Bohatý marec v Staromestskej knižnici
Pobočka Staromestskej knižnice na Karadžičovej ulici pripravila pre
svojich návštevníkov príjemné prekvapenie: od februára je otvorená aj v utorok
od 10. do 15.30 h.
V pobočke na Panenskej ulici sa už rozbehli kurzy počítačovej gramotnosti pre
seniorov. Viacerí ich už poznajú pod názvom Google pre seniorov. Prvý kurz, ktorý
sa začal 15. a skončil 19. feburára bol beznádejne obsadený. Záujemcovia o ďalšie
kurzy v mesiacoch apríl, máj, jún, september a október sa môžu prihlásiť na
bratislavskom tel. čísle 54411874.
Piaty ročník veľkej čitateľskej súťaže Čítam, čítaš, čítame pre všetky deti
a mládež, ktoré rady čítajú, sa zavŕši 28. feburára. V Týždni slovenských knižníc
(potrvá od 23. do 28. marca 2010) vyhlásia výsledky a ocenia najúspešnejších. Víťazi
budú môcť knižnicu reprezentovať aj na celoeurópskom podujatí s názvom Noc
s Andersenom v ružinovskej knižnici.
Najmä žiakov základných škôl upozorňujeme na uzávierku literárnej súťaže
nazvanú Mesto, v ktorom žijem. Ide o súťaž v literárnej tvorbe pre žiakov základných
škôl, na ktorej Staromestská knižnica spolupracuje s hlavným mestom, Mestskou
knižnicou a miestnymi knižnicami v Ružinove, Novom Meste a Petržalke. Jej
poslaním je podporiť rozvoj tvorivosti detí a mládeže, upevniť ich vzťah k literatúre
a kutúrnym hodnotám a vytvárať kladný vzťah k svojmu mestu.
Marec sa ponesie v znamení Týždňa slovenských knižníc. V rámci neho sa do
Staromestskej kniýnice môžu bezplatne zapísať noví čitatelia, zábudlivým deťom
a mládeži do 15 rokov udelia amnestiu.
Z množstva podujatí upozorňujeme na Jarný maratón s knihou, čo je spoločný
projekt piatich verejných knižníc v hlavnom meste. Po celý týždeň sa bude vo
všetkých pobočkách čítať nová kniha Jána Uličianskeho Malá princezná.
Celoslovenský čitateľský maratón Čítajme si sa uskutoční v spolupráci s Linkou
detskej istoty SV UNICEF.
Všetky pobočky sú otvorené v pondelok, stredu a štvrtok od 12. h do 18.30 h,
v utorok a piatok od 10. do 15.30 h. Pobočka na Panenskej ul. je návštevníkom
k dispozícii denne od 9. h – v pondelok, stredu a štvrtok do 18.30 h. v utorok a piatok
do 15.30 h a v sobotu do 12 h. Bližšie informácie na www.starlib.sk alebo na
telefónnom čísle 55422268.
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