
Do letnej čitárne sa ľudia vracajú 
 

Ticho a pokoj ako v knižnici, ľudia pohrúžení do novín a prijemná atmosféra 
Medickej záhrady. Taký pohľad sa naskytá už druhý mesiac návštevníkom letnej 
čitárne, ktorísi sem prídu posedieť a prečítať najnovšie správy. 
Čitáreň, ktorú organizuje Staromestská knižnica, záujemcom každodenne ponúka 
aktuálne noviny a časopisy. Návštevníci si môžu vybrať z pestrej ponuky až 
osemdesiatich titulov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Anglicka, Nemecka či 
Maďarska. Možnosť posedieť si v záhrade a bezplatne si požičať tlač tu za takmer 
dva mesiace využilo podľa hovorkyne starého mesta Aleny Kopřivovej už viac ako 
dvetisíc návštevníkov. 
"Počas slnečných dní tu máme takých šesťdesiat až osemdesiat ľudí denne," hovorí 
pracovníčka čitárne Mária Chudziaková. Ak by počasie bránilo posedeniu pod holým 
nebom, supluje čitáreň pobočka Staromestskej knižnice na Blumentálskej ulici 10. 
Práve možnosť čítania v prírode však ťahá ľudí do Medickej záhrady najčastejšie. 
Mnohí sa dokonca každodenne vracajú. 
"S ľuďmi, ktorí k nám chodia pravidelne, sa už zdravím na ulici," smeje sa 
Chudziaková, ktorá kedysi v knižnici robila a prácu v čitárni berie ako letnú brigádu. 
Tvrdí, že domáci aj turisti sú touto službou často milo prekvapení. "Mali sme tu 
Angličana, ktorý si prišiel prečítať noviny každý deň počas svojho pobytu v 
Bratislave," spomína. 
Slnečné dni využíva na pravidelné čítanie v záhrade aj Marta Kelimanová s 
manželom. "Cez rok do knižnice nechodím, letnú čitáreň však navštevujem veľmi 
rada," hovorí a dodáva, že opäť sa sem vracia najmä pre príjemnú atmosféru a 
prostredie. 
V blízkosti čitárne sa nachádza detské ihrisko, a tak si môžu dennú tlač a časopisy 
prezrieť aj mamičky s deťmi, ktoré sú už dostatočne veľké na to, aby boli na ihrisku 
samy. Noviny sa totiž nesmú z priestorov čitárne vynášať, preto mamičky, ktoré sa 
od svojich ratolestí nemôžu vzdialiť, majú smolu. 
"Chcela som si doniesť časopis na ihrisko, lebo musím dávať pozor na dcéru, ale vraj 
sa to nesmie. Asi aby si ich ľudia neodnášali domov," hovorí Monika Martinézová a 
dodáva, že keby tu bola sama, nedala by si návštevu čitárne ujsť. 
Každý utorok a štvrtok si môžu ľudia v Medickej záhrade okrem čítania aj zacvičiť. 
Návštevníci, ktorí včera o piatej prišli v cvičebnom úbore, si po prečítaní dennej tlače 
zacvičili jogu. 
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