  metodické usmerňovanie,  ktoré by sa  prejavilo  na 
skvalitňovaní  ich  knižničnej  práce.  V rámci  svojich  možností  OKAH  takúto  metodickú 
pomoc na požiadanie poskytovala.

Iné knižnice

V rámci  spolupráce  s Domovom  dôchodcov  v Dolnom  Kubíne  sa  uskutočnila  metodická 
návšteva  v knižnici  tohto  zariadenia  pri  príležitosti  presťahovania  knižnice  do  nových 
a väčších priestorov. Do tejto knižnice pravidelne mesačne knižnica zapožičiava súbor kníh 
a periodík.



5. ÚČASŤ PRACOVNÍKOV NA PORADÁCH, ŠKOLENIACH, SEMINÁROCH

PhDr. Milan Gonda – riaditeľ knižnice
19. 01. – konzultácia na CVTI SR a v redakcii ITlib, Bratislava
30. 01. – porada riaditeľov organizácií pod správou ŽSK, Žilina
06. 02. – miniseminár k spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka, Nové Zámky
07. 02. – odborná návšteva v regionálnej a mestskej knižnici, Levice a Šurany
01. 03. – celoslovenská porada riaditeľov a metodikov knižníc, Martin
17. 03. – valné zhromaždenie SSK, Martin
02. 03. – porada riaditeľov knižníc kult. zariadení ŽSK, Žilina
23.03. – otvorenie Týždňa slovenských knižníc, Žilina
31.03. – seminár Osobnosť knihovníka, Banská Bystrica
06. 04. – prednáška na seminári o kríze čítania pre knihovníkov Hornej Nitry, Prievidza
09. 05. – predstavenstvo Spolku slovenských knihovníkov, Bratislava
11. - 13. 05. – tréning v rámci projektu Kultúra od A po Ž, Liptovský Ján
07. 06. – odborná konferencia Knižnice 2007 - 2013, Martin
8. – 10. 06. – tréning v rámci projektu Kultúra od A po Ž, Terchová
07. 06. – odborná konferencia Knižnice 2007 - 2013, Martin
14. 06. – rokovanie o príprave podujatí s p. Habovštiakovou, Bratislava
28. 06. – rokovanie o príprave spoločných podujatí, Limanowa – Poľsko
02. 08. – porada riaditeľov knižníc ŽSK, Žilina
12. 09. – porada riaditeľov kultúrnych zariadení ŽSK, Žilina
02.10. – seminár k problematike čítania, Lučenec
12.10. – predstavenstvo Spolku slovenských knihovníkov, Bratislava
16.-17. 10. –  seminár a výmena skúsenosti o práci s detským čitateľom, Eger - Maďarsko
24. 10. –  Valné zhromaždenie Asociácie slovenských knižníc, Piešťany
26. 10. –  seminár Financovanie kultúry, Žilina
09. 11. – zasadnutie predstavenstva Spolku slovenských knihovníkov, Bratislava
14.-15. 11. – seminár Miesto knižníc v systéme miestnej kultúry, Martin
20.11. – zasadnutie predstavenstva Spolku slovenských knihovníkov, Bratislava
29.11. – konzultácia k činnosti mestských knižníc pre SSK, Ružomberok
30.11.-1.12.  – účasť na Jašíkových Kysuciach, Čadca
04. 12. – konferencia k 60. výročiu založenia Spolku slovenských knihovníkov, Bratislava
Individuálne cesty kvôli konzultáciám na ŽSK Žilina, do SNK a vydavateľstva MS  Martin.

Mgr. Martina Fecskeová  – metodička
06. 02. – miniseminár k spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka, Nové Zámky
07. 02. – odborná návšteva v regionálnej a mestskej knižnici, Levice a Šurany
14.02. – školenie ku grantovému programu MK SR, Bratislave.
01. 03. – celoslovenská porada riaditeľov a metodikov knižníc, Martin
20.04. –  rokovanie predsedov základných organizácií OZPK SR, Žilina
24.04.  –  rozbory činnosti regionálnych knižníc Žilinského kraja, Martin
10.05. – pracovné stretnutie metodickej rady SNK pre informačné technológie, Bratislava 
25.-27.5. – tréning v rámci projektu Kultúra od A po Ž, Liptovský Ján 
07. 06. – odborná konferencia Knižnice 2007 - 2013, Martin
07.-09.9. – tréning v rámci projektu Kultúra od A po Ž, Martin
28.09. – pracovná porada na ŽSK k problematike siete VUCNET, Žilina
05.-07.10. – tréning v rámci projektu Kultúra od A po Ž, Liptovský Ján
16.-17. 10. –  seminár a výmena skúsenosti o práci s detským čitateľom, Eger - Maďarsko
11.12. – rokovanie predsedov základných organizácií OZPK SR, Žilina



13.12. – celoslovenská porada riaditeľov a metodikov knižníc, Martina

Mária Bachledová – ekonomická pracovníčka
26.04. – školenie k ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia, Dolný Kubín
21.-25.8. – školenie k iSPIN- novému účtovnému programu, Žilina
4.-8.9. – školenie k iSPIN- novému účtovnému programu, Žilina
02.11. – školenie k základom aktuálneho účtovníctva, Žilina
30.11. – školenie k mzdovému programu MAGMA, Žilina
12.12. – školenie k mzdovému programu MAGMA, Žilina

Alena Javorková – detské oddelenie
06. 02. – miniseminár k spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka, Nové Zámky
07. 02. – odborná návšteva v regionálnej a mestskej knižnici, Levice a Šurany
20. 09. – seminár Prešov číta rád, Prešov
22.11. – pracovná návšteva v obecnej a mestskej knižnici, Rabča a Námestovo
28.11. – stretnutie pracovnej skupiny SNK pre prácu s detským čitateľom, Bratislave 

Miriam Kazimírová – koordinátorka služieb a KVČ
28. 06. – rokovanie o príprave spoločných podujatí, Limanowa – Poľsko
20. 09. – seminár Prešov číta rád, Prešov
15.11.2006 – seminár Miesto knižníc v systéme miestnej kultúry, Martin

Janka Sopková – hudobné oddelenie a čitáreň
09.10. – školenie k používaniu softvéru FABASOFT, Žilina

Darina Zemenčíková – bibliografka a regionalistka
15.-17.5. – metodický seminár Dni regionálnej bibliografie, Martin
22.06. – pracovná návšteva v mestských knižniciach, Tvrdošín, Trstená a Námestovo
14. 04. – porada bibliografov Žilinského kraja spojená s prezentáciou KIS MaSK, Žilina
2.-3.10. – kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografov, Trenčín
22.11. – pracovná návšteva v obecnej a mestskej knižnici, Rabča a Námestovo

Antónia Albíniová – náučné oddelenie
14. 06. – seminár MVS včera, dnes a zajtra, Martin
22.06. – pracovná návšteva v mestských knižniciach, Tvrdošín, Trstená a Námestovo
05.-07.10. – tréning v rámci projektu Kultúra od A po Ž, Liptovský Ján
22.11. – pracovná návšteva v obecnej a mestskej knižnici, Rabča a Námestovo

Zdenka Štefková – náučné oddelenie
22.06. – pracovná návšteva v mestských knižniciach, Tvrdošín, Trstená a Námestovo
22.11. – pracovná návšteva v obecnej a mestskej knižnici, Rabča a Námestovo

Jozefína Drabiňáková – náučné oddelenie
22.11. – pracovná návšteva v obecnej a mestskej knižnici, Rabča a Námestovo



6. EDIČNÁ ČINNOSŤ KNIŽNICE  

1. Príspevok k dejinám oravského školstva  / Otília Štepitová ; graf. úprava Darina 
Zemenčíková. – Dolný Kubín : Oravská knižnica A. Habovštiaka, 2006. – 515 s.

            ISBN 80-89099-08-4

2. Analýza  činnosti  regionálnych  knižníc  na  Slovensku  z hľadiska  rozvíjania 
knižníc  ako  komunitných  centier,  resp.  komunitnej  činnosti  knižníc  /  Milan 
Gonda. – Dolný Kubín : Oravská knižnica A. Habovštiaka, 2006. – 10 s.

3. Elena Hroboňová : bibliografický leták  / zost. Darina Zemenčíková. – Dolný Kubín : 
Oravská knižnica A. Habovštiaka, 2006. - [17] záznamov.

4. Milo Urban  :  bibliografický leták  /  zost.  Darina Zemenčíková.  – Dolný Kubín : 
Oravská knižnica A. Habovštiaka, 2006. - [30] záznamov.

5. Nové knihy : odporúčajúca bibliografia / zost. Oľga Milučká ; graf. úprava : Darina 
Zemenčíková. – Dolný Kubín : Oravská knižnica A. Habovštiaka, 2006. – 342 zázn. – 
Vydané tri čísla.

6. Oravská knižnica v Dolnom Kubíne : informačný leták. – Dolný Kubín : Oravská 
knižnica A. Habovštiaka, 2006. – Aktualizácia v zmysle výpožičného poriadku.

7. Hodina  deťom  :  ilustrovaná  záložka.  –  Dolný  Kubín  :  Oravská  knižnica  A. 
Habovštiaka, 2006. 

8. Hodina deťom : nezábudníček.  - Dolný Kubín : Oravská knižnica A. Habovštiaka, 
2006. – Detský zápisník. 

9. Správa činnosti za rok 2005 / zost. Milan Gonda, Mária Bachledová. – Dolný Kubín: 
Oravská knižnica A. Habovštiaka, 2006. –  33 s., príl.

10. Stav verejných knižníc za rok 2005 : okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín / 
zost. Martina Fecskeová. – Dolný Kubín : Oravská knižnica A. Habovštiaka, 2006. – 
nestr.

11. S priateľmi  do  rozprávky  /  načítali  žiaci  Špeciálnej  základnej  školy  pre  telesne 
postihnutých a Základnej školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne. – Dolný Kubín : 
Oravská  knižnica  A.  Habovštiaka,  2006.  -  (CD;  MG)  –  Zvuková  kniha  z diel 
slovenských autorov.

7.  PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV KNIŽNICE, O KNIŽNICI,    
     PEZENTÁCIA V INÝCH MÉDIÁCH 

Knižnica realizuje vzťahy s verejnosťou nielen svojou činnosťou a podujatiami, ale aj formou 
tlačených  propagačných  materiálov,  rubrík  a relácií  v masmédiách  a na  internete.  Výber 
z podujatí  bol  publikovaný  v katalógu  kultúrnych  a športových  podujatí  Čo sa  chystá  na 



Orave  v roku  2006?. Oravská  knižnica  Antona  Habovštiaka  sa  objavila  nasledujúcich 
v masmédiách:

Infoštúdio Dolný Kubín – mestská káblová televízia

Textové spravodajstvo: 

Oravská knižnica Antona Habovštiaka má od roku 1998 v textovom spravodajstve svoju stálu 
rubriku Nové  tituly  v Oravskej  knižnici  Antona  Habovštiaka,  ktorú  pracovníčka  KVČ 
týždenne  aktualizuje  a predstavuje  štyri  nové  dokumenty  s ich  stručnou  charakteristikou. 
Novinky sú tematicky rozčlenené na beletriu, náučnú literatúru, detskú literatúru, hudobniny 
prípadne regionálnu literatúru.
V spravodajstve propagujeme svoju činnosť formou oznamov a pozvánok na podujatia.
Uverejnených bolo 55 správ.

Obrazové spravodajstvo:

1. 27.01.2006 – Prezentácia knihy Benjamína Tináka Neuveriteľné dobrodružstvá kocúrika  
    Mňauka.
2. 17.02.2006 – Umelec-lekár-človek. Literárne pásmo venované 140. výročiu narodenia L. 
     N. JÉGÉ.
3. 17.02.2006 – Valentínske srdiečka – výstavy detských výtvarných prác na detskom 
     oddelení knižnice, informácie o súťaži Najkrajšia Valentínka.
4. 31.03.2006 – Prezentácia kníh: Jaro Sýkora – Obrazy starej Oravy a Anton Habovštiak – 
    Oravci o svojej minulosti.
5. 31.03.2006 – Vyhodnotenie 3. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov.
6. 12.05.2006 – 100 kníh Tatra banky. Odovzdanie knižného daru a autorská beseda s K. K. 
     Bagalom, D. Nagyom a P. Krištúfkom.
7. 21.07.2006 – Rekonštrukcia okien v knižnici.
8. 21.07.2006 – Túlavé topánky. Podujatie v rámci projektu Radosť a poznanie bez hraníc.
9. 27.10.2006 – Regionálne kolo vedomostnej súťaže Knižný Vševedko a festival Čítanie  
    nás baví.
10. 27.10.2006 – Prezentácia knihy Petra Hubu V smútku a ponížení.
11. 01.12.2006 – Pavel Dvořák v Oravskej knižnici.
12. 15.12.2006 – Udeľovanie ocenenia Priateľ knižnice. 

Články, rozhovory a     krátke oznamy v     periodikách:  

Spolu  bolo  uverejnených  80  článkov  o knižnici,  prípadne  tých,  ktorých  autormi  sú 
zamestnanci knižnice.
Okrem článkov uvedených v súpise bolo uverejnených i 38 príspevkov do rubriky Nové tituly 
v týždenníku Noviny Orava, ktorá v ňom vychádza od roku 2002:
KAZIMÍROVÁ, Miriam: Nové tituly. In: Noviny Orava.- Roč. 5, č. 1-51 (2006).

Bibliografický súpis článkov obsahuje záznamy rozdelené do dvoch kategórií:
- články o knižnici
- články zamestnancov knižnice.

Boli radené chronologicky, podľa dátumu uverejnenia a abecedne podľa názvu periodika, 
v ktorom vyšli.



Články o     knižnici:    57 záznamov 

Knižná revue:

1. KDE bolo: ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne /Oravská knižnica Antona Habovštiaka 
v Dolnom  Kubíne/:  prezentácia  knihy  Neuveriteľné  dobrodružstvá  kocúrika  Mňauka 
autora Benjamína Tináka. In: Knižná revue. – Roč. 16, č. 3 (01.02.2006), s. 2.

2. KDE bolo: Čitáreň Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne: literárne 
popoludnie. In: Knižná revue. – Roč. 16, č. 4 (15.02.2006), s. 2.

3. KDE bolo: Čitáreň Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne: prezentácia 
kníh. In: Knižná revue. – Roč. 16, č. 7 (29.03.2006), s. 2.

4. KDE  bude:  Oravská  knižnica  Antona  Habovštiaka  v Dolnom  Kubíne:  seminár  pre 
knihovníkov a učiteľov. In: Knižná revue. – Roč. 16, č. 22 (30.03.2005), s. 2.

5. KDE  bolo:  Oravská  knižnica  Antona  Habovštiaka  v Dolnom  Kubíne:  beseda  so 
spisovateľom Pavlom Dvořákom. In: Knižná revue. – Roč. 16, č. 25 (06.12.2006), s.2.

6. KDE bolo: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne: adventný literárny 
večer  spojený  s udelením ocenenia  Priateľ  knižnice:  Knižná  revue.  –  Roč.  16,  č.  26 
(20.12.2006), s. 2.

Knižnica:

7. KUCIANOVÁ,  Anna:  Bibliografická  činnosť  v regionálnych  knižniciach  Slovenskej 
republiky. In: Knižnica. – Roč. 7, č. 1 (2006), s. 19-24.

8. KILLÁROVÁ,  Iveta:  Knižnice  Slovenskej  republiky  v číslach  v roku  2005.  In: 
Knižnica.- Roč. 7, č. 9 (2006), s. 9-27.

9. KUCIANOVÁ,  Anna:  Bibliografická  činnosť  v regionálnych  knižniciach  SR  v roku 
2005. In: Knižnica.- Roč. 7, č. 10 (2006), s. 45-51.

MY – Oravské noviny:

 10. MAŤUGOVÁ, Soňa: Nová kniha o Orave a Oravcoch. In: MY – Oravské noviny. – Roč. 
       13, č. 6 (13.02.2006), s.10.
 11. PASTVOVÁ, Melánia: Vydať knihu je ťažšie ako porodiť dvojčatá. In: MY – Oravské 
       noviny. – Roč. 13, č. 13 (03.04.2006), s. 5.
12. (aš): Sto kníh pre Oravskú knižnicu. In: MY – Oravské noviny. – Roč. 13, č. 19 
      (15.05.2006), s. 4. 
13. (aš): Stále sú knihy, ktoré si mladí ľudia radi prečítajú. In: MY – Oravské noviny. – Roč. 
       13, č. 19 (15.05.2006), s. 6.
14. ZÁKLADNÁ škola s materskou školou Chlebnice – Besedy. In: MY – Oravské noviny. – 
       Roč. 13, č. 24 (19.06.2006), s. 12.
15. VOJTAŠŠÁKOVá, Lýdia: Schodolez pre Oravskú knižnicu. In: MY – Oravské noviny. – 
       Roč. 13, č. 29 (24.07.2006), s.14.    
16. (aš): Aby našich najmladších bavilo čítanie. In: MY – Oravské noviny. – Roč. 13, č. 43 
       (30.10.2006), s. 4.
17. (aš): Pohrala sa s nimi matka Príroda (alebo fyzikálne zákony). In: MY–Oravské noviny.- 
       Roč. 13, č. 45 (13.11.2006), s. 3.
18. (aš): Dnes varí: Milan Gonda, spisovateľ a riaditeľ Oravskej knižnice Antona 
      Habovštiaka. In: MY – Oravské noviny. – Roč. 13, č. 50-51 (18.12..2006), s. 32.



Národná osveta:

19. SILNICKÁ, Oľga: Umenie pritiahnuť a poučiť zároveň. Motivujúce publikácie (nielen) 
      o fonde Oravskej knižnice Antona Habovštiaka. In: Národná osveta. – Roč. 16, č. 7 
      (2006), s.23.

Noviny Orava:

20. (r): Prezentácia knihy. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 5 (30.01.2006), s. 6.
21. MARKOVIČ, Stano: Uvedenie novej rozprávkovej knihy v Dolnom Kubíne. In: Noviny 
      Orava. – Roč. 5, č. 5 (30.01.2006), s. 6.
22. UMELEC - lekár - človenk. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 6 (06.02.2006), s. 9.
23. UMELEC - lekár - človek. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 7(13.02.2006), s. 6.
24. MARKOVIČ, Stano: Umelec - lekár - človek. 140. výročie narodenia spisovateľa a lekára 
      L. Nádašiho – Jégého. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 8 (20.02.2006), s. 6.
25. ŠKOLÁCI, robíte časopis?. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 8 (20.02.2006), s.6.
26. HUBA, Peter: Nad novou knihou Antona Habovštiaka. In: Noviny Orava.Roč. 5, č. 9  
      (27.02.2006), s. 6.
27. MARKOVIČ, Stano: Knižnice pre všetkých. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č.12 
     (20.03.2006), s. 6. 
28. JURÁKOVÁ, Erika: „Zachytil som Oravu v poslednom okamihu“. In: Noviny Orava. – 
      Roč. 5, č. 13 (27.03.2006), s. 6.
29. (r): Pozvánka do knižnice. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 13 (27.03.2006), s. 6.
30. JURÁKOVÁ, Erika: Obdiv tvorcom školských časopisov. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č.  
      14 (03.04.2006), s. 2.
31. LUKÁČ, Juraj: Obrázky minulosti v knihách. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 14 
     (03.04.2006), s. 6.
32. MARKOVIČ, Stano: O knihách, ale nielen o nich. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 15 
      (10.04..2006), s. 6.
33. MARKOVIČ, Stano: Projekt Oravskej knižnice. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 18 
      (02.05.2006), s. 6.
34. (zp): Oravská knižnica dostala sto kníh. In: Noviny Orava.–Roč.5, č. 20(15.05..2006), s. 
7.
35. Z tvorby literárneho klubu Fontána pri Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne. In: Noviny 
      Orava. – Roč. 5, č. 30 (24.07.2006), s. 6.
36. (bk): S Túlavými topánkami v Oravskej knižnici. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 30
      (24.07.2006), s. 7.
37. (smč): Čo nás spája vo Fontáne. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 39 (25.09.2006), s. 6.
38. ŽILINSKÝ samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 
      sa zapojili do projektu Kultúrne poukazy. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 41 (09.10.2006), 
      s. 6.
39. (ej): Čítanie nás baví. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 44 (30.10.2006), s. 9.
40. MARKOVČ, Stano: Krst knihy Petra Hubu: V smútku a ponížení. In: Noviny Orava. – 
      Roč. 5, č. 44 (30.10.2006), s. 6.
41. JURÁKOVÁ, Erika: Autorka vychytených kníh pre deti Gabriela Futová. In: Noviny 
     Orava. – Roč. 5, č. 45 (06.11..2006), s. 9.
42. MARKOVIČ, Stano: Stretnutie s Pavlom Dvořákom v Oravskej knižnici. In: Noviny 
      Orava. – Roč. 5, č. 49 (04.12.2006), s. 9.
43. BRAŠEŇOVÁ, Svetluša: Prečo treba deťom čítať. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 50 
     (11.12.2006), s. 15.



44. (jk): Ocenenie Priateľ knižnice. In: Noviny Orava. – Roč. 5, č. 51 (18.12.2006), s. 7.
Oravec:
45. (lvin): V knižnici sa zrodila kniha. In: Oravec.- Roč. 1, č. 3 (09.05.2006), s. 16.
46. (lv): Pre odovzdanie myšlinky treba zoťať strom, porúbať ho, uvariť, zlisovať, popísať... 
      In: Oravec.- Roč. 1, č. 5 (22.05.2006), s. 15.
47. (lvin): Do knižnice na schodoleze. In: Oravec.- Roč. 1, č. 10 (26.06.2006), s. 14.

Oravsko:

48. MARKOVIČ, Stano: Literárny večer v knižnici. In: Oravsko. – č. 3(2006), s. 6.
49. MARCOVÉ pozvánky do Oravskej knižnice. In: Oravsko.- č. 10 (2006), s. 11.
50. TURČINOVÁ, Jana: Knihy, knižky, knižočky. In: Oravsko.- č. 20 (2006), s. 4.
51. MARKOVIČ, Stano: Čo nás spája. In: Oravsko.- č. 38 (2006), s. 7.
52. ®: Čítanie nás baví. In: Oravsko.- č. 42 (2006), s. 18.
53. BRAŠEŇOVÁ, Svetluša: Prečo chceme, aby deti čítali? In. Oravsko.- č.  47(2006), s. 13.
54. MARKOVIČ, Stano: Stretnutie so zaujímavým človekom – historikom Pavlom 
      Dvořákom. In: Oravsko.- č. 49 (2006), s. 15.

Región žurnál:

55. VOJTAŠŠÁKOVÁ, Lýdia: V Oravskej knižnici udeľovali nové ocenenie. In: Región 
      žurnál.- Roč. 3, č. 1 (04.01.2006), s. 22.
56. ŠTRBOVÁ, Radka – GONDA, Milan: On-line komunikácia ŽSK. In: Región žurnál.- 
      Roč. 3(09.02.2006), s. 4.

Slovenské národné noviny:

57. HRUBÝ, Ladislav: Prózy, ktoré sa dobre čítajú. In: Slovenské národné noviny.- Roč. 17 
     (21), č. 3 (07.02.2006), s. 12.

Články pracovníkov knižnice:   23 záznamov 

IT Lib:

1. GONDA, Milan: O jednej prognóze. In: IT Lib.- Roč. 10, č. 1 (2006), s. 12-15. 
2. GONDA, Milan: Porozprávali sme sa o prognóze. In: IT Lib. – Roč. 10, č. 1 (2006), s. 

16-17.
3. GONDA, Milan: Myšlienky v kufri. In: IT Lib. - Roč. 10, č. 1 (2006), s. 43-44.
4. GONDA, Milan: Mŕtve knihy. In: IT Lib. – Roč. 10, č. 2 (2006), s. 36.
5. GONDA,  Milan:  Vydavateľské  možnosti  (  a možno  aj  povinnosti)  regionálnych 

knižníc. In: IT Lib.- Roč. 10, č. 4(2006), s. 17-19.

Knižnica 

6. GONDA, Milan: Týždeň v tichom dome. In: Knižnica.- Roč. 7, č. 1 (2006), s. 62-64.
7. –mg-: Knihovníctvo životnou potrebou. In: Knižnica.- Roč. 7, č. 5 (2006), s. 26.
8. GONDA, Milan: Tichá spomienka na regionálne kultúrne centrá. In: Knižnica.- Roč. 

7, č. 8 (2006), s. 39-42.



9. GONDA,  Milan  –  HUDEC,  Ivan:  Bývalý  minister  kultúry  sa  rozpamätáva.  In: 
Knižnica.- Roč. 7, č. 8 (2006), s. 42-43.

Literárny týždenník:

10. GONDA,  Milan:  Jazykové  nezmysly.  In:  Literárny  týždenník.-  Roč.  19,  č.  9-10 
(22.03.2006), s. 16.

Mädokýš (Literárna revue literárneho klubu Mädokýš v Martine):

11. GONDA, Milan: Ako píšem poviedku. In: Mädokýš.- Roč. 3, č. 4(2006). 

Noviny Orava:

12.  (mk): Kultúrne poukazy aj v knižnici. In: Noviny Orava.- Roč. 5, č. 23 (05.06..2006), 
s. 6.

13. (mk): Literárny festival v knižnici. In: Noviny Orava.- Roč. 5, č. 42 (16.10.2006), s. 6.
14. (mk): Stretnutie s P. Dvořákom. In: Noviny Orava.- Roč. 5, č. 47 (20.11.2006), s. 9.

Nový život Turca:

15.  GONDA, Milan: Mŕtve knihy. In: Nový život Turca (28.03.2006).

Oravec:

16.  GONDA, Milan: Na Jara Sýkoru treba odvahu. In: Oravec.- Roč. 1, č. 1 (24.04.2006), 
s. 13.

17. GONDA, Milan – LAJMONOVÁ, Anna: Živio Rudo. In: Oravec.- Roč. 1, č. 2 
(02.05.2006), s. 10.

18. GONDA, Milan: Spravodlivý atentát. In: Oravec.- Roč. 1, č. 4 (15.05.2006), s. 16.

Oravsko:

19. KAZIMÍROVÁ, Miriam: Oravská knižnica Antona Habovštiaka. In: Oravsko.- č. 3 
(2006), s. 6.

20. (kaz): Umelec-lekár-človek. In: Oravsko.- č. 6, s. 6.
21. KAZIMÍROVÁ, Miriam: Priateľ knižnice 2006. In: Oravsko.- č. 49 (2006), s. 5.

Slovenské pohľady:

22. GONDA, Milan: Erotickosť písmen. In: Slovenské pohľady. – Roč. 4+122, č. 5, s. 
104.

23. GONDA, Milan: Na Sýkoru treba odvahu. In: Slovenské pohľady.- Roč. 4+122, č. 6, 
s. 120-121. 

Oravská knižnica Antona Habovštiaka na internete:

Informácie o knižnici, on-line katalóg, prezeranie čitateľského konta a rezerváciu kníh majú 
používatelia k dispozícii na www.oravskakniznica.sk.
Pravidelné  informácie  o svojich  kultúrnych  podujatiach  zverejňuje  knižnica  na  webových 
stránkach: www.infolib.sk, www.dolnykubin.sk.

http://www.dolnykubin.sk/
http://www.infolib.sk/
http://www.oravskakniznica.sk/


Podklady o podujatich boli zaslané do Kalendária Žilinského samosprávneho kraja vo forme, 
ktorá bola určená (www.regionzilina.sk).

8.  ELEKTRONIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE

Tab. 24     Hardvér a iné technické vybavenie

Počet 
PC

Z toho pre 
použív. bez 
internetu

Počet 
serverov

Počet 
záložných 
zdrojov

Počet 
tlačiarní

Počet 
OCR 

snímačov

Počet 
skenerov

Počet 
kopíriek

Počet 
laminovačiek

 24        4     2     3    16     5      2      3        0

 Tab. 25    Softvérové vybavenie

Typ siete Štrukturovaná sieť typu server – klient s rozvodovým 
uzlom 16-portovým switchom a 24-portovým patch 
panelom

Knižnično-informačný softvér Libris, Biblis

Operačné systémy Windows 95/98/2000 Professional/XP

  Tab. 26    Internet

Typ pripojenia Prenosová 
rýchlosť

Počet  pripojených 
PC

Z toho pre 
používateľov

Mikrovlnné s obmedze-
ním prenosu dát na 3 GB

          128 kbit/s 
      negarantovaná

             
                    7

               
                6

Vucnet, ISDN          128 kbit/s                     1                 0

       Oravská knižnica bola plne automatizovaná, všetky knižnično-informačné procesy boli 
realizované prostredníctvom informačného knižničného systému Libris a Biblis v operačnom 
systéme  Windows  95/98/2000/XP.  Technické  vybavenie  knižnice  tvoril  1  server  a  14 
pracovných staníc, ktoré boli zapojené v lokálnej sieti a prevádzkoval sa na nich systém Libris 
a Biblis (z toho 4 slúžia ako on-line katalógy pre čitateľov), 1 web server a 8 PC  zapojených 
v internetovej sieti (z toho 6 prístupných čitateľom), 3 počítače boli zapojené v sieti Vucnet. 
Hardvérové  vybavenie  knižnice  zahŕňa  16  tlačiarní  (4  ihličkové,  4  atramentových,  9 
laserových),  2  plošné  scannery,  5  snímačov  čiarových  kódov  (z  toho  4  laserové),  1 
mediaprojektor.
      V roku 2006 sa hardvérové vybavenie rozšírilo o 1 PC zostavu s operačným systémom 
Windows  XP  Home  Edition  a antivírusovým  programom  AVG, 2  laserové  tlačiarne  (1 
čiernobielu, 1 farebnú), 1 laserový snímač čiarových kódov. Rozšírili sme kabeláž pre Vucnet 
a zapojili ďalšie 2 počítače. Od apríla 2006 sme začali na našej webovej stránke prevádzkovať 
on-line katalóg s možnosťou ďalších on-line služieb. O pridelenie PIN kódu, ktorý umožňuje 
používateľovi prezerať si svoje konto a rezervovať žiadanú literatúru, požiadalo takmer  700 
našich čitateľov.
      Z grantových  prostriedkov  MK SR v rámci  Podprogramu 2.1  Knižnice  a knižničná 
činnosť  sme  v roku  2006  získali  elektromagnetický  zabezpečovací  systém,  ktorý  bol 
inštalovaný na Oddelení náučnej literatúry. 



       Prístup na Internet  môžu používatelia  využívať  na  hudobnom a detskom oddelení, 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom sme zaznamenali nárast záujmu zo strany používateľov 
o túto službu. 

       r. 2005         r. 2006    Rozdiel
Používatelia internetu a PC         4 617           6 879    +   2 262
    – z toho deti         2 307           3 621    +   1 314

       Verejnú  internetovú  stanicu  na  hudobnom  oddelení  môžu  využívať  registrovaní 
i neregistrovaní  používatelia  po  dovŕšení  14  rokov,  na  detskom oddelení  len  registrovaní 
používatelia do 15 rokov, ktorí si pravidelne vypožičiavajú knihy a dodržiavajú výpožičný 
poriadok. Počítače, ktoré prevádzkujeme ako verejné internetové stanice, sa využívajú aj na 
prezenčné štúdium CD–ROMov, ktoré má knižnica vo svojom fonde a v prípade záujmu majú 
naši  používatelia  možnosť  pracovať  aj  v programoch  Microsoft  Word  a  Microsoft  Excel 
a svoje dokumenty si vytlačiť. 
     Využívanie pripojenia na Internet umožňuje aj pracovníkom knižnice zvyšovať kvalitu, 
operatívnosť  a efektívnosť  svojej  práce  v  oblasti  medziknižničnej  výpožičnej  služby, 
akvizície, katalogizácie, vybavovaní korešpondencie, získavaní aktuálnych informácií a pod.

     Elektronické databázy Oravskej knižnice:
- Katalóg knižničného fondu Oravskej knižnice – Dolný Kubín : Oravská knižnica, 

2006. – 1 elektronický disk (hard disk). – Spracované v systéme LIBRIS. Databáza sa 
nachádza u vydavateľa a k 1.2.2006 obsahuje 201 541 záznamov

- Orava v tlači :  1994-2005 /  zost.  Darina Zemenčíková.  – Dolný Kubín :  Oravská 
knižnica, 2005. – 1 elektronický disk (hard disk). – Spracované v systéme BIBLIS. 
Databáza sa nachádza u vydavateľa a k 31.12.2006 obsahuje takmer 13 900 záznamov

- Slovenská národná bibliografia, knižná a článková produkcia na nosičoch CD-ROM
- Česká národná bibliografia,  knižná a článková produkcia.  Oravská knižnica využila 

v roku 2002  ponuku spoločnosti  Albertina  icome  Bratislava,  s.r.o.  na  jednorazové 
bezplatné získanie databázy ČNB s dátami k septembru 2002 na nosiči DVD. 

- JASPI  (Jednotný  automatizovaný  systém  právnych  informácií),  obsahuje  Zbierku 
zákonov  od  roku  1945,  Zbierku  súdnych  rozhodnutí  od  roku  1969,  rozhodnutia 
Ústavného súdu SR od roku 1993, Obchodný register SR, Register súdnych znalcov, 
Register súdnych tlmočníkov

- EPRIS, obsahuje Zbierku zákonov r. 1945 - 2001, Zbierku súdnych rozhodnutí r. 1960 
- 2001, Obchodný vestník r. 1989 - 2001, Finančný spravodajca r. 1989 - 2001

- Databázy s ekonomickou,  mzdovou a daňovou problematikou -  Daňový a účtovný 
poradca  podnikateľa  1999-2001  (DÚPP),  Ekonomický  poradca  podnikateľa  1999-
2001  (EPP),  Finančný  radca  1999-2001  (FR),  Jednoduché  účtovníctvo  poradcu 
podnikateľa 1999-2001 (JÚPP), Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1999-2001 
(PMPP),  Poradca  1997-2001,  Tisíc  riešení  1999,  Trend  1996-2001  -  fulltextové 
vyhľadávanie, možnosť tlače žiadaných dokumentov

- National  Geographic,  elektronická  podoba  periodika,  r.  1888  –  1998,  prezenčné 
štúdium na oddelení náučnej literatúry, možnosť vyhľadávania podľa kľúčových slov, 
tlač vyhľadaných článkov

- Databázy EBSCO – zahŕňa 11 databáz v anglickom jazyku, ktoré obsahujú viac ako 
3000  plnotextových  časopisov  a novín,  ako  aj  1300  plnotextových  brožúr  a kníh 



z oblasti medicíny, spoločenských a humanitných vied. Používateľom sú k dispozícii 
na CD/DVD-ROMoch alebo on-line spôsobom prostredníctvom Internetu

        

9.  PRIESTOROVÉ PODMIENKY, VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA

V roku 2006 sme pokračovali v rekonštrukčných prácach na vyššej budove knižnice. 
Boli vymenené okná na 2. a 3. podlaží za plastové. Zo suterénu boli odstránené pece na pevné 
palivo,  ktoré  boli  súčasťou  prvej  kotolne  a z prevádzky  boli  vyradené  v roku  1990. 
Uskutočnili  sa  úpravy  na  rozvode  ústredného  kúrenia.  V nižšej  budove  bolo  vykonané 
vyregulovanie  vykurovacej  sústavy,  pretože  radiátory  neboli  schopné  vyhriať  priestory 
oddelenia  beletrie.  Vyššie  vymenované  kroky  viedli  k úsporám  paliva  a efektívnejšiemu 
vykurovaniu v nižšej budove.

Aj napriek vynaloženej snahe sa nám nepodarilo vyriešiť zatekanie rohu budovy zo zle 
zospádovaného a prederaveného odtokového žľabu,  pretože ide  o komplikovaný  technický 
problém a je potrebné najskôr vykonať odstránenie časti strešnej krytiny.

Priestorová situácia v nižšej budove knižnice sa v roku 2006 nezmenila. Ostala pred 
nami pálčivá potreba riešiť najmä situáciu oddelenia beletrie v nižšej budove, pretože svojím 
vzhľadom a vybavením zaostáva  za  požiadavkami  na  súčasnú  modernú  verejnú  knižnicu. 
Celkový stav nižšej budovy bol stále neúnosný a v blízkej budúcnosti možno očakávať väčšie 
ťažkosti (prederavenie strechy, opadávanie vonkajšej omietky, únik tepla, výrazné praskliny 
v plafóne atď.)

10. PERSONÁLNA OBLASŤ

                        Základné údaje
1. počet zamestnancov celkom: 17
2. počet odborných zamestnancov: 14
3. počet stálych  zamestnancov vo výpožičných službách: 10

Tab. 27   Organizačná štruktúra, personálne vybavenie

Oddelenie/úsek
               skutočnosť    r. 2006
     Fyzické osoby Prepočítaný stav

Riaditeľ           Riaditeľ    1               1
Ekonomická pracovníčka                1               1
Metodika + KVČ                2               2
Akvizícia a katalogizácia                1               1
Bibliografia a regionalistika                1               1
Náučné oddelenie                3               3
Oddelenie beletrie                2               2
Oddelenie pre deti a mládež                2               2
Hudobné oddelenie a čitáreň                2               2
Spolu              17             17
Z toho pracovníci R                2               2
  



Tab. 28   Kvalifikačná štruktúra zamestnancov vo fyzických osobách

Dosiahnutý stupeň vzdelania Počet zamestnancov
Základné                  2
Stredné                  0
Úplné stredné                 13
Bakalárske                   0
Vysokoškolské                   2
Spolu                 17

  Tab. 29   Odborná prax zamestnancov /bez pracovníkov R/ vo fyzických osobách

Platový stupeň Roky odbornej
praxe Počet zamestnancov

1 do 2                0
2 do 4                0
3 do 6                0
4 do 9                1
5 do 12                2
6 do 15                2
7 do 18                2
8 do 21                2
9 do 24                3
10 do 28                3
11 do 32                0
12 nad 32                2

                         Tab. 30   Veková štruktúra zamestnancov /okrem pracovníkov R/ vo fyzických osobách

Vek zamestnancov Počet zamestnancov

do 30 rokov                0
31 – 40 rokov                7
41 – 50 rokov                7
51 a viac rokov                1
Spolu               15
Priemerný vek               39,8

V  personálnom  obsadení knižnice  nastali  zmeny  oproti roku  2005.  Z materskej 
dovolenky sa k 1. 4. 2006 vrátili  p. Iveta Salvová, ktorú zastupovala p. Jarmila Vrábelová 
a k 1. 10. 2006 p. Viera Čiliaková, ktorú zastupovala p. Katarína Kasalová. S aktivačným 
príplatkom k podpore  v nezamestnanosti  sme  v roku  2006  zamestnávali  dve  osoby:  Ivetu 
Priesolovú od 1. 4. 2006 do 31. 12. 2006 (vykonávala pomocné administratívne a ekonomické 
práce) a Miriam Havlíkovú od 1. 6. 2006 do 31. 8. 2006 (pomáhala na náučnom oddelení). 
Chránené pracovné miesta neboli v knižnici vytvorené.



11. KNIŽNICA A SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
      MEDZINÁRODNÁ KNIŽNIČNÁ SPOLUPRÁCA

OKAH je kolektívnym členom Spolku slovenských knihovníkov a členom Slovenskej 
asociácie  knižníc.  Členmi  SSK  boli  8  pracovníci.  Pani  A.  Albíniová  je  členkou  výboru 
pobočky SSK Žilinského kraja. PhDr. Milan Gonda pracuje v predstavenstve SSK.

V júni 2006 vycestovala delegácia pracovníkov OKAH spolu s fotografom J. Sýkorom 
do Miejskej  Biblioteky Publicznej  v Limanowej.  Prerokovali  sme spoluprácu pri  príprave 
projektu Spoločný poľsko-slovenský knižničný rok a v priestoroch limanowskej knižnice sme 
dohodli  realizáciu  výstavy  oravských  umelcov,  ktorí  sú  v kontakte  s OKAH.  Výstava  sa 
potom uskutočnila v auguste počas Dní mesta Limanowa.

V decembri 2006 sa uskutočnilo v Dolnom Kubíne stretnutie medzi riaditeľom OKAH 
a riaditeľkou MBPL s cieľom pripraviť  podmienky pre realizáciu  projektu  schváleného v 
grantovom systéme INTERREG  III  A,  ktorý podávali  poľskí  partneri  a má sa realizovať 
v apríli 2007.

Pre ľahšiu komunikáciu s maďarskou partnerskou knižnicou v Egeri sme nadviazali 
užšie  kolegiálne  vzťahy  s Knižnicou  Antona  Bernoláka  v Nových  Zámkoch.  Neskôr  sa 
ukázalo, že takéto partnerstvo knižníc z rôznych krajov môže byť všestranne inšpirujúce, čo 
sme  využili.   Vo  februári  2006  sme  zorganizovali  do  tejto  knižnice  návštevu  spojenú 
s výmenou skúseností vo forme miniseminára.

Delegácia  z našej  knižnice  rozšírená  o  riaditeľku  Knižnice  A.  Bernoláka  p.  M 
Szilágyiovú sa v októbri 2006 zúčastnila na seminári k práci s detskou literatúrou na pozvanie 
maďarských partnerov  z Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár v Egeri v Maďarsku.

12.    GRANTY, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY

Oravská knižnica A. Habovštiaka vypracovala v roku 2006 nasledovné projekty:

1. Názov: Doplnenie a aktualizácia knižničných fondov novou literatúrou z hľadiska 
saturácie informačných potrieb používateľov 

      Zdroj: MK SR, Podprogram 2.4.2 Akvizícia vo fondových inštitúciách - knižnice 
      Požadované prostriedky: 275.000,- Sk         Poskytnuté prostriedky: 100.000.- Sk   
2.  Názov: Elektronická ochrana knižničného fondu
      Zdroj: MK SR, Podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť
      Požadované prostriedky: 170.323,- Sk         Poskytnuté prostriedky: 170.323,- Sk
3.   Názov: Čítanie nás baví!

           Zdroj: MK SR, Podprogram 4.3.6 Podpora aktivít literárneho života
     Požadované prostriedky: 43.900,- Sk     Poskytnuté prostriedky: 32.676.-
4.  Názov: Kultúrne poukazy

            Zdroj: MK SR, Podprogram 9 Kultúrne poukazy
      Poskytnuté prostriedky: 37.125.-
5.   Názov: Radosť a poznanie bez hraníc

            Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom 
      Požadované prostriedky: 59.550,- Sk      Poskytnuté prostriedky: 57.200,- Sk
6.   Názov: Spoločný knižničničný rok Dolný Kubín - Limanowa

             Zdroj: INTERREG III A Poľsko – Slovenská republika 
Požadované prostriedky: 273.836,- Sk      Poskytnuté prostriedky: projekt bude 
realizovaný v roku 2007




