
Sme tu pre Vás 50 rokov 
 
 Staromestská knižnica oslavuje v septembri tohto roku 50. výročie svojho 
vzniku. Je to veľa, či málo v živote človeka - inštitúcie? Detské choroby má knižnica 
za sebou, hanblivosť tiež, sily sú na vrchole a do starého železa sa nechystá. Za 50 
rokov sa z najmenšej verejnej knižnice v Bratislave stala moderná verejná knižnica 
s piatimi pobočkami. V priebehu 50-tich rokov svojej existencie menila svoj názov 
i sídlo. V roku 1958 sme začínali sme na Hviezdoslavovom námestí so 4 000 
knihami. V rokoch 1972 – 1992 sme služby poskytovali čitateľov na 4 pracoviskách 
(Hviezdoslavovo námestie 26, Záhrebská 6, Francisciho 2 a Dubová). Od roku 1992 
nás naši čitatelia už poznajú pod názvom Staromestská knižnica. Naša centrálna 
knižnica sídli v účelovej budove na Blumentálskej 10/a. Knižnica má 5 pracovísk 
(centrálna knižnica na Blumentálskej 10/a, pobočky Panenská 1, Záhrebská 8, 
Západný rad 5 a Karadžičova 1) a letná čitáreň v Medickej záhrade. Čitatelia 
a návštevníci majú k dispozícii cca 120 000 kníh a 130 titulov časopisov, ktoré si 
môžu požičať domov alebo študovať v priestoroch knižnice. Majú možnosť 
vyhľadávať v online katalógu, knihy, o ktoré majú záujem si môžu rezervovať cez 
internet. Na všetkých pracoviskách môžu využívať služby verejných internetových 
staníc. Ponúkame tiež kopírovacie a rešeršné služby. Stačí, ak sa stanú našimi 
čitateľmi a zapíšu sa v ktorejkoľvek pobočke. Čitateľský preukaz platí vo všetkých 
našich pobočkách. Do letnej čitárne ho nepotrebujú, využívať jej služby môžu všetci 
záujemcovia bezplatne. 
 Všetkých našich stálych i budúcich čitate ľov, priate ľov i priaznivcov 
pozývame na oslavy nášho 50 výro čia. V týždni otvorených dverí (od 30. 
septembra do 4. októbra 2008 v čase výpoži čných hodín) ponúkame bezplatný 
zápis a odpustenie poplatkov za prekro čenie výpoži čnej lehoty. 
 Knižnica je pre verejnosť otvorená v čase pondelok, streda, štvrtok od 12.00 
do 18.30, v utorok a piatok od 10.00 do 15.30. Pobočka na Panenskej 1 otvorená aj 
v sobotu od 9.00 – 13.00. Pobočka Karadžičova 1 je utorok zatvorená. 
 
Zdenka Vysloužilová, vedúca knižnično-informačných služieb Staromestskej knižnice 
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