
Knižnica namiesto hostinca 
 
 Aj to je dôkaz toho, že Staromestská knižnica má sv oje pevné miesto 
medzi kultúrnymi inštitúciami v Bratislave a svojic h stálych čitate ľov 
a priaznivcov. V ich prítomnosti a za podmanivých t ónov violon čelistov 
hudobného telesa Ccelomania si táto knižnica pripom enula v minulom týždni 
50. výro čie svojho vzniku .  
 Na takomto slávnostnom stretnutí majú svoje miesto nielen pozdravné listy, 
ale aj spomienky, pohľady na súčasnosť a najmä prísľuby do budúcnosti. 
Očakávanou súčasťou je odovzdávanie ocenení a pamätných listov. Nebolo tomu 
inak ani na 50-tke Staromestskej knižnice, kde ako prvý získal čestný čitateľský 
preukaz Andrej Petrek, starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Čestné 
uznanie za neuveriteľných a obdivuhodných 35 rokov vo funkcii riaditeľky 
Staromestskej knižnice v rokoch 1969 – 2004 si zaslúžene z rúk starostu mestskej 
časti osobne prevzala stále šarmantná Emília Jablonská. Čestné uznanie za 
významný prínos na rozvoji knižnice získala aj Judita Kopáčiková, ktorá knižnicu 
vedie od roku 2004. Milým prekvapením pre viac ako 80 prítomných boli pamätné 
listy piatim čitateľom za dlhoročnú čitateľskú vernosť, ktoré si ocenení prišli prevziať 
osobne napriek úctyhodnému veku. Najstarším čitateľom je JUDr. Vladimír 
Čičmanec, ktorý navštevuje knižnicu od roku 1958. Vedenie knižnice samozrejme 
nezabudlo ani na bývalých a súčasných zamestnancov, ktorých ocenilo za významný 
osobný  a profesionálny prínos či dlhoročný aktívny podiel na rozvoji knižnice, ako aj 
za aktívnu prácu v prospech Staromestskej knižnice. 
 Práca vo verejnej knižnici už dávno nie je len o požičiavaní kníh. Úspešným 
projektom Staromestskej knižnice je veľká čitateľská súťaž pre deti do 15 rokov 
Čítam, čítaš, čítame, ktorej sa v minulom ročníku zúčastnilo takmer 700 detí, 
dokonca aj deti s poruchami čítania. Pre znevýhodnené deti pripravuje knižnica už 
niekoľko rokov pásmo Deti čítajú deťom, v ktorom zdravé deti čítajú svojim 
postihnutým kamarátom. Úspešná spolupráca s ostatnými verejnými knižnicami 
v Bratislave sa v roku 2009 prejaví v už 3. ročníku Jarného maratónu s knihou 
a práve v týchto dňoch začína prieskum čítania na základných a stredných školách 
v celom Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý iniciovala práve Staromestská 
knižnica a ktorý pomôže ukázať, ako nájsť cestu najmä k mládeži vo veku 15-18 
rokov.  
 Za 50 rokov služby verejnosti sa Staromestská knižnica stala neoddeliteľnou 
súčasťou kultúrneho života bratislavského Starého Mesta, vzdelávacím centrom, 
ktoré navštevujú všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov. Jej ambíciou je, ako 
odznelo v príhovore riaditeľky knižnice, byť modernou verejnou knižnicou, miestom, 
ktoré budú najmä Staromešťania radi navštevovať, kde sa budú radi stretávať a cítiť 
sa dobre.  
 
Aké sú teda plány do budúcnosti? 
 
 Staromestská knižnica chce ponúknuť kvalitnú alternatívu trávenia voľného 
času, umožniť obyvateľom Bratislavy ďalej sa vzdelávať. Preto neustále skvalitňuje 
služby verejnosti – v tomto roku v pobočke na Panenskej ul. rozšírili výpožičný čas – 
je otvorená i v sobotu, rovnako i letná čitáreň v Medickej záhrade, kde  vybudovala 
krytý altánok. Ďalej plánuje rozšíriť počet verejných internetových staníc v každej 
pobočke, dobudovať multimediálnu študovňu v pobočke na Panenskej ul. s cieľom 
vytvoriť priestor pre organizovanie najmä informačnej výchovy seniorov, službami 



umenovednej študovne chce knižnica osloviť najmä žiakov základných a stredných 
umeleckých škôl. K realizácii týchto plánov však potrebuje podporu tak priaznivcov, 
ako i zriaďovateľa mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. A tú verejne deklarovali 
na slávnostnom stretnutí tak starosta Andrej Petrek, ako aj predseda kultúrnej 
komisie Sven Šovčík. Zostáva len veriť, že svoje sľuby dodržia a Staromestská 
knižnica sa naďalej bude tešiť ich priazni. 
 Na záver jedno veľké želanie: Staromestskej knižnici do ďalšej 50-ky veľa 
spokojných čitateľov, štedrých partnerov a priaznivcov a trvalú podporu zriaďovateľa. 
A nech nezostane ojedinelým prípad, kedy sa hostinec zmenil na knižnicu. Tak, ako 
sa to podarilo v bratislavskom Starom Meste, kde v roku 2002 na základe petície 
občanov získala knižnica priestory bývalého hostinca U závor (na Karadžičovej ulici)  
po zrušení pobočky na Francisciho ulici. 
 
Ad multos annos! 
 
PhDr. Daniela Birová 
účastníčka stretnutia priateľov a priaznivcov Staromestskej knižnice 
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