
Pozývame Vás na návštevu pobo čky Staromestskej knižnice 
na Panenskej ul. č. 1 

Pobočka vznikla v roku 1972 (vtedy ako Obvodná ľudová knižnica Bratislava – 
Staré Mesto) a až do roku 1993 poskytovala služby obyvateľom Bratislavy najprv na 
Hviezdoslavovom námestí č. 23 a po asanácii priestorov (výstavba Mosta SNP) na  
č. 26. V roku 1977 sa knižnica rozšírila - získala ďalšie priestory na Hviezdoslavovom 
námestí č. 15. Avšak v júni 1993 na základe reštitučného zákona musela tieto 
priestory uvoľniť a pobočka sa presťahovala do obytného domu na Panenskej ul. č. 
1, kde sídli doteraz.  
Medzi všetkými piatimi pracoviskami knižnice má hneď niekoľko prvenstiev. 
Je najväčšou pobočkou Staromestskej knižnice. Používateľom je k dispozícii takmer 
34 000  dokumentov, pravidelne ju navštevuje cca 1 800 čitateľov ročne, ktorí 
realizujú 122 000 výpožičiek kníh a časopisov. 
Je prvým pracoviskom knižnice, ktoré bolo pripojené na internet (1.1.2002) 
a používatelia mohli využívať služby verejných internetových staníc. 
Je jediným pracoviskom Staromestskej knižnice, ktoré poskytuje služby výlučne 
dospelým čitateľom (v ostatných pobočkách má knižnica vybudované tak oddelenia 
pre deti a mládež, ako i oddelenia pre dospelých). 
Špecializuje na prácu s odbornou literatúrou zo všetkých vedných odborov. 
Používatelia tu majú k dispozícii študovňu odbornej literatúry a umenovednú 
študovňu, ktorú využívajú najmä študenti umeleckých stredných a vysokých škôl. 
Pobočka ponúka čitateľom okrem výpožičných služieb – prezenčných (v študovniach 
a čitárni) a absenčných, tiež možnosť elektronickej rezervácie dokumentov, na 
požiadanie elektronickú službu ARI (adresné rozširovanie informácií o nových 
odborných knihách vo fonde), konzultačné a rešeršné služby, kopírovacie služby 
z dokumentov vo fonde knižnice a prístup na internet.  Organizuje výchovno-
vzdelávacie podujatia v spolupráci so Základnou školou Dr. Milana  Hodžu na 
Škarniclovej ul., Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou na Zochovej ul., 
domovmi dôchodcov na Podjavorinskej ul. a Ohel David. V rokoch 2004 - 2007 
pobočka realizovala v spolupráci s Univerzitou tretieho veku a Katedrou knižničnej 
a informačnej vedy FFUK 10 trojdňových bezplatných kurzov informa čnej 
výchovy pre seniorov  – čitateľov našej knižnice. Kurzy absolvovalo 113 seniorov, 
ktorých sme naučili pracovať s počítačom, internetom a elektronickou poštou. 
Pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú na Zochovej ul. pravidelne 
organizujeme súťaže v prednese poézie a prózy , cyklus prednášok a besied 
s odborníkmi na aktuálne témy, ktoré zaujímajú mladých ľudí (sexuálna výchova, 
výchova k rodičovstvu, prevencia rizikového sexuálneho správania, AIDS, ľudské 
práva, alkoholizmus a jeho dôsledky) - Dni zdravej školy . 
Pre obyvateľov domovov dôchodcov na Podjavorinskej ul. a Ohel David pripravujeme 
besedy a stretnutia so zaujímavými osobnosťami v rámci projektu Maj čas pre 
starších ľudí . V roku 2006 prišla do Domova dôchodcov na Podjavorinskej ul. 
herečka a spisovateľka Vilma Jamnická , v roku 2007 sme zasa pripravili v 
priestoroch pobočky výstavku ručných prác našich seniorov Krása staroby, staroba 
v kráse. 
V blízkej budúcnosti plánujeme v pobočke dobudovať multimediálnu študovňu a 
rozšíriť počet verejných internetových staníc pre používateľov, pokračovať v realizácii 
kurzov počítačovej gramotnosti pre seniorov. V spolupráci s oddelením kultúry 
Miestneho úradu Bratislava – Staré Mesto plánujeme v umenovednej študovni začať 



s budovaním elektronickej databázy umenovedných informácií a archivovať 
informácie a dokumenty  o aktivitách štátnych i súkromných galérií v Starom Meste. 

Pobočka je pre verejnosť otvorená: 

Pondelok, streda, štvrtok od 12.00 do 18.30 
Utorok a piatok od 10.00 do 15.30 
Sobota: od 10.00 do 13.00 
 
Ďalšie informácie o činnosti a službách Staromestskej knižnice nájdete na 
www.starlib.sk 
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