
Stretnutie ... 

 Členovia Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc sa v sobotu 10. 

júna 2017 vybrali na denné aj nočné objavovanie čarokrásnych zákutí samotného srdca 

Prešovského samosprávneho kraja. 

V Prešove si knihovníci dali zraz, kde inde ako v Knižnici P.O. Hviezdoslava, kde ich 

čakalo milé, veselé a srdečné prijatie s bohatým občerstvením. Po nabratí dostatočných síl sa 

všetci vybrali na potulky históriou metropoly Šariša v sprievode knihovníčky Andrei 

Sivaničovej.  Tá svoje rozprávanie začala už v knižnici, kde knihovníkov oboznámila 

s históriou budovy, v ktorej knižnica sídli. Postupne sa knihovníci dozvedeli zaujímavosti 

a historické fakty takmer o každom dome na prešovskom námestí a tiež o významných 

ľuďoch z Prešova. Svoje rozprávanie knihovníčka Andrea ukončila zastávkou pri Slniečku- 

detskom oddelení Knižnice P. O. Hviezdoslava. 

Knihovníci sa z námestia presunuli do mestskej časti Solivar, kde mali možnosť 

prezrieť si národnú kultúrnu a technickú pamiatku Solivar-  unikátny komplex technických 

objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky. So sprievodcom prešli celým procesom ťažby, 

spracovania, varenia, sušenia a balenia soli.  

Po absolvovaní prehliadky sa všetci presunuli späť na námestie, kde už čakal sprievod 

770. ročnou históriou mesta Prešov. Jednotlivé obrazy ukázali historické etapy, strasti 

a útrapy, ktorými si mesto prešlo od svojho založenia až po súčasnosť.  

Pre nepriazeň počasia sa knihovníci uchýlili na teplé občerstvenie do jednej 

z prešovských kaviarní, kde upevňovali knihovnícke vzťahy, ale večer už boli znova 

nachystaní na poslednú časť objavovania Prešova- nočné obhliadky historickej budovy 

knižnice na Hlavnej ulici, Evanjelického lýcea a Konkatedrály svätého Mikuláša. 

Večernú prehliadku s výkladom histórie dopĺňali divadelné výstupy hercov Divadla 

Komika, ktorí stvárňovali historické udalosti späté s týmito miestami. 

Bohatý program celého dňa v Prešove zmohol všetkých, ale každý jeden zúčastnený sa 

tešil, že sa knihovníci stretli aj mimo pracovných povinností a mohli si užiť pekné chvíle 

v dobrej knihovníckej spoločnosti.  

Na druhý deň si knihovníci vyplnili pekný deň podľa vlastných predstáv a možností.   

Všetci pevne veríme, že takéto stretnutia sa budú konať častejšie a budú medzi 

knihovníkmi vždy obľúbené. 
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