O tých a pre tých, ktorí si život bez klasickej
tlačenej knihy nevedia predstaviť
Čo pre nás pripravuje Oravská knižnica v mesiaci knihy?
Marec vnímame nielen
ako predsviatok jari
s prvými šteklivými lúčmi zubatého slnka, ale
aj ako mesiac tradične
venovaný knihám.

a aj písal knihy. Je potešiteľné, že obavy boli zbytočné.
Samozrejme, ceny kníh a tiež
iné okolnosti robia svoje. Ak
menej kníh nakúpime, menej ich ponúkneme čitateľom.
Veľkú pozornosť venujeme
detským čitateľom.

Žilinský samosprávny kraj
(ŽSK) má vo svojej pôsobnosti päť regionálnych knižníc,
ktoré tieto dni slávia vo veľkom štýle. Prijmite pozvanie
do šuchotavého sveta stránok
od najpovolanejšieho – riaditeľa Oravskej knižnice Antona
Habovštiaka v Dolnom Kubíne Petra Hubu.
Život knihy začína
v knižnici svoju ďalšiu etapu. Prechádza
rukami stále nových
čitateľov, ktorí chtiac-nechtiac každým dotykom na listy pridávajú
svoj príbeh. Vedeli by
ste nám zo svojich skúseností povedať, akí sú
dnešní čitatelia a čo pre
nich znamená kniha?
- Je to individuálne. Pre
niektorých je kniha rovnako

Riaditeľ knižnice Peter Huba (v pozadí):
„Je potešiteľné, že niekdajšie obavy z vytratenia kníh boli
zbytočné.“
dôležitá ako pred časom, nevedia si bez nej predstaviť život. Veľa je už tých, čo sa viac
orientujú na internet. V urči-

tom období sa skutočne zdalo,
že knihy sa vytratia zo záujmu
verejnosti. Boli to časy, keď
som vlastnil vydavateľstvo

Knižnica už nie je iba
pokojným stánkom
štúdia a rozjímania nad
sústredenou múdrosťou, ale i miestom, kde
ožívajú knižní hrdinovia, samozrejmosťou
je zábavné vzdelávanie a množstvo rôznorodých aktivít pre
návštevníkov. Ktoré podujatia vašej knižnice
sa tešia najväčšej obľube u detí a dospelých?
- V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne sa neustále zvyšuje počet
kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí, najmä
vďaka vysokému záujmu škôl
o podujatia. U pedagógov sú
vítané tematické podujatia
vychádzajúce z učebných

Študenti vedia a chcú hrať fér
Krajská samospráva ocenila ľudskosť v športe
Už po piatykrát sa
odovzdávali študentom,
pedagógom a nositeľom
športového ducha Ceny
fair play.
Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj
Blanár ocenil najférovejší čin
športovca,
najvýznamnejší
prínos v oblasti športu, ale
i humánny čin.
Hneď v úvode odovzdal J.
Blanár lyžiarke Petre Vlhovej,
žiačke Hotelovej akadémie
v Liptovskom Mikuláši, cenu
Litteras Memoriales za vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu Žilinského kraja. Naposledy triumfovala v slalome
na I. zimných olympijských
hrách mládeže 2011 v Innsbrucku, odkiaľ si doniesla
zlatú medailu.

vejší čin za pomoc spoluhráčke pri ťažkom úraze s hrozbou
vykrvácania. Za systematickú
prácu pri odbúravaní bariér v myslení ľudí voči deťom
a dospelým s mentálnym postihnutím získalo ocenenie
Družstvo žiakov gymnázia
v Bytči v unifikovanom futbale.
Ako ďalší ocenený - športovec telom i dušou - sa stal žiak
Strednej odbornej školy v Námestove Rastislav Jagnešák
za rešpektovanie a dodržiavanie športových pravidiel. Študent dokázal svojím nadšením
pre šport zaujať a motivovať
aj svojich spolužiakov na hodinách telesnej a športovej
výchovy. Prvenstvo prínosu
v oblasti športu patrilo primátorovi mesta Krásno nad Kysucou Jozefovi Grapovi.

Ocenenie pre volejbalového trénera

Cenu fair play za dlhoročnú, obetavú prácu s mladými si prebral
aj Marian Mika z tvrdošínskeho gymnázia (tretí zľava).
Počin Mariána Majáka z Obchodnej Akadémie v Čadci,
ktorému zmysel pre spravodlivosť a férovú hru nie je cudzí,
si vyslúžil ocenenie najféro-

Z radov pedagógov bol ocenený Marian Mika z tvrdošínskeho gymnázia za ochotu a príkladný prístup v dlhoročnej
práci s mládežou v športe. Pe-

Motivuje
spolužiakov

Rastislava Jagnešáka ocenili za
nadšenie pre šport, ktorým vie
motivovať svojich spolužiakov.
dagóg pracuje v škole od roku
1998 a za toto obdobie dosiahol
mnoho pozoruhodných výsledkov v oblasti športu. Aktívne sa zapája do organizovania
školských súťaží, pripravuje
žiakov na postupové súťaže.
„Ocenenie za dlhoročnú prácu
s deťmi ma veľmi potešilo, ale
najväčším ohodnotením a zadosťučinením je práve možnosť pracovať s deťmi, rozvíjať
ich talent, vidieť ich snaženie,
radosť z výkonov a samotné
výsledky. Asi naj z pocitov je
ten, keď sa deti opakovane ku
športu vracajú a majú z neho
radosť,“ povedal nám svoje
bezprostredné pocity po prebratí Ceny fair play všestranný
športovec, ale najmä dlhoročný volejbalista Marian Mika.
V tomto školskom roku bol
jeho najvýraznejším úspe-

chom 3. miesto v medzinárodnom kole Župnej kalokagatie.
M. Mika je tiež predsedom
a trénerom volejbalového klubu VK Tvrdošín a je výraznou
postavou vo volejbale v regióne Orava.
Ocenenie putovalo aj k Marcelovi Chládkovi, ktorý dlhé
roky ako majster na Odbornom učilišti v Kysuckom
Novom Meste rozvíjal talent
mladých športovcov. Čestné
uznanie za rozvoj športových
aktivít pre žiakov, ale i za medzinárodnú spoluprácu a príkladný prístup k športu získala riaditeľka Spojenej školy
na Rosinskej ceste v Žiline Mária Wienerová a riaditeľ Strednej odbornej školy technickej
v Čadci František Kajánek. M.
Wienerová sa systematicky
venuje podpore športových
aktivít žiakov, organizuje rôzne športové súťaže. Medzi najznámejšie patrí „Parádny deň
alebo športujeme bez bariér“,
ktorá je na princípe takzvanej
„opačnej integrácie“, keď sa
medzi žiakov mentálne a zdravotne postihnutých zaradia
zdraví žiaci.
Opomenutá
nezostala
ani záchrana učiteľa Strednej odbornej školy stavebnej
v Liptovskom Mikuláši. Študenti Ľudmila Chovančeková
a Matúš Kello zachránili život svojmu učiteľovi telesnej
výchovy počas vyučovania.
V tohtoročnej ankete bolo Cenou fair play predsedu ŽSK
ocenených dovedna 9 osobností, ktoré prispeli k šíreniu
športového ducha, priateľstva
a k aktívnej podpore športu.

osnov, ktoré sú vhodným doplnením výchovno-vzdelávacieho procesu. Deti obľubujú
najmä zábavné čitateľské aktivity, súťaže, tvorivé dielne,
Noc s Andersenom, detský
čitateľský maratón Čítajme
si a ďalšie akcie. Všeobecne
sa tešia záujmu cyklické aktivity zamerané na rozvíjanie
čitateľských zručností detí,
spomeniem podujatie Už
som prvák, už si čítam sám
určené žiakom 1. ročníka ZŠ.
Jeho súčasťou je aj bezplatný
zápis za čitateľov knižnice
a pasovanie rytierov pekného
slova kráľom Ríše rozprávok.
Na konci školského roka všetci zúčastnení prakticky ukážu, že zvládnu samostatné
čítanie a napokon zapečatia
šlabikár.
Pre širokú verejnosť pripravujeme predovšetkým besedy
so spisovateľmi, čítačky, prezentácie a krsty kníh, ktoré
sa už stali tradičnou súčasťou činnosti knižnice. Knižnica má tiež bohatú klubovú
činnosť, ktorá je prístupná
pre všetky vekové kategórie.

Dlhoročne pri knižnici pôsobí
literárny klub Fontána a Klub
fantastiky Unicornus.

Marec - mesiac knihy je
knihovníckym sviatkom. Čo ste počas
tohto obdobia pripravili
pre vašich návštevníkov a na čo sa môžu
tešiť?
- Celý mesiac marec je
bohatý na rôzne podujatia,
najmä pre základné a materské školy. Vyvrcholením bude
Týždeň slovenských knižníc,
v ktorom sme, okrem iného,
pripravili stretnutie so spisovateľmi Miroslavom Sanigom a Blaženou Mikšíkovou,
literárno-vedomostné súťaže,
slávnostný bezplatný zápis čitateľov do knižnice, predstavenie knižných noviniek formou hovorených bibliografií
a záver bude patriť populárnej
a výnimočnej Noci s Andersenom. Počas tohto mesiaca
prebieha aj regionálna súťaž
Najlepší školský časopis a čitateľská anketa Kniha Oravy
2011.

Poďakovanie za spoluprácu
Historicky prvého verejného ochrancu práv
v Slovenskej republike
Pavla Kandráča vystrieda po desiatich rokoch
na tomto poste Jana
Dubovcová.
Predseda ŽSK Juraj Blanár pri
príležitosti ukončenia mandátu ombudsmana pozval P. Kandráča do Žiliny a osobne mu
poďakoval za doterajšiu dobrú
spoluprácu. ŽSK začal s Kanceláriou verejného ochrancu práv
spolupracovať najmä v oblasti
bezplatného právneho poradenstva. Partnerstvo nadviazali
v roku 2006 počas Župného dňa,
keď sa spustilo právne poradenstvo, a to súbežne pracovníkmi
kancelárie ombudsmana i Úra-

du ŽSK. „Spolu s pánom Kandráčom sme otvorili na našom
úrade kanceláriu prvého kontaktu, aby sme mohli občanov
usmerniť a poradiť im v spleti
inštitúcií a ich kompetencií.
Taktiež sme začali poskytovať
bezplatné právne rady, ktoré
doteraz využili a ocenili stovky obyvateľov Žilinského kraja. Som presvedčený, že dobrá
spolupráca v prospech našich
občanov bude s Kanceláriou
verejného ochrancu pokračovať i naďalej,“ uviedol predseda
ŽSK J. Blanár. Po právne rady
v oblasti občianskeho, pracovného, obchodného práva, v oblasti sociálneho zabezpečenia
a trestného práva si môžu občania prísť na Úrad ŽSK aj v roku
2012.

Ombudsman Pavel Kandráč

ŽSK a Kancelária verejného ochrancu práv vstúpili do siedmeho
roku spolupráce.

Výstava veľkonočných nápadov opäť prichádza
Ako sa už stalo príjemnou tradíciou, zariadenia sociálnych služieb Žilinského samosprávneho
kraja (ŽSK) predstavujú v Úrade
ŽSK na Komenského ulici v Žiline svoje nápady, kreatívne výmysly a dekorácie zhmotnené

do rôznorodých veľkonočných
výrobkov. Už po štvrtýkrát je
možné v čase od 1. marca do 20.
apríla nazrieť a spoznať šikovnosť rúk a nápaditosť klientov
pod vedením pracovníkov sociálnych zariadení.

Text: Z. Muchová. Foto: archív ŽSK.

