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jedenp odzemou
Zrodenie univerzitnej knižnice 

– zatiaľ len ako niečo nevidteľné v útrobách mysle 
ako myšlienka. dvatadiaľto

Po zrodení myšlienky 
univerzitnej knižnice bolo 

potrebné nájsť spôsob (cestu)
ako ju postaviť. Stavbu schválil 

akademický senát a bola 
zaradená do investičného 

plánu v roku 2008.



t rir a n v e j
Stavba je spustená.

Po posvätení základného kameňa 11. 
mája 2011 už nebolo cesty späť. š t y rikon t r a s t Všetko živé v okolí knižnice sa mení 

– rastie rovnako aj knižnica.



päťnov éhorizon t y

Nové knihy. 
Nové poznatky.

Nové informácie. 
Nová budova. 
Nová knižnica.

Nové štúdijné miesta. šesťžltá Dynamika a aktivita.



sedemčervená Vznešená a energická. osemmodrá Stála a pokojná.



deväťzdolanahor Pri každej práci sú vždy chvíle keď ide 
všetko ako má a stúpame nahor... desaťzhoranadol ...ale aj chvíle keď sa nedarí a my 

padáme prudko nadol. 



jedenásť+263 dvanásťdomin a nci a
Stavba napriek všetkému pokračuje 

a stávasa dominantnou 
vo svojom najbližšom okolí.



trinásťčlovek
Ľudská ruka stvárňuje neživú hmotu. 

Práca šľachtí človeka. 
Človek šľachtí matériu. štrnásťp omoc Knižnica by nebola vyrástla bez štedrej pomoci darcov, 

ktorí na ňu venovali viac ako 2,9 milióna eur.



pätnásťkon v er zie1 šestnásťkon v er zie 2



sedemnásťv yš šie av yš šie

Prekonávanie niekedy 
aj tých najjednoduchších
problémov bolo niekedy 

zložité ale stavba
nás núti siahať 

na dno našich síl
a ísť stále

vyššie a vyššie. osemnásťrelax
Nielen štúdium, nielen práca s 

informáciami, ale aj relax po dobre 
odvedenej práci.





Od pOsviacky základnéhO kameňa 11. mája 2011 po otvorenie knižnice 25. 

septembra 2013 ubehlo 869 dní.

Myšlienka výstavby novej Univerzitnej knižnice kU bola schválená v rokU 

2006. o dva roky neskôr bola zaradená do investičného 

plánU kU. odvahU začať realizáciU diela mal rektor kU prof. tadeUsz zasepa.

autorMi projektovej dokuMentácie sú ing. ján potoma, ing. arch. stanislav 

ŠUtvaj a mgr. art. matúŠ biŠťan. 

verejnú súťaž na výber staviteľa knižnice vyhrala rakúska spoločnosť 

swietelsky-slovakia.

rOzliční darcOvia - súkromné i právnické osoby, farnosti, diecézy, nadácie, 

sponzori - podporili stavbU knižnice 2,9 milióna eUrami. 

každémU dobrodincovi ďakUjeme!

v knižnici sú umiestnené 

dve Umelecké diela doc. pavla rUska: otče náŠ a nádej.

investícia dOsiahla spOlu 8,9 milióna eUr a Univerzita jU pokryla z darov 

dobrodincov, z vlastných zdrojov a z nenávratného finančného príspevkU eú. 

sen sa stal skutOčnOsťOu 25. septembra 2013.


