Pozývame Vás na návštevu pobočky Staromestskej knižnice
na Západnom rade č. 5
Pobočka Západný rad 5 sídlila pôvodne v základnej škole na Dubovej ul. č. 1
a až do roku 1972 bola súčasťou Obvodnej ľudovej knižnice Bratislava Vinohrady.
Keď v roku 1972 vznikla Obvodná knižnica Bratislava I, predchodkyňa dnešnej
Staromestskej knižnice, prešla pobočka pod jej správu. V roku 1992 sa presťahovala
do novozískaných a zrekonštruovaných priestorov na Západnom rade č. 5, kde sídli
dodnes. Služby verejnosti tu knižnica začala poskytovať 15.10.1992.
Pobočka je univerzálnym knižničným pracoviskom, knižnicou rodinného typu.
Poskytuje svoje služby všetkým vekovým kategóriám čitateľov – deťom, mládeži
i dospelým. Od roku 2006, kedy tu bolo zriadené oddelenie cudzojazyčnej literatúry,
sa špecializuje na prácu s touto literatúrou.
Vo svojich zbierkach má približne 22 000 dokumentov, pravidelne ročne ju
navštevuje takmer 1 200 stálych čitateľov, ktorí v roku 2007 realizovali 11 200
výpožičiek. Čitatelia tu môžu študovať prezenčne, požičať si literatúru domov, majú
možnosť používať elektronický online katalóg, knihy, ktoré sú práve vypožičané si
môžu rezervovať (i elektronicky), na požiadanie môžu využiť možnosť elektronického
informovania o nových odborných knihách vo fonde. Ďalej môžu využívať
konzultačné, rešeršné , kopírovacie služby a prístup na internet prostredníctvom
verejných internetových staníc.
Výchovno-vzdelávacie a kultúrne podujatia, ktoré pobočka organizuje najmä
v spolupráci so školami vo svojom okolí (základné školy Dubová 1, Mudroňova 83,
Hlboká cesta 4, Špeciálna učňovská a internátna škola na Dúbravskej ceste 1,
materské školy Búdková 21, Gorazdova 6, Myjavská 22, Šulekova 35, súkromná
materská škola Lienka, Špeciálna materská škola internátna pre sluchovo
postihnutých pri Špeciálnej ZŠ internátnej Hrdličkova 17,) majú medzi čitateľmi
i návštevníkmi dlhodobo veľmi priaznivý ohlas. Vydarený je najmä cyklus Deti čítajú
deťom, kde zdravé deti zo Základnej školy na Dubovej ulici prichádzajú čítať svojim
zdravotne znevýhodneným kamarátom do Špeciálnej základnej školy v Dome
sociálnych služieb Rosa na Dúbravskej ceste 1.
Detskí čitatelia tejto pobočky sa už štyri roky zapájajú do viacerých
celoslovenských čitateľských projektov a súťaží napr. Čítajme s Osmijankom.
Pridaj sa aj ty!, Škultétyho rečňovanky a Janko Hraško ešte žije ... v 21.
storočí. V roku 2006 sme zapojili všetkých detských čitateľov do voľby
najobľúbenejšieho detského spisovateľa – najobľúbenejšou spisovateľkou sa stala
slovenská spisovateľka Gabriela Futová. Pobočka pravidelne organizuje recitačné
súťaže, úspešne už niekoľko rokov tu pracuje čitateľský krúžok. Z ostatných podujatí
spomeňme napr. dve besedy so slovenskými výtvarníkmi Ľubom Paľom,
Martinou Matlovičovou-Královou a Zuzanou Brunckovou, ktoré sme
organizovali v rámci BIB 2007, tohtoročný Jarný maratón s knihou, spoločný
projekt piatich veľkých verejných knižníc v hlavnom meste v rámci Týždňa
slovenských knižníc, ktorý bol tohto roku venovaný rozprávkam Pavla Dobšinského,
Deň ľudovej rozprávky a čítanie ľudových rozprávok v nemčine. V roku 2006 sme
v priestoroch pobočky zorganizovali v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave
čitateľsky úspešnú výstavu Nemecký komiks.
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
www.starlib.sk
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