Pozývame Vás na návštevu pobočky Staromestskej knižnice
na Karadžičovej č. 1
Pobočka Karadžičova 1 sídlila pôvodne na Francisciho ul. č. 2 v priestoroch
bývalej predajne mäsa a až do roku 1972 bola súčasťou Obvodnej ľudovej knižnice
Bratislava – Nivy.
V roku 1972 došlo v Bratislave k územnej reorganizácii a následne i k
reorganizácii verejných knižníc. Pobočka na Francisciho ul. bola delimitovaná
z bývalého obvodu Bratislava – Nivy pod správu Obvodnej knižnice Bratislava I
(dnes Staromestská knižnica). Pobočku sme prevzali v kritickom technickom stave
(bez WC, telefónu, havarijný stav kúrenia). Ak mala slúžiť verejnosti, bolo
nevyhnutné priestory zrekonštruovať.
V júli 2002, po 30 rokoch služby verejnosti, bola pobočka na základe
rozhodnutia spoločenstva vlastníkov bytov zrušená. Po petícii občanov a osobnej
zainteresovanosti bývalého starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto,
dnešného primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského, získala knižnica náhradné
priestory na Karadžičovej 1, kde predtým bol obyvateľom Bratislavy známy hostinec
„U závor“ alebo ľudovo „U Terky“. Pobočku sme po kompletnej rekonštrukcii
sprístupnili verejnosti 29. novembra 2002.
Je teda najmladším a zároveň najmenším pracoviskom Staromestskej knižnice.
Služby poskytuje všetkým vekovým kategóriám čitateľov (deťom, mládeži
i dospelým). Vo svojich zbierkach má približne 10 000 dokumentov, pravidelne ročne
ju navštevuje viac ako 500 stálych čitateľov, ktorí v roku 2007 realizovali 31 522
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.
V oblasti výchovno-vzdelávacích a kultúrnych podujatí sa špecializuje na
prácu s deťmi a mládežou. Dlhoročnú výbornú spoluprácu máme najmä so ZŠ s MŠ
M.R. Štefánika na Grösslingovej ul. 48.
V spolupráci so Základnou školou internátnou pre nevidiacich a slabozrakých
na Svrčej ul. každoročne (od roku 2006) pripravujeme výstavu výtvarných prác
zrakovo postihnutých detí.
Z vydarených podujatí, ktoré sme v ostatných rokoch organizovali spomeňme
najmä besedy so spisovateľmi Jánom Uličianskym, Romanom Bratom, Radkom
Bachratým, herečkou SND Soňou Valentovou-Hasprovou o jej literárnej prvotine Psík
Ari, prekladateľkou Máriou Bratovou a Máriou Števkovou z vydavateľstva BUVIK.
Detskí čitatelia pobočky sa každoročne zapájajú do celoknižničnej súťaže Čítam,
čítaš, čítame,
kde dosahujú výborné výsledky. Dôkazom toho sú víťazi v jednotlivých kategóriách,
z ktorých za všetkých spomeňme tohtoročnú absolútnu víťazku Luciu Suchú.

Pobočka je pre verejnosť otvorená:
Pondelok, streda, štvrtok od 12.00 do 18.30
Piatok od 10.00 do 15.30

Bližšie informácie o činnosti a službách Staromestskej knižnice nájdete na
www.starlib.sk
Judita Kopáčiková
riaditeľka Staromestskej knižnice
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