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SEMINÁR 
REGIONÁLNE FUNKCIE KNIŽNÍC

• Kto sme a odkiaľ prichádzame

• Očakávania

• Čo máme spoločné

• Ako nás vidím z pohľad „krajského úradníka“

• Podnety, inšpirácie, osobné kontakty



Kultúra v kraji

• Špecifický historický vývoj

• Rôznorodosť národností - 7

• Rozdielne prírodné podmienky

• Odlišnosť vierovyznaní - 4

• Plocha 8 973 km2

- AKTÍVNA KULTÚRA - tvorivý a živý.



Kultúrne inštitúcie
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

- 27 kultúrnych inštitúcií:
• 7 múzeí - Prešov, Poprad, Humenné, Medzilaborce, Bardejov, Stará 

Ľubovňa, Kežmarok,

• 2 galérie - Prešov, Poprad,

• 8 knižníc - Prešov, Humenné, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa, 

Poprad, Bardejov, Svidník, Levoča,

• 2 divadlá Prešov,

• 5 osvetových stredísk Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, 

Bardejov, Poprad, Svidník,

• 2 hvezdárne a planetáriá Prešov, Humenné,

• 1 umelecký súbor Prešov PUĽS



Pamiatky UNESCO na území PSK

•historické centrum Bardejova, 

•karpatské bukové pralesy, 

•drevené chrámy karpatského oblúka, 

•Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia



Pamiatky UNESCO na území PSK



Múzeá a galérie

• založené v roku 1991 ako prvé na svete venované osobnosti kráľa pop-artu,

• má nadregionálny charakter a funguje ako inštitúcia múzejno-galerijného typu,

Múzeum moderného umenia Andyho
Warhola v Medzilaborciach



Múzeá a galérie
Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni

Pohľad na hrad Slovenská izba v skanzene



Múzeá a galérie
Tatranská galéria v Poprade

Tatranská galéria vznikla v roku 1960 a v súčasnosti svoju činnosť prezentuje v bývalej
parnej elektrárni.



Divadlá

Divadlo Alexandra Duchnoviča, DJZ  v Prešove



Osvetové strediská

Zamagurské folklórne slávnostiFolklórny súbor Makovica zo Svidníka



Hvezdárne a planetáriá
Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Počet návštevníkov za rok 2018: 12 733 Počet odborných pozorovaní za rok 2018: 83
Počet podujatí za rok 2018: 349



KNIŽNICE Knižnica P.O. Hviezdoslava v PrešoveOkresná knižnica v Bardejove

Podtatranská knižnica v Poprade



KNIŽNICE

PARTNERSKÝ KRAJ – rozvoj aktivít – história - súčasnosť

100. výročie prvého ZÁKONA O VEREJNÝCH KNIŽNICIACH

SPOLUPRÁCA – konferencie, semináre...

Benchmarking

Tréneri pamäti

SAK, SS KK, SKIP, SDRUK...

KNIHOVNÍCKY INŠTITÚT



KNIŽNICE a ZRIAĎOVATEĽ

Čísla, štatistiky, financie, podujatia, porovnávania!

Regionálne funkcie – čísla – význam = REGIÓN

Požiadavky riaditeľov – BUDOVY, FINANCIE, ĽUDIA

ZRIAĎOVATEĽ a jeho pohľad na nás?

Čo z toho budeme mať?



KNIŽNICE a ich BUDÚCNOSŤ

•Kultúra  PSK – KNIŽNICE ako priority!

•Knihovník KAM kráčaš  a čo očakávaš?

•MISIA – knižnica pre každý deň )

„BUDÚCNOSŤ TVORÍME DNES!“



KNIŽNICA ROKA



ĎAKUJEM
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