Príhovor Ing. Silvie Stasselovej po slávnostnom uvedení do funkcie
generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave
dňa 1. októbra 2015
Vážený pán minister,
veľmi pekne ďakujem za menovací dekrét, ktorý ma oprávňuje ujať sa náročnej
role a prevziať zodpovednosť za najstaršiu vedeckú knižnicu na Slovensku, ktorá je
už takmer 100 rokov intelektuálnou značkou a symbolom slovenskej vzdelanosti
a kultúry. Váš menovací dekrét je pre mňa veľkým záväzkom a veľmi si cením Vašu
dôveru.
Univerzitnú knižnicu v Bratislave ako inštitúciu dôverne poznám z viacerých uhlov
pohľadu – ako používateľka jej služieb už od vysokoškolského štúdia a zároveň
prostredníctvom dlhoročnej spolupráce s jej vrcholovým vedením aj s odbornými
pracovníkmi knižnice v rámci spoločných aktivít a odborných podujatí.
Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) je najstaršou vedeckou knižnicou na
Slovensku, ktorá od svojho založenia v roku 1919 ovplyvnila niekoľko generácií
významných vedcov, lekárov, pedagógov, spisovateľov, dramatikov, intelektuálov
a osobností kultúrneho a spoločenského života. Tiež jej dlhodobo prináleží
významná úloha v kultúrnom živote Slovenska.
Hlavnou devízou Univerzitky sú tradície, na ktorých stoja základy jej rozsiahlych
fondov, odborných činností ale aj odbornej a kultúrnej spolupráce a jedinečnej
reprezentácie Slovenska doma aj v zahraničí.
Rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou komplexu jej budov v historickom
jadre Starého mesta v rokoch 2002 – 2005 získala Univerzitná knižnica v Bratislave
významnú pridanú hodnotu a nový potenciál, aby sa okrem centra vzdelanosti
stala aj centrom kultúry a jednou z ďalších turistických lákadiel hlavného mesta.
Na prahu jej blížiaceho sa 100-ročného jubilea je nevyhnutné, aby aj v roku 2019
ako významná vedecká, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia obhájila svoje miesto
v súčasnom pretechnizovanom 21. storočí. Preto verím, že počas svojho
pôsobenia v pozícii generálnej riaditeľky, ako vôbec prvá žena v čele Univerzitnej
knižnice v Bratislave, nesklamem dôveru členov výberovej komisie, ktorá sa
rozhodla podporiť moje strategické vízie rozvoja tejto vzácnej inštitúcie, ktorými
sú:
1. revitalizácia UKB ako modernej vedeckej knižnice,
2. modernizácia UKB ako aktívneho centra kultúry,
3. zvýšenie atraktivity UKB ako významnej súčasti cestovného ruchu.

Prechovávam úctu ku všetkým tradíciám a hodnotám Univerzitnej knižnice
v Bratislave a som presvedčená, že takýto istý vzťah k svojej inštitúcii má aj celý
kolektív jej súčasných aj bývalých pracovníkov.
Bude pre mňa potešením byť lídrom skvelého tímu odborníkov z radov
zamestnancov Univerzitnej knižnice v Bratislave, z ktorých s mnohými úzko
odborne spolupracujem počas mojej doterajšej 25 – ročnej knihovníckej praxe.
Vďaka veľkorysej podpore Ministerstva kultúry SR, za ktorú týmto ďakujem, som
počas výkonu funkcie v Medzinárodnej federácii knižničných asociácií a inštitúcií
IFLA mala možnosť na vlastné oči vidieť desiatky popredných moderných
vedeckých knižníc a nadobudnúť jasnú predstavu o súčasných progresívnych
medzinárodných trendoch, v ktorých určite nebudeme chýbať.
Univerzitná knižnica v Bratislave bola vždy vlajkovou loďou a poprednou
knižničnou inštitúciou. Bola priekopníkom v odbornom vzdelávaní knihovníkov
a formovala prvé medzinárodné vzťahy v rámci slovenského knihovníctva.
Nie nadarmo sídli v budovách, ktoré ovplyvnili slovenskú históriu. Jednou z našich
budov je bývalý palác Uhorskej kráľovskej komory a je možné, že práve na týchto
miestach, kde práve stojíme, kedysi zapálene rečnil náš najslávnejší národovec
Ľudovít Štúr. Verím, že by sa tešil vedomiu, že v týchto priestoroch raz bude sídliť
významná slovenská knižnica.
Pán minister, na záver tohto slávnostného ceremoniálu je pre mňa cťou verejne
prijať záväzok za prítomnosti vedúcich pracovníkov Univerzitnej knižnice
v Bratislave, že spoločne vynaložíme maximálne úsilie, aby naša vzácna knižnica aj
naďalej robila dobré meno slovenskému knihovníctvu, slovenskej kultúre,
hlavnému mestu aj celej Slovenskej republike.
Z tohto miesta sa musím poďakovať aj za Váš nezabudnuteľný príhovor, ktorým
ste vyznal svoj blízky vzťah k Univerzitke počas osláv 90. výročia jej založenia
v roku 2009, kedy sme spolu stáli na pódiu historickej budovy Slovenského
národného divadla.
Veľmi si vážime Vašu priazeň, ktorú prechovávate Univerzitnej knižnici
v Bratislave a budeme sa tešiť na ďalšiu spoločnú oslavu jej storočnice už onedlho
- v roku 2019.
Verím, že Vás nesklameme!

V Bratislave dňa 1. októbra 2015

