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1925 -  prvá písomná zmienka o knižnici  
 v Poprade
1947 -  verejná mestská knižnica
1952 -  vznik Okresnej ľudovej knižnice  
1960 -  knižnica centrom metodickej, 
 bibliografickej a informačnej 
 činnosti v okrese Poprad
1977 -  sťahovanie na sídlisko Západ
1985 -  otvorenie oddelenia umenia 
 a klubovej čitárne v Spišskej Sobote
1987 -  celoslovenský týždeň detskej knihy 
 v Poprade
1990 -  otvorenie pobočky 
 na Dostojevského ulici
1991 -  zriadenie Okresnej knižnice 
 riadenej MK SR
1992 -  začiatok automatizácie 
1994 -  otvorenie pobočky 
 na Rastislavovej ulici
1996 -  zmena názvu na Podtatranská knižnica 
 v Poprade, knižnica súčasťou 
 Podtatranského kultúrneho centra
1996 -  vznik Klubu začínajúcich autorov 
 pri Podtatranskej knižnici v Poprade
1997 -  napojenie knižnice na internet
1999 -  knižnica ako samostatný právny subjekt 
 v pôsobnosti Krajského úradu v Prešove 
2002 -  zriaďovateľom sa stáva 
 Prešovský samosprávny kraj
2008 -  prechod na  knižnično-informačný systém
 Virtua, sprístupnenie on-line katalógu
2009 -  projekt ROP ŠFEÚ - Obnova a nadstavba 
 objektu Podtatranskej knižnice v Poprade
2010 -  zriadenie verejného (bezplatného) 
 internetu v knižnici
2011 -  rozšírenie služieb o možnosť nepretržitého 
 vrátenia kníh prostredníctvom biblioboxu

•  výpožičné
 absenčné (mimo knižnicu) a prezenčné 
 (iba v knižnici) požičiavanie kníh, novín 
 a časopisov
•  konzultačné a bibliograficko-informačné
 informácie o fonde, službách knižnice, 
 knižničnom poriadku, o činnosti oddelení 
 a pobočiek, atď.
•  rezervovanie
 dokumentov, ktoré sú požičané
•  reprografické
 zhotovenie xerokópií z časti dokumentov 
 registrovaným používateľom
•  MVS (medziknižničná výpožičná služba)
 zapožičaneie dokumentu, ktorý knižnica 
 nemá vo svojom fonde
•  internet
 bezplatne registrovaným používateľom 
 knižnice
•  rešeršné
 vypracovanie zoznamu relevantných 
 dokumentov týkajúcich sa danej proble-
 matiky na základe požiadavky čitateľa
•  bibliobox
 vrátenie dokumentov 24 hodín denne

Podtatranská knižnica
v Poprade

1952 - 2012

Z našej histórieSlužby knižnice



Z našej kroniky

Tu sme začínali

Naši prví čitatelia

(a nie raz)

Hrali sme divadlo,...

...šantili sme (literárny karneval)

Besedovali...

...stretávali sa s kolegami.

Naši prví čitatelia už vyrástli...

...a získavame si nových.

1952 - 2012 sme tu pre vás už 60 rokov 1952 - 2012 sme tu pre vás už 60 rokov

Stahovali sme sa

(sútaž v amatérskom prednese)


