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Trenčín, 31. január 2017 
Fond Trenčianskej knižnice sa rozšíril o nové knihy 
 
Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) sa v roku 2016 podarilo zrealizovať tri strategické projekty, ktoré 

sumou vo výške 17 500 eur podporil Fond na podporu umenia. Najviac finančných 

prostriedkov z tohto balíka pritom popri rozvoji komunitných aktivít a inovácii výpočtovej 

techniky smerovalo na aktualizáciu knižničného fondu.  

 

Čitatelia knižnice sa tak môžu tešiť na množstvo nových knižných titulov všetkých žánrov. 

„Z počtu 1 216 knižničných jednotiek, zakúpených z dotácie z verejných zdrojov, tvorí 

polovicu náučná literatúra pre dospelých, skrátka však neobišli ani detskí čitatelia. Približne 

tretina noviniek je určená pobočkám trenčianskej knižnice,“ uviedla vedúca knižnično-

informačných služieb Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Sylvia Fabová.    

 

K najžiadanejším dielam patria najmä diela odbornej a krásnej literatúry vrátane cestopisov, 

detektívok a ženských románov, ktoré sú dostupné na centrálnom pracovisku a v štyroch 

pobočkách knižnice v Trenčíne. V budove knižnice na Jaselskej ulici si môžu čitatelia prezrieť 

najväčšiu a zároveň najťažšiu publikáciu zo všetkých 220 805 zväzkov, unikátneho 

sprievodcu svetom umenia, ktorá meria 43 x 33 m, má takmer 1000 strán a váži viac ako 10 

kg.  

 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne si tiež pre deti predškolského veku a ich 

rodičov pripravila špeciálnu zážitkovú výbavu v podobe siedmich tematických kufríkov. Každý 

z kufríkov sa venuje určitej oblasti, od ľudského tela až po dopravu. Popri knihách je však 

možné v kufríku nájsť aj rôzne didaktické pomôcky, náučné kartičky a hračky. „Ide 

o originálnu a vzácnu formu výpožičky, dostupnú len proti podpisu zákonného zástupcu 

dieťaťa. Veríme, že touto cestou si získame aj najmladšiu generáciu čitateľov,“ dodala na 

záver Sylvia Fabová.    
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