Realizácia projektu pod názvom:
„Za poznaním a pohodou je vždy dobrá kniha“.
17-513-02823
Poskytovateľ: Fond na podporu umenia
Prijímateľ finančných prostriedkov: Obec Čierne
Základným účelom projektu je poskytnutie finančných prostriedkov na akvizíciu knižného
fondu. Poskytovateľ poskytol zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo forme dotácie
v celkovej výške 1 000,- EUR.
Prijímateľ - Obec Čierne sa podieľa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou
povinného spolufinancovania a to v sume najmenej 55,- EUR.
Záväzné výstupy projektu:
Názov akvizície: Akvizícia knižného fondu
Typ akvizície: Beletristická literatúra pre dospelých, deti a mládež, náučná literatúra pre
dospelých, deti a mládež vychádzajúca z odporúčania FPU pre nákupy literatúry, ktorá vyšla
za finančnej podpory FPU.
Minimálne 10% z dotácie bola vyčlenená na nákup kníh vydaných s podporou FPU.
Minimálny počet kusov: 80 knižných jednotiek
Umiestnenie: všetky knižné jednotky nadobudnuté akvizíciou budú umiestnené do voľného
výberu Obecnej knižnice v Čiernom a budú priamo k dispozícii záujemcom – čitateľom
knižnice.
Ďalšie aktivity: Výstavky nadobudnutých kníh pod názvom: „Knihy zakúpené z finančnej
podpory Fondu na podporu umenia“.
Propagácia: Informácie o nových knihách v knižnici a o finančnej podpore FPU budú
zverejnené na webovej stránke Obce Čierne – podstránke knižnice.
Do knižných jednotiek sa budú lepiť samolepky s textom: „Akvizíciu podporil z verejných
zdrojov Fondu na podporu umenia“ a logom FPU.
Realizácia projektu:
Z finančných prostriedkov poskytovateľa sa na akvizíciu knižného fondu minulo: 1000,32
EUR.
Obec Čierne sa na povinnom spolufinancovaní podieľala sumou: 70,46 EUR.
Celkom sa zakúpilo: 148 kníh, ktoré sú v prírastkovom zozname kníh zapísané od čísla
21 925 až po 22 072.
Knihy zakúpené Obcou Čierne ako spolufinancovateľom sú v prírastkovom zozname kníh
zapísané od čísla: 22 061 po 22 072.
Z toho beletristickej literatúry pre dospelých, detí a mládež. bolo zakúpených 136 titulov (72
beletria pre dospelých, 64 krásna literatúra pre deti a mládež).
Náučnej literatúry pre dospelých, deti a mládež bolo spolu zakúpených 12 titulov (4
spoločensko-politické, 5 prírodovedeckých a 3 náučné pre deti a mládež).
Z toho Obec Čierne spolufinancovala nákup 12 kníh (2 beletria pre dospelých, 1 náučná pre
dospelých, 1 náučná pre deti a mládež a 8 krásnej literatúry pre deti a mládež).

Minimálne 10% percent z dotácie bolo vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou
FPU. Z beletristickej literatúry pre dospelých to bolo 5 kusov v hodnote 52,90 EUR,
z beletristickej literatúry pre deti a mládež to bolo 11 kusov v hodnote 97,30 EUR, z náučnej
literatúry pre dospelých 1 kus v hodnote 11,70 EUR. Zo spolufinancovania bola zakúpená
krásna literatúra pre deti 1 kus v hodnote 8,90 EUR. Spolu zakúpených kníh vydaných
s podporou FPU v celkovej sume: 161,90 EUR, spolufinancovanie: 8,90 EUR.
Všetky knižné jednotky nadobudnuté akvizíciou sú umiestnené do voľného výberu Obecnej
knižnice v Čiernom a sú priamo k dispozícii záujemcom - čitateľom knižnice.
Uskutočnili sa výstavky nadobudnutých kníh pod názvom: „Knihy zakúpené z finančnej
podpory Fondu na podporu umenia“.
Informácie o nových knihách v knižnici a o finančnej podpore FPU sú zverejnené na webovej
stránke Obce Čierne - podstránke knižnice.
V každej knižnej jednotke nadobudnutej akvizíciou sú nalepené samolepky s logom FPU a
textom: „Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia“.
Vďaka poskytnutiu financií od Fondu na podporu umenia pre náš projekt pod názvom
„Za poznaním a pohodou je vždy dobrá kniha“ sa obohatil knižný fond v našej Obecnej
knižnici v Čiernom. Detským i dospelým čitateľom boli poskytnuté nové hodnotné knižné
tituly z beletristickej i náučnej literatúry pre dospelých, deti a mládež. Veríme, že tieto tituly
obohatia duchovne čitateľov našej knižnice. Veríme, že vďaka nášmu projektu mnohí z nich
strávia pri knihe viac času ako pri počítači a na sociálnych sieťach. Našim cieľom bolo zvýšiť
čitateľskú úroveň, predstavivosť, slovnú zásobu a hlavne užitočne a príjemne vyplniť voľný
čas svojim i potencionálnym čitateľom našej knižnice.
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecná knižnica v Čiernom

