
Pozývame Vás na návštevu pobo čky  
Staromestskej knižnice na Záhrebskej ul. č. 8 

 
Knižnica na Záhrebskej ul. č. 8 sa stala súčasťou dnešnej Staromestskej 

knižnice v roku 1972 po novom územno-správnom členení Bratislavy, kedy vznikla 
Obvodná knižnica Bratislava I (predchodkyňa Staromestskej knižnice). Knižnica 
sídlila na Záhrebskej ul. č. 8 a mala tri pobočky (na Hviezdoslavovom námestí 26, 
Dubovej ul. 2 a Francisciho ul. 2).  Až do roku 1988 bola pobo čka na Záhrebskej 
centrálnou knižnicou,  sídlilo tu i riaditeľstvo knižnice. 9.6.1988, po 6 rokoch 
výstavby, bola slávnostne otvorená účelová budova Staromestskej knižnice na 
Szabóovej 10/a, (dnes Blumentálskej ul.), ktorá sa stala centrálnou knižnicou.  

Pobočka na Záhrebskej ul. je univerzálnym knižničným pracoviskom 
s oddeleniami pre deti a mládež a pre dospelých čitateľov. Vo svojich zbierkach má 
takmer 30 000 dokumentov, pravidelne ročne ju navštevuje takmer 1 000 stálych 
čitateľov, ktorým ponúka výpožičné služby (prezenčné, absenčné), možnosť 
elektronickej rezervácie dokumentov, na požiadanie elektronické informovanie o 
nových odborných knihách vo fonde, odborné konzultácie, rešeršné, kopírovacie 
služby a prístup na internet prostredníctvom verejných internetových staníc. 

Pri organizovaní výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatí spolupracuje 
najmä so školami, nachádzajúcicmi sa v blízkom okolí, Klubom dôchodcov na 
Záhrebskej ul. a Yklubom. Pre deti a mládež pravidelne organizuje hodiny 
informačnej výchovy zamerané na získanie a upevnenie čitateľských návykov, 
informačnej gramotnosti a využívanie služieb knižnice. Veľmi dobrú spolupráca má 
pobočka so Základnou školou na Jelenej ul., ktorú navštevujú i deti s poruchami 
čítania. Za veľký úspech a výsledok dobrej spolupráce školy a knižnice považujeme 
zapojenie 72 detí s poruchami čítania do 3. ročníka veľkej čitateľskej súťaže Čítam, 
čítaš, čítame.   
Z pravidelných stretnutí so zaujímavými osobnosťami nášho kultúrneho 
a spoločenského života, ktoré pobočka organizovala pre našich spoluobčanov – 
seniorov spomeňme napr.  stretnutie s lodníkom Ladislavom Herzogom – Spoveď 
dunajského lodníka, besedu o Bratislavských povestiach s Ing. Helenou 
Navrátilovou, rozprávanie o Bratislave v letnej čitárni v Medickej záhrade s autormi  
Š. Holčíkom, P. Salnerom a M. Gažom, besedu s D. Machalom o knihe Veterné 
topánky atď.  

Pobočka je pre verejnosť otvorená: 

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