
Informačné centrum a školská knižnica 

Pracovníčka v IC Mariana Lukaščíková 

Informačné centrum sa nachádza v druhej budove školy na prvom poschodí. Jeho sú-
časťou je aj školská knižnica. 

Založenie školskej knižnice sa datuje do roku 1968. Nachádzala sa 
vtedy v dvoch kabinetoch. V jednom kabinete bola Beletria a v druhom odbor-
ná literatúra. 
Zmena nastala až v roku 1996, keď boli zlúčené spomínané dve časti do jed-

nej veľkej miestnosti o ploche 108 m
2

 v priestoroch vtedajšej Strednej prie-
myselnej školy. 

Intenzívne sme pracovali na zmene z tradičnej knižnice na moderné 
informačné centrum. Z finančných prostriedkov školy bol zakúpený integrova-
ný knižno-informačný systém Libris. Tento program nám zjednodušil prácu v 
knižnici. Každá knižná jednotka má svoj výpožičný kód. Vyrábame pre čitate-
ľov čitateľské preukazy s registračnými kódmi. Výpôžičky sa uskutočňujú cez 
počítač. Máme rýchly prehľad o aktuálnom stave knižných jednotiek, takže 
vieme presne určiť, ktoré knižné jednotky sa v knižnici nachádzajú a ktoré sú 
vypožičané. Knižnica obsahuje 12 tis. knižných jednotiek. Dnes používame 
knižno-informačný systém cez školský databázový program aSc agenda.  

Naša škola nemala finančné prostriedky na zakúpenie nových PC zos-
táv a zmodernizovanie knižnice, preto bývala pracovníčka IC vypracovala pro-
jekty ktoré boli podporené Ministerstvom školstva.  

V prvom projekte v r. 2006 sa získalo 96 000,- Sk a kúpili sa 3 ks PC 
zostáv a knihy v hodnote 30 000,- Sk 

V druhom projekte v roku 2008 sa získalo 100 000,- Sk a zakúpili sa 2 
ks PC zostav a knihy v hodnote 50 000,- Sk 

V súčasnosti sa v knižnici nachádza  6 ks počítačových zostáv a tri 
tlačiarne, 1 ks moderní kopírovací stroj. Žiaci majú k dispozícií 5 ks. počítačov 
s pripojením na Internet. Tieto PC využívajú na vyhľadávanie rôznych infor-
mácií pri plnení školských úloh.  

Nové stoly pod PC zostavy 5 ks  a nové stoličky 20 ks , veľkých písa-
cích stolov 5 ks, koberec 1 ks boli zakúpené z prostriedkov Bakalár, neinves-
tičný fond rozvoja SPŠ a OA Tvrdošín. Správna rada Bakalár rozhodla v obid-
voch realizovaných projektoch dofinancovanie projektu.   

Pracovná doba v IC: 
6.45  -       11.45 
11.45  -  12.15       
/ IC  je  ZATVORENÉ prestávka na obed / 
12.15  -       14.30  




