
Aký bol rok 2021 v Staromestskej knižnici? 

 

V apríli sa riaditeľkou knižnice stala Mgr. Jana Slezáková. Pokračovali sme v projekte Môj 
prvý čitateľský preukaz, ktorého cieľom je podporovať rodinné čítanie a rozvíjať čitateľskú 
gramotnosť staromestských detí od útleho veku. 282 novonarodených detí z našej mestskej 
časti získalo bezplatný čitateľský preukaz. Rodičia si preukaz môžu aktivovať prvou návštevou 

knižnice na Blumentálskej. 

Zaviedli sme možnosť integrácie čitateľského preukazu do čipovej karty.  
V lete sme sprístupnili nový knižný domček v Prüger-Wallnerovej záhrade a obnovili Staro-
mestský knižný kolotoč na kúpalisku Mičurin. 

Uzavreli sme nové partnerstvo s Centrom vedecko-technických informácií SR. 

Zapojili sme sa do dobrovoľníckych kampaní Naše Mesto a Týždeň dobrovoľníctva.  
Od 1. 10. 2020 do 28. 2. 2021 prebiehala súťaž pre deti Čitateľská pevnosť. Úlohou detí 
bolo postaviť si doma skrýšu, v ktorej si budú čítať, či už samy alebo so súrodencami, rodičmi, 
domácimi zvieratami alebo aj hračkami. Zúčastnilo sa jej 42 jednotlivcov a 1 kolektív. Zapojili 
sa nielen deti z Bratislavy a okolia, ale aj z západného a severného Slovenska a Prahy.  
V prvej polovici roka sme realizovali súťažné online kvízy Knižný hravolam. Každý týždeň 
sme zverejňovali kvízy nielen na literárne témy, zapojilo sa vyše 400 respondentov.  
V marci, mesiaci knihy sme vyhlásili tvorivú súťaž Vyčaruj druhý život knihe, ktorej cieľom 
bolo pretvoriť starú knihu na umelecké dielo. Do súťaže prišlo 64 súťažných prác, súťažiaci 
boli nielen z Bratislavy a okolia, ale aj západného a stredného Slovenska. 
Zúčastnili sme sa multižánrového festivalu ZO SRDCA, ktorý organizovala mestská časť 
Staré Mesto na Hviezdoslavovom námestí. 
V októbri sme zorganizovali 6. ročník Týždeň českej detskej literatúry, ktorého vyvrcholením 
bola literárna opekačka pre rodiny.  
Počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku sme zrealizovali 6. ročník Einsteinovej 

akadémie, sériu interaktívnych podujatí o tom, že veda nie je veda.  

Pre seniorov sme pripravili 4 kurzy zamerané na IT zručnosti a tréning pamäti. Zapojili sme 
sa do 20 online stretnutí Bookclubu a Medzigeneračného čitateľského klubu Stanica 
Záhreb. 
V knižnici sa konalo 13 výstav – medzi najúspešnejšie patrila výstava popredného 
macedónskeho fotografa Ljupča Ilievského Hľadáčikom do Severného Macedónska, výstava 
obrazov osemdesiatničky Evy Ambrovičovej Neskoro, ale predsa! a manželov Zuzany a 
Andreja Botekových Život je taký pestrý. 

Boli sme hosťom detského knižného online festivalu Cínový vojačik, počas ktorého sme 
zrealizovali 2 workshopy. V závere roka knižnica ako každoročne udelila Ocenenia 
Najaktívnejší čitatelia za rok 2021. 

Našu činnosť podporuje občianske združenie Milujem knihy/Amo Libris, ktoré pôsobí pri 
knižnici od roku 2015. 
 


