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Letná čitáreň v Trenčíne sľubuje viacero noviniek 
 
„Kto číta, ten vie. Kto vie, ten oddychuje pod holým nebom,“ uisťujú v trenčianskej 
knižnici, kde po roku opäť otvárajú letnú čitáreň. Oáza pokoja s bezbariérovým 
prístupom čaká na návštevníkov od 15. 6. do 3. 9. 2015. Aj tento raz bezplatne a pre 
všetkých. 
 

Jedinečný projekt v historickom centre Trenčína spustila Verejná knižnica Michala 
Rešetku (VKMR), ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, v júni 2014 po vzore viacerých európskych i slovenských miest. Letnú čitáreň 
situovala do svojho dvora na Jaselskej ulici, kde ju počas 21 dní navštívilo 299 
záujemcov, ktorí zaznamenali 448 výpožičiek. Zároveň sa stala žiadaným dejiskom 
besied s osobnosťami kultúrneho života. 
 

V prípade priaznivého počasia bude čitáreň otvorená dvakrát týždenne – v pondelok 
a štvrtok od 10.00 do 16.00 h. Za cieľ si kladie zharmonizovať pešiu zónu a poskytnúť 
možnosť posedenia pri knihách, novinách a časopisoch pod holým nebom všetkým, ktorí 
túžia po informáciách alebo hľadajú miesto na oddych počas prechádzky mestom. 
 

Podobne ako vlani sa návštevníci môžu tešiť na výdatné čitateľské menu. Popri 
knihách z burzy a vyše tridsiatke priebežne aktualizovaných titulov periodík, vrátane 
troch denníkov, knižnica spestrila ponuku o regionálne obecné a mestské noviny. Ako 
doplnila vedúca knižnično-informačných služieb VKMR Sylvia Fabová, materiálno-
technické vybavenie projektu zabezpečia v tomto roku vlastnými kapacitami, 
sponzorskými príspevkami či prostredníctvom kontaktov so slovenskými 
vydavateľstvami, pričom nezamestnaným absolventom ponúkajú jedinečnú príležitosť 
absolventskej praxe. „Pre nás je potešiteľné, že na základe marketingovej spolupráce 
sme našim partnerom navrhli taký model spolupráce, ktorý je zaujímavý pre všetky 
zainteresované strany,“ povedala Sylvia Fabová. 
 

Návštevníci letnej čitárne sa v obklopení zelene môžu naozaj cítiť ako v záhrade. 
Atraktívny priestor v područí hradu splní oddychovú i poznávaciu funkciu. Keďže 
Verejná knižnica M. Rešetku je oficiálnym informačným miestom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, miestni aj turisti tu nájdu všetky základné informácie a publikácie 
o trenčianskom regióne. Okrem rozšíreného čitateľského menu letná čitáreň sľubuje 
viacero ďalších noviniek. Zvýšenie komfortu, resp. navodenie autentickej atmosféry 
zaobstarajú drevené držiaky na tlačoviny, pripomínajúce rekvizitu z pôvodnej čitárne, 
ktorá tvorila súčasť knižnično-informačných služieb trenčianskej knižnice od januára 
1937. 
 

Ďalšie informácie o projekte sú dostupné na webe: www.vkmr.sk. 
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