
Týždeň slovenských knižníc 2017 

Autor:  Ing. Peter Haľko 

Foto:  Tlačové odd. Prešovského samosprávneho kraja 

Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov  

Kancelária primátorky mesta Prešov 

 

Pod spoločným mottom „KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH“ sa v dňoch 13. – 19. marca 2017  

uskutočnil už 18. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK), ktorý spoločne organizovali 

Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). 

Hlavnými partnermi TSK 2017 boli Fond na podporu umenia, Železničná spoločnosť 

Slovensko, a. s. a Martinus.sk. 

Knižnice na celom svete nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú 

modernými inštitúciami s aktívnym vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj obce, mesta, 

regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov 

a nedostatku finančných prostriedkov ponúkajú pre svojich používateľov a návštevníkov veľa 

zaujímavého, nového, poučného i zábavného. Promptne reagujú na aktuálne potreby 

používateľov tak v priestoroch knižníc, ako aj v priestore virtuálnom. 

Slávnostné celoslovenské otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2017 sa tento rok 

uskutočnilo dňa 13. marca 2017 o 13:00 hod. u nás, v Prešove, v Dvorane Evanjelického 

kolégia, kde  sa nachádza najstaršia a najrozsiahlejšia historická knižnica v meste Prešov. 

Spoluorganizátormi slávnostného otvorenia Týždňa slovenských knižníc v tomto roku boli 

najvýznamnejšie prešovské knižnice: Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Štátna vedecká 

knižnica v Prešove a Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, zastúpené ich 

riaditeľmi Martou Skalkovou, Valériou Závadskou a Petrom Haľkom. Záštitu nad 

slávnostným otvorením prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič a predseda Prešovského 

samosprávneho kraja Peter Chudík, ktorý predniesol slávnostný príhovor. Otvorenie za účasti 

primátorky Andrey Turčanovej, prorektora PU prof. Milana Portika, predsedníčky SAK 

Emílie Antolíkovej, zástupcov Ministerstva kultúry SR, ďalších osobností z oblasti kultúry 

a tiež viacerých riaditeľov slovenských knižníc moderoval Ján Gallovič, člen činohry 

Slovenského národného divadla, ktorý je už niekoľko rokov oficiálnym ambasádorom TSK. 

V kultúrnom programe vystúpili umelci – hudobníci z Filozofickej fakulty PU: pedagógovia 

Karol Medňanský (viola da gamba) s  Michalom Hottmarom (arcilutna) v umeleckom 

zoskupení Musica historica Prešov 2017 a študenti Beatrice Dulková (spev) s Oleksandrom 

Trushom (klavírny sprievod). Všetci štyria, ako to už býva pravidlom, vynikajúcim spôsobom 

reprezentovali našu univerzitu. 

Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj odovzdanie ceny Slovenskej asociácie knižníc 

SAKAČIK 2016 za aktívnu činnosť. Získala ju Staromestská knižnica v Bratislave za projekt 

Môj prvý čitateľský preukaz, o čom rozhodla svojím hlasovaním správna rada asociácie.  

Na podujatí bol tiež vyhlásený 1. ročník čitateľskej súťaže Kniha roka Prešovského 

samosprávneho kraja, ktorú zastrešuje Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Cieľom 

súťaže je vybrať najkrajšiu či najhodnotnejšiu publikáciu, ktorá vyšla v roku 2017 a je spätá 

témou, alebo osobou autora s regiónom Prešovského kraja a má pridelené ISBN. Nominácie 

je potrebné poslať do 31. decembra 2017, výsledky súťaže budú oznámené v rámci TSK 

2018. 

Záver otvorenia spestrili žiaci z Gymnázia a Základnej školy sv. Mikuláša v Prešove 

s vydarenou dramatizáciou poviedky Martina Kukučína Rysavá jalovica. 



TSK 2017 na celom Slovensku prebiehal prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a 

podujatí za účelom pozitívne zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie 

inštitúcie, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti. Veď na 

Slovensku je takmer 4 000 registrovaných knižníc, v ktorých sa nachádza skoro 40 miliónov 

zväzkov kníh. Aj Univerzitná knižnica PU pripravila v rámci TSK niekoľko podujatí pre 

svojich čitateľov: 

 BURZA KNÍH – burza prebytočných publikácií z fondu výmeny UK PU a iné, 

 HUMOROTERAPIA – výstava kresleného humoru, 

 LÍDER – tvrdá drina alebo prirodzený talent? – diskusné fórum s neziskovými 

organizáciami pôsobiacimi na PU, 

 KNIŽNÁ OBÁLKA – výstava knižných obálok Petra Grejtáka, 

 SCRABBLE – turnaj majstrovstiev Slovenska. 

Tohtoročný TSK bol organizovaný v čase, do ktorého zapadal Deň ľudovej rozprávky a aj 

medzinárodné podujatie Týždeň mozgu. Aj preto bolo viacero aktivít v knižniciach 

zameraných na ľudovú rozprávku a na trénovanie pamäte. Otvorením Týždňa slovenských 

knižníc 2017 v prvej polovici marca si knižnice zároveň pripomenuli tradíciu Mesiaca knihy.  

Tri najväčšie prešovské knižnice opäť raz ukázali svoju životaschopnosť, súdržnosť i 

spolupatričnosť a pripravili slávnostné otvorenie na vysokej kultúrno-spoločenskej úrovni, 

jedno z najvydarenejších za ostatné roky, o čom svedčia viaceré pozitívne reakcie 

zúčastnených. 


