Pozývame Vás do letnej čitárne v Medickej záhrade
Staromestská knižnica prevádzkuje letnú čitáreň od roku 2002 .Je to sezónne
pracovisko, otvorené pre čitateľov a návštevníkov Bratislavy v letných mesiacoch
spravidla v júni až auguste. Návštevníci tu majú možnosť bezplatne si prečítať
slovenské, české maďarské, nemecké, poľské, ruské, anglické a francúzske denníky,
časopisy a propagačné materiály o kultúrnom dianí v Bratislave. Ponuku
zahraničných časopisov sa nám darí z roka na rok rozširovať vďaka veľkorysosti
a dobrej spolupráci so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi – Českým centrom
(v rokoch 2005 a 2006 sponzorovalo ponuku 12 titulov českých časopisov
a denníkov), Goetheho inštitútom, Francúzskym inštitútom . V tomto roku k ponuke
zahraničných časopisov prispelo i Veľvyslanectvo USA, Kultúrny inštitút Maďarskej
republiky, Poľský inštitút, Rakúske kultúrne fórum a Ruské centrum vedy a kultúry.
V rokoch 2002-2005 bola letná čitáreň umiestnená v priestoroch nádvoria
Zichyho paláca, priamo v historickom centre Bratislavy. Bola v tom čase jedinou
svojho druhu v centre Bratislavy (letná čitáreň Červený rak – pracovisko Mestskej
knižnice, bola totiž v rokoch 2000-2006 pre rekonštrukciu zatvorená) a mala svoju
stálu klientelu.
V roku 2006 sme našu čitáreň prvýkrát umiestnili do Medickej záhrady
(nachádza sa pri východnej bráne , pri vchode od trhoviska na Poľnej), pretože sme
predpokladali sprístupnenie letnej čitárne Červený rak. Obávali sme sa síce, že
stratíme časť svojej klientely. Ale čas potvrdil, že sme nemohli lepšie urobiť. Čitatelia
i návštevníci si k nám našli cestu, radi trávia čas v oáze zelene, pod stromami, naše
služby si pochvaľujú a hojne ich využívajú. V roku 2007 čitáreň navštívilo 4 000
čitateľov. Jedinou nevýhodou bolo až do tohto roku, že v prípade nepriaznivého
počasia sa nebolo kde skryť. Čitatelia síce mohli navštíviť jednotlivé pobočky
Staromestskej knižnice, ale nebolo to ono.
Tohtoročnou novinkou, ktorá čitateľom a návštevníkom zabezpečí vyšší
komfort a umožní využívať služby letnej čitárne i v prípade nepriaznivého počasia,
bude drevený krytý altánok, na stavbu ktorého mestská časť Bratislava – Staré
Mesto vyčlenila a poslanci miestneho zastupiteľstva schválili finančné prostriedky.
Každoročne organizujeme v letnej čitárni i podujatia. V roku 2004 to bola
predajná výstava Slovenské – svetové gladioly známeho pestovateľa Igora
Adamoviča, v roku 2006 sme v spolupráci s Českým centrom zorganizovali autorské
letné čítania Lenky Procházkovej Slepice v klubu – pivní povídka. Poviedku
spolu s autorkou čítal slovenský spisovateľ Ľubo Dobrovoda. V minulom roku sme
sa so Štefanom Holčíkom, Petrom Salnerom a Mikulášom Gažom rozprávali
o Bratislave. Podujatie sme pripravili v rámci Knižných hodov v spolupráci
s občianskym združením Fanfáry.
V tomto roku otvoríme letnú čitáreň pre verejnosť 2. júna o 11.00 hod. za
účasti starostu
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a pozvaných hostí.
V hudobnom programe zahrá Fedor Freššo a Traditional Club Bratislava.
Čitatelia a návštevníci ju budú môcť navštíviť do
31. augusta
v pracovných dňoch od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 10.00 do 14.00 hod.
V ponuke bude cca 70 titulov slovenských, českých, maďarských, nemeckých,
ruských poľských, anglických, francúzskych denníkov a časopisov vrátane časopisov
pre deti. Služby budú, tak ako po iné roky, bezplatné.
Tohto roku pripravujeme v čitárni tri podujatia. 17. júna 2008 o 9.00 hod budú
deti zo ZŠ na Grösslingovej ul. besedovať so spisovateľom Romanom Bratom o jeho

knihe Môj anjel sa vie biť. V priebehu mesiacov júl a august to bude pokračovanie
z cyklu Rozprávanie o starej Bratislave a koncert hudobnej skupiny Rolničky.
Bližšie informácie nájdete na www.starlib.sk
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