
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, www.tsk.sk 
Facebook/Trenčiansky samosprávny kraj   

 

                          Trenčiansky samosprávny kraj 
                         Tlačová správa     
        

     
Trenčín 16. február  2015   
Trenčianska knižnica Michala Rešetku v Trenčíne oslávila deväťdesiatročnicu  
 
Už deväť desaťročí poskytuje Verejná knižnica Michala Rešetku (VKMR) v Trenčíne, 

ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), 

svoje služby verejnosti krajského mesta a jeho širokého okolia. Pri príležitosti 90. výročia 

jej založenia sa v kongresovej sále Úradu TSK konalo slávnostné stretnutie jej 

sympatizantov, priateľov a zamestnancov. Na pôde jej zriaďovateľa, Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, privítal predseda TSK; Jaroslav Baška, aj primátora mesta 

Trenčín; Richarda Rybníčka, či riaditeľku Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied 

v Bratislave; Andreu Doktorovú. Za Ministerstvo kultúry SR sa zúčastnila riaditeľka 

odboru múzeí, galérií a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva; Monika Lopušanová 

a prítomnú verejnosť doplnili hostia zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a riaditelia 

knižníc z Trnavy, Zvolena, Nitry, Považskej Bystrice a Prievidze.  

 

„Na území mesta Trenčín má TSK vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 4 veľké kultúrne 

inštitúcie a jedno z popredných miest patrí už 90 rokov VKMR. Knižnica je 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a zároveň obyvateľom Trenčína už takmer storočie 

supluje aj služby mestskej knižnice. Napriek tomu, že tento rok oslavuje už 90. jubileum, 

stále drží krok s dobou. Dôkazom je napr. projekt Letnej čitárne, ktorá otvorila svoje 

brány uplynulé leto bezplatne celej širokej verejnosti, ale aj pripojenie na WiFi či 

vydanie stostranovej publikácie s názvom Ľudovít Štúr mojimi očami pri príležitosti 

200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra,“ uviedol vo svojom príhovore predseda TSK, 

Jaroslav Baška.   

 

VKMR zaželal, aby k aktuálnemu počtu 9000 čitateľov pribúdali stále ďalší s vášňou pre 

písané slovo. Okrem prednesených prianí si TSK pre knižnicu pripravil aj hmotný 

narodeninový darček. „TSK v priebehu tohto roka vyčlení 10 000€ navyše, určených 

predovšetkým na nákup nových titulov a obnovenie knižného fondu, aby krajská 

knižnica disponovala aj aktuálnymi knižnými novinkami a bola pre návštevníkov stále 

atraktívna,“ prekvapil prítomných trenčiansky župan, Jaroslav Baška.  

 

Knižnica je už takmer jedno storočie spätá so životmi Trenčanov. Za svoju existenciu 

vystriedala 16 riaditeľov a 6-krát menila domovskú adresu. V priebehu 90 rokov ušla 

dlhú cestu. „V čase svojho vzniku, v roku 1925, jej knižný fond pozostával približne zo 

400 zväzkov kníh. V súčasnosti obsahuje asi 225 000 zväzkov kníh a v čitárni ponúka 

301 titulov periodík,“ uviedla Gabriela Krokvičková, poverená riadením VKMR.  
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Od roku 1994 nesie v názve bernolákovsky orientovaného národovca Michala Rešetku. 

Knižnica je v súčasnosti na svojich 6 pracoviskách v Trenčíne poskytovateľom 

kvalitných knižnično-informačných služieb a vyhľadávaným miestom pre vzdelávanie 

a trávenie voľného času. Disponuje jedným z najmodernejších on-line katalógov a svojim 

čitateľom poskytuje prístup na internet, WiFi pripojenie a zároveň s nimi komunikuje 

prostredníctvom webovej stránky.  

 

Súčasťou „narodeninového“ stretnutia bolo aj slávnostné uvedenie do života zborníka 

Vinše nad zlato, ktorý Peter Martinák zostavil pri príležitosti 90. výročia VKMR 

v Trenčíne. Zborník obsahuje viac než štyri desiatky srdečných pozdravov pre 

jubilantku, ktorých autormi sú významné osobnosti kultúrneho života, späté 

s trenčianskou knižnicou. Myslelo sa aj na poďakovanie bývalým riaditeľom VKMR 

formou symbolických ďakovných listov. Organizátori nezabudli ani na najstaršiu 

knihovníčku Margitu Beňovú či najstaršieho aktívneho čitateľa, 95-ročného Jozefa 

Mešťánka. 

 

Slávnostným stretnutím oslava 90-ročného výročia knižnice nekončí. VKMR si pre 

svojich čitateľov pripravila viaceré kultúrno-spoločenské podujatia a tematické výstavy. 

Odpustením registračného poplatku navyše poteší všetkých, ktorí vo februári 2015 

oslavujú okrúhle životné jubileum. 
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