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Vynovená pobočka knižnice poteší farbami aj doplnkami 

 

Knižnica pre mládež mesta Košice sa pustila do skrášľovala školských pobočiek.  

Aktuálne zmenami prešla pobočka v ZŠ Belehradská 21. Prešla kompletnou výmenou 

interiérového zariadenia, pribudli moderné nábytky, pohodlné sedenia a praktické doplnky.     

 

Renováciu a modernizáciu priestorov sa podarilo uskutočniť najmä vďaka spolupráci s vedením 

školy a Radou rodičov pri ZŠ Belehradská 21.  

 

Knižnici sa podarilo kompletne zrenovovať a interiérovo vynoviť už druhú pobočku v tomto roku. 

Ide o pobočku v ZŠ Belehradská 21. „Keďže sme sa opäť rozhodli pre radikálne úpravy a komplexné 

zmeny, práce bolo viac ako dosť,“ hovorí Kamila Prextová, riaditeľka knižnice. Práce sa začali 

kompletným vypratávaním. A nešlo len o vypratávanie kníh a drobného inventára. „Potrápil nás 

hlavne nábytok, veľké policové regály a ťažké stoly. Bez pomoci by sme to jednoducho nezvládli,“ 

priznáva Kamila Prextová. „O pomoc sme sa poprosili na vedenie školy a veľmi nám pomohli tiež 

brigádnici,“ hovorí Kamila Prextová. Aktuálne je všetko dokončené a skompletizované, pobočka 

vonia novotou a čaká na prvých návštevníkov. „Otvoríme ju pre deti ako Mikulášky balíček,  

8. decembra 2020, samozrejme za dodržiavania nariadených hygienických opatrení.“      

 

Interiérové zmeny finančne podporila Rada rodičov školy 

Nemalú zásluhu na tom, aby sa deti mohli tešiť z vynovenej pobočky, má vedenie školy a Rada 

rodičov pri ZŠ Belehradská. „Sme vďační za ústretovosť a spoluprácu, rovnako za finančnú podporu 

od Rady rodičov. Pobočka má odteraz úplne nový vzhľad, hrá krásnymi farbami a deti potešia 

zaujímavé interiérové doplnky a iné milé novinky.“ Pre deti budú určite zaujímavé rovnako mäkučké 

sedenia ako relaxačné pomôcky a Kamila Prextová verí, že oči každého návštevníka upúta tiež 

šachovnicovo vyskladaná podlahová krytina. „Interiér sme ďalej vybavili napríklad VAWA doskami. 

Ide o multifunkčnú hračku, s ktorou sa deti môžu zahrať, ale rovnako si na nej aj pocvičiť. Poslúži 

tiež ako rehabilitačná pomôcka, šmýkačka, stupienok, tunel pre autá, či leňoška na čítanie. Navyše je 

všetko vyrobené z kvalitných a ekologických materiálov.“ 

 

Zmenami prešiel aj knižný fond 

Popri renovácii a modernizácii priestorov knižnica nezabudla ani na obnovu knižného fondu. 

„Samozrejme aj ten prešiel zmenami. Využili sme čas a priestor na vykonanie hĺbkovej revízie 

fondu.“ Staré, respektíve nečítané knihy putovali do skladov, alebo boli ponúknuté iným knižniciam 

a doplnili sa nové. „Vďaka projektom, aktuálne projektu s príznačným menom More kníh – Oceán 

príbehov, ktorý finančne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu majetku, pribudla do políc 

nejedna zaujíma detská kniha,“ teší sa za čitateľov Kamila Prextová a dodáva, že ju trošku mrzí 

skutočnosť, že z dôvodu zavedených opatrení nemohla knižnica tieto novinky uviesť slávnostnejšie  

 so sprievodným, literárno-zábavným podujatím.  

 

Knižnica pre mládež mesta Košice má 20 pobočiek, z toho 15 je priamo v základných školách a 

knižnici sa podarilo v roku 2020 kompletne zrenovovať dve z nich. Začiatkom roku pobočku v ZŠ 

Mateja Lechkého na ulici Jána Pavla II, kedy značnou mierou prispeli dobrovoľníci v rámci aktivít 

Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva. Aktuálne ide o pobočku v ZŠ Belehradská, 

slávnostného otvorenia sa zúčastnili zástupcovia vedenia mesta Košice (námestníčka primátora Lucia 

Gurbáľová), Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce (starosta Miloš Ihnát, prednostka Beáta 

Zemková, školy (riaditeľka ZŠ Mária Horváthová), Rady rodičov pri ZŠ (Marek Fedoročko, Július 

Szabó), knižnice (riaditeľka Kamila Prextová).  

 

Viera Ristvejová, 8.12.2020 

 


