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Vážený pán preseda Prešovského samosprávneho kraja, 
vážená pani riaditeľka a vážený kolektív Podtatranskej knižnice v Poprade, 
vážené dámy a páni! 
 
Ďakujem za Vaše pozvanie na dnešné slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Podtatranskej 
knižnice a je pre mňa cťou predniesť niekoľko slov z pozície členky Rady vlády SR pre kultúru a 
tiež v mene Spolku slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) a Medzinárodnej federácie 
knihovníckych asociácií a inštitúcií IFLA, v ktorej zastupujem záujmy slovenského knihovníctva. 
 
Modernizácia priestorov Podtatranskej knižnice v Poprade je významnou udalosťou, pretože 
v rámci verejných knižníc na Slovensku sa jedná o ojedinelý jav a to napriek tomu, že si to súčasný 
stav budov knižníc akútne vyžaduje. Výsledky celoslovenského prieskumu priestorového 
vybavenia knižníc na Slovensku, ktorý realizovalo naše knihovnícke združenie v roku 2012, 
odhalilo alarmujúcu skutočnosť, že až 32% budov knižníc a až 68% interiérového a nábytkového 
vybavenia knižníc je v súčasnosti na hranici havarijného stavu alebo už v havarijnom stave.  
  
Medzinárodne platné odporúčania a smernice IFLA apelujú na to, že budovy a priestorové 
vybavenie knižníc veľmi úzko súvisia s kvalitou poskytovania knižnično-informačných služieb. 
V nevyhovujúcich budovách a priestoroch knižníc nie je možné vytvoriť pre používateľov knižníc 
potrebný komfort a nie je možné poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby v súlade  
s najnovšími medzinárodnými trendmi.  
 
Moderné budovy knižníc a priestory knižníc si vyžadujú vysokú vstupnú investíciu, ale vstupnú 
investíciu mnohonásobne vrátia nielen vysokou návštevnosťou knižníc, ale najmä kultúrnymi, 
vzdelanými a informačne vybavenými občanmi a prosperitou celej spoločnosti.  
 
V zahraničí je preto stále častejším javom, že starostovia a primátori miest a obcí sa pretekajú  
v modernej architektúre svojich obecných a mestských knižníc, z ktorých mnohé získavajú 
domáce aj zahraničné architektonické ceny a okrem kvalitných služieb pre miestnu komunitu sú 
lákadlom aj pre rozvoj cestovného ruchu v regióne, čo má  oveľa väčšiu cenu ako vstupné 
investície do výstavby novej budovy knižnice. 
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Verejné knižnice sú zas stále častejšie charakterizované ako „tretie miesta“, pretože sa stávajú 
okrem domova, pracoviska alebo školy ďalším frekventovaným miestom, kde čoraz viac ľudí 
pravidelne trávi svoj voľný čas.  
 
Úroveň verejných priestorov všetkých typov knižníc je mimoriadne dôležitá, pretože môže 
poskytnúť potrebný komfort a vybavenie, čo zaručuje, že používatelia sa budú do knižnice 
opakovane vracať; naopak, nevhodné podmienky ich môžu odradiť tak, že sa do priestorov 
knižnice už nikdy nevrátia. 
 
Stavby knižníc ako verejných budov boli počas uplynulých storočí vždy prestížnymi stavbami, 
ktoré reprezentovali svoju spoločnosť a zároveň dobu svojho vzniku so všetkými estetickými 
vplyvmi.  
 
Súčasné budovy a priestory slovenských knižníc si zaslúžia rovnako veľkú pozornosť, lebo 
plnohodnotne vypovedajú o stave knižníc – stánkov kultúry modernej a vzdelanej slovenskej 
spoločnosti pred celým svetom.  
 
V mene Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a v mene celej odbornej knihovníckej komunity 
na Slovensku týmto vyjadrujem verejnú pochvalu zriaďovateľom Podtatranskej knižnice 
v Poprade za príkladnú starostlivosť o podmienky, v ktorých odteraz budú môcť byť poskytované 
oveľa kvalitnejšie knižnično-informačné služby v oveľa príjemnejšom a komfortnejšom prostredí 
pre používateľov mesta a regiónu.  
 
Podtatranská knižnica v Poprade bude odteraz vzorom pre ostatné verejné knižnice  
na Slovensku, ktoré sa na jej úspešný príbeh budú môcť odvolávať. 
 
S úctou 
 

   
 Ing. Silvia STASSELOVÁ 
 predsedníčka 
 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 
      
 
 
 


