
V bratislavskej knižnici otvorili Centrum pre deti a mládež 

 Bezbariérové centrum v Staromestskej knižnici vzniklo rekonštrukciou a 
rozšírením priestorov pôvodnej centrálnej knižnice. Staré Mesto zafinancovalo nové 
priestory sumou takmer 93.000 eur.  

Bratislava 3. októbra (TASR) - V Staromestskej knižnici na Blumentálskej ulici v 
Bratislave dnes otvorili Centrum pre deti a mládež. Okrem kníh pre chlapcov a 
dievčatá však ponúka aj nové služby pre nevidiacich a slabozrakých či možnosť čítať 
elektronické knihy na e-čítačkách.  

Bezbariérové centrum vzniklo rekonštrukciou a rozšírením priestorov pôvodnej 
centrálnej knižnice o nevyužitú terasu. Priestor pre čitateľov sa tak zväčšil o ďalších 
sto štvorcových metrov. "Ale celá táto príprava trvala roky, v prvom rade sme museli 
presvedčiť miestnych poslancov, aby do toho investovali," vysvetlila riaditeľka 
knižnice Judita Kopáčiková. Dnes deti v centre okrem mnohých kníh nájdu aj dva 
počítače so zvukovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých. Knižnica ich 
zaplatila z grantu ministerstva kultúry, ktoré jej dalo 4000 eur.  

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zase uzavrela so 
staromestskou dohodu a sprístupnila jej svoju digitálnu knižnicu. "Slabozrakí a 
nevidiaci si budú môcť u nás požičať knižky na MP3 prehrávačoch. Návštevník však 
musí priniesť preukaz ZŤP alebo musí doniesť potvrdenie od očného lekára o 
zrakovom deficite," vysvetlila riaditeľka.  

Staré Mesto zafinancovalo nové priestory sumou takmer 93.000 eur. Starostka 
Tatiana Rosová tvrdí, že peňazí v rozpočte je málo, knižnica však dostala prioritu. 
"Je zbytočné očakávať, že človek začne chodiť do knižnice, keď dospeje. Začne 
chodiť len vtedy, keď si k nej vytvoril vzťah ako dieťa," povedala pre TASR. "Vzťah ku 
knihám je vo svete podporovaný, pretože tadiaľ vedie cesta k znalostnej spoločnosti. 
My sa k nej veľmi hlásime, a tak málo pre ňu robíme," dodala.  

Prvé kroky k rozšíreniu priestorov urobila knižnica ešte v novembri 2011, keď 
podpísala zmluvu so stavebníkom. V auguste ju pre práce zatvorili na tri týždne, robili 
dobrovoľníci aj samotní zamestnanci. Dnes je detské centrum otvorené rovnako ako 
centrálna knižnica - v pondelok, stredu a štvrtok od 12.00 do 18.30 h, v utorok a 
piatok od 10.00 do 15.30 h.  
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