Letné čitárne začínajú sezónu aj s novinkami
Po úspešnom prvom ročníku Bratislavskej burzy kníh, ktorá sa konala od 26.
apríla do 2. mája, pripravuje Mestská knižnica i ďalšie akcie. Už 14. mája začala
sezónu v letnej čitárni U červeného raka.
Do konca júna čitáreň privíta maďarského spisovateľa Pála Závadu, skupinu
košických literátov pod hlavičkou Slovenského centra PEN, uvedie nové knihy
Milana Rúfusa a Mihaila Eminesca vydavateľstva MilaniuM, ako aj knihu o živote
a diele Pavla Dobšinského.
Okrem iných zahrajú Renesančný súbor pri ZUŠ Karloveská, poslucháči ZUŠ Miloša
Ruppeldta a ZUŠ Exnárova, ale i známi Bratislava Hot Serenaders. Oblúky
Michalského mosta budú patriť prevažne fotografickým výstavám. Časťou júnového
a ďalším programom v letných mesiacoch sa Mestská knižnica aj tento rok zapojí do
kultúrneho leta.
Druhého júna o 11 .00 hodine začne s podobnou aktivitou aj Staromestská
knižnica, keď otvorí po siedmy raz brány letnej čitárne v Medickej záhrade.
V hudobnom programe zahrá Fedor Frešo a Traditional Club Bratislava. Letná
čitáreň bude umiestnená pri východnej bráne Medickej záhrady (vchod z Cintorínskej
ulice) a bude prístupná verejnosti do 31. augusta, v pracovných dňoch od 10.00 do
18.00 h, v sobotu od 10.00 do 14.00 h.
Tohtoročnou novinkou, ktorá čitateľom a návštevníkom zabezpečí vyšší komfort
a umožní využívať služby letnej čitárne i v prípade nepriaznivého počasia, bude
drevený krytý altánok, ktorého vybudovanie schválili poslanci miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
V ponuke bude asi 70 titulov slovenských, českých, nemeckých, ruských, poľských,
anglických, francúzskych denníkov a časopisov vrátane časopisov pre najmenších.
Návštevníci tu tiež nájdu propagačné materiály o kultúrnom dianí v Bratislave. Služby
budú tak, ako po iné roky, bezplatné.
Tohto roku Staromestská knižnica pripravuje pre čitateľov a návštevníkov letnej
čitárne tri podujatia. Sedemnásteho júna o 9.00 hod. budú deti zo ZŠ na
Grösslingovej ulici besedovať so spisovateľom Romanom Bratom o jeho knihe Môj
anjel sa vie biť. V priebehu júla a augusta to bude ďalšie pokračovanie z cyklu
Rozprávanie o starej Bratislave a koncert hudobnej skupiny Rolničky.
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