
Činnosť občianskeho združenia 

Milujem knihy/Amo libris 

  

Rok 2021 

V roku 2021 zrealizovalo občianske združenie viacero vzdelávacích a kultúrno-
spoločenských akcií pre deti, dospelých i seniorov. 
Občianske združenie získalo prostredníctvom Malých dotácií od mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto finančnú podporu na zrealizovanie dvoch projektov, ktoré sa 
konali v Letnej čitárni Staromestskej knižnice v Medickej záhrade.  
Pre milovníkov starej Bratislavy a jej histórie bol určený cyklus Rozprávanie 

o Bratislave. Pre najmenších návštevníkov sme pripravili divadelné predstavenia, 

ktoré vznikli na motívy rozprávkových kníh. Tieto programové cykly majú dlhoročnú 

tradíciu a sú medzi návštevníkmi veľmi obľúbené. Spolu sme zrealizovali 8 podujatí. 

Cyklu Rozprávanie o Bratislave sa zúčastnilo takmer 300 návštevníkov, divadielka si 

pozrelo takmer 400 detí, rodičov a starých rodičov. 

Z dotačnej schémy Nadácie Orange sme získali financie na realizáciu vzdelávania 

dospelých a seniorov. 

Zrealizovali sme nasledovné aktivity: 

• 22. 6. 2021 Rozprávanie o Bratislave. Čo-to o knihách a spomienkach na 

spisovateľa Juraja Šeba s Jurajom Hradským a Vladimírom Tomčíkom 

• 6. 7. 2021 Nové zaujímavosti o pamiatkach a histórii Bratislavy s Vierou 

Obuchovou – Letná čitáreň Medická záhrada 

• 7. 7. 2021 Osmidunčo zabudnutý a nakoniec nájdený – divadielko pre 

detis Osmijankom, n.o. 

• 14.7.2022 Ahoj, pán Sova! – divadielko pre deti v podaní SpozaVoza, o.z. 

• 27. 7. 2021 Rozprávanie o Bratislave. O fontánach, ktoré nie sú len pre 

Zuzanu s Janou Hamšíkovou 

• 4. 8. 2021 Kozliatka – detské predstavenie v podaní divadla TUŠ 

• 10. 8. 2021 Rozprávanie o Bratislave. Príbehy 20. storočia – Post Bellum, 

hudobný doprovod Andrea Bučko 

• 25. 8 2021 Divočiny – detské predstavenie na motívy knihy Kde žijú divé zvery 

v podaní Odivo o.z. 

• 6. 9. – 10. 9. 2021 Internet a e-mail – počítačový  kurz pre začiatočníkov 

v pobočke Staromestskej knižnice na Panenskej 

• 8. 9. 2021 Fakt alebo fikcia? Prednáška a beseda pre dospelých na seniorov 

na tému bezpečnosti na internete v pobočke Staromestskej knižnice na 

Panenskej 



• 23. 9. – 21. 10. 2021 Počítačová gramotnosť pre všetkých – kurz pre 

pokročilých pobočke Staromestskej knižnice na Panenskej 

• 23. 9. 2021 Fakt alebo fikcia? Prednáška a beseda pre verejnosť na tému 

bezpečnosti na internete v letnej čitárni v Medickej záhrade 

• 7. 10. 2021 Nerozumieme si, ale je to v poriadku. Prednáška a beseda  pre 

dospelých a seniorovna tému bezpečnosti na internete a interpretácie 

informácií v pobočke Staromestskej knižnice na Panenskej 

• 28. 10. – 24. 11. 2021 Mobil a aplikácie pre seniorov – kurz v pobočke 

Staromestskej knižnice na Panenskej 

• 4. 11. 2021 Dezinformácie v dobe korony. Prednáška a beseda pre seniorov 

na tému bezpečnosti na internete a interpretácie informácií v pobočke 

Staromestskej knižnice na Panenskej 

• 22. 11. 2021 Slobodovo-cesta do demokracie. 2 workshopy pre žiakov 1. a 2. 

stupňa ZŠ o kritickom myslení a bezpečnom správaní na internete 

Počas roka sme prispeli do balíčkov pre rodičov novorodencov príručkou Krok za 

krokom čitateľom. 

 

Rok 2020 

Rok 2020 bol poznačený celkovou spoločenskou situáciou v spojitosti s pandémiou 

Covid-19. Odrazilo sa to aj na činnosti občianskeho združenia. Aktivity združenia 

neboli realizované v takej miere, ako sme plánovali. 

V roku 2020 občianske združenie podporilo a realizovalo nasledovné aktivity: 

• 10. – 14. 2. 2020 – kurz Mobil a aplikácie pre seniorov v pobočke 

Staromestskej knižnice na Panenskej 1, v spolupráci so Starým Mestom – 

darčeky perá, 

• 6. 3. 2020 dramatizácia knihy Toni Revayovej Rok Sivka Ohniváka v podaní 

doc. Barbory Krajč Zamiškovej, ArtD. v rámci akcie bratislavských knižníc 

Detská kniha putuje Bratislavou,  

• 12. 8. 2020 divadielko pre deti v letnej čitárni Postrach Samko, Divadlo Neline, 

• 19. 8. 2020 divadielko pre deti v letnej čitárni Stolček, prestri sa!, Divadlo 

Neline. 

Počas roka sme prispeli do balíčkov pre rodičov novorodencov príručkou Krok za 

krokom čitateľom a detským leporelom, ktoré sme dostali ako dar od Nadácie Panta 

Rhei. 

 

Rok 2019 

V roku 2019 podporilo sa podieľalo občianske združenie na viacerých podujatiach: 



• 5. 4. 2019 – Narodeninové čítanie so spisovateľkou Kristínou Baluchovou - 

honorár v Staromestskej knižnici na Blumentálskej pre deti 4. ročníka ZŠ na 

Vazovovej 

• 30. 5. 2019 Deň detí Blumentál, hlavným organizátor bolo občianske 

združenie Kmeťovo námestie, spolu so Staromestskou knižnicou sa tu konali 

tvorivé dielne pre deti 

• 24. – 31. 5.2019 počítačový kurz Internet a e-mail pre seniorov v pobočke 

Staromestskej knižnice na Panenskej 1, v spolupráci so Starým Mestom – 

darčeky perá 

• 10. 6. 2019 otvorenie letnej čitárne v Medickej záhrade. OZ financovalo 

hudobný program Evy Golovkovej na slávnostnom otvorení letnej čitárne 

• 13. 6. 2019 Kmeťovanie s deťmi – tvorivé dielne 

• 15. 6. 2019 – Knižné hody na Hviezdoslavovom námestí – tvorivé dielne pre 

deti 

• 19. 6. 2019 v letnej čitárni divadelné predstavenie pre deti Čokopríbeh, ktorý 

pripravil herec a spisovateľ Martin Daniš - honorár 

• 2. 7. 2019 v letnej čitárni v Medickej záhrade Rozprávanie o Bratislave. 

Bratislavské viechy, kaviarne a pivárne s Jurajom Hradským a Jurajom Šebom 

- honorár 

• 13. 8. 2019 v letnej čitárni v Medickej záhrade Čítanie v tráve s Michalom 

Červeným o knihe Matej Tóth - Michal Červený: Odchýlka - honorár 

• 14. 8. 2019 v letnej čitárni divadelné predstavenie pre deti Ministerstvo 

nápadov, účinkoval Martin Daniš - honorár 

• 27. 8. 2019 o 16.30 h Letná čitáreň v Medickej záhrade videoprojekcia s 

islamológom a orientalistom Gabrielom Pirickým na tému Tureckou cestou 

necestou - honorár.  

• 15. 9. 209 Dobrý trh na Panenskej – tvorivé dielne pre deti 

• 16. - 20. 9. 2019 počítačový kurz Internet a e-mail pre seniorov v pobočke 

Staromestskej knižnice na Panenskej 1, v spolupráci so Starým Mestom, 

darčeky perá 

• 7. 10. 2019 Jesenné kmeťovanie, organizátor OZ Kmeťovo nám. – tvorivé 

dielne pre deti 

Počas roka sme prispeli do balíčkov pre rodičov novorodencov príručkou Krok za 

krokom čitateľom a detským leporelom, ktoré sme dostali ako dar od Nadácie Panta 

Rhei. 

Rok 2018 

V roku 2018 sme sa zúčastnili na týchto akciách: 

• 12. - 16. 2. 2018 počítačový kurz Internet a e-mail pre seniorov v pobočke 

Staromestskej knižnice na Panenskej 1, v spolupráci so Starým Mestom 

• 5. - 9. 3. 2018 počítačový kurz Internet a e-mail pre seniorov v pobočke 

Staromestskej knižnice na Panenskej 1, v spolupráci so Starým Mestom 

• 16. 3. 2018 beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou pre deti o knihe 

Kapitán Padák a pašerácka spojka v Staromestskej knižnici na Blumentálskej 



• 23. 3. 2018 Noc s Andersenom. Bádateľská noc v Staromestskej knižnici 

• 24. 4. 2018 Čítanie nás baví s Ľudmilou Hrdinákovou o knihe Roalda Dahla 

Obrovský krokodíl 

• 12. 5. 2018 Kapitulské dvory - tvorivé dielne 

• 26. 5. 2018 Knižné hody na Hviezdoslavovom námestí - tvorivé dielne 

• 30. 5. 2018 Kmeťovanie s deťmi. Olympiáda 2018 - v spolupráci s o.z. 

Kmeťovo námestie 

• 11. - 15. 6. 2018 počítačový kurz Internet a e-mail pre seniorov v pobočke 

Staromestskej knižnice na Panenskej 1, v spolupráci so Starým Mestom 

• 13. 6. 2018 Tvorivé dielničky pre vaše detičky v letnej čitárni v Medickej 

záhrade, v spolupráci s Dell, s.r.o. 

• 11. 7. 2018 Tvorivé dielničky pre vaše detičky v letnej čitárni v Medickej 

záhrade, v spolupráci s Dell, s.r.o. 

• 15. 9. 2018  Dobrý trh na Panenskej - tvorivé dielne 

• 22. 9. 2018 Jesenné kapitulské dvory - tvorivé dielne 

• 25. 9. 2018 60. výročie Staromestskej knižnice v Zichyho paláci 

• 27. 9. 2018 Rozprávanie o Starom Meste - beseda so Staromešťanmi v 

Staromestskej knižnici na Blumentálskej 

• 8. - 12. 10. 2018 počítačový kurz Počítačová gramotnosť pre všetkých - kurz 

pre pokročilých v pobočke Staromestskej knižnice na Panenskej 1, v 

spolupráci so Starým Mestom 

• 10. 10. 2018  Jesenné kmeťovanie s deťmi, v spolupráci s o.z. Kmeťovo 

námestie 

Počas roka sme prispeli do balíčkov pre rodičov novorodencov príručkou Krok za 

krokom čitateľom a detským leporelom, ktoré sme dostali ako dar od Nadácie Panta 

Rhei. 

 

 Rok 2017 

Zúčastnili sme sa na podujatiach: 

• 14. 2.2017 Arteterapia - seminár pre knihovníkov a študentov KKVI v 

Staromestskej knižnici 

• 13. - 17. 3. 2017 Týždeň slovenských knižníc  

• 27. - 31. 3. 2017 počítačový kurz pre staromestských seniorov v pobočke 

Staromestskej knižnice na Panenskej v spolupráci so sociálnym oddelením 

MÚ Bratislava-Staré Mesto 

• 21. 4. 2017 Čítanie nás baví s Ľudmilou Hrdinákovou v pobočke 

Staromestskej knižnice na Karadžičovej 

• 25. 5. 2017 Jarné kmeťovanie - tvorivé dielne 

• 27. 5. 2017 Kapitulské dvory - tvorivé dielne 

• 15. 9. 2017 Dobrý trh na Panenskej 

• 16. 9. 2017 Knižné hody na Hviezdoslavovom námestí 

• 12. 10. 2017 Jesenné kmeťovanie - tvorivé dielne 



• 16. - 20. 10. 2017 počítačový kurz pre staromestských seniorov v pobočke 

Staromestskej knižnice na Panenskej v spolupráci so sociálnym odd. MÚ 

Bratislava-Staré Mesto 

 Rok 2016 

• Zúčastnili sme sa na podujatiach:  

1. - 6. 3. 2016 Týždeň slovenských knižníc v Staromestskej knižnici 

1. 4. 2016 Noc s Andersenom v Staromestskej knižnici 

23. 4. 2016 Dobrý trh na Jakubovom námestí - tvorivé dielne pre deti v spolupráci so 

Staromestskou knižnicou 

7. 5. 2016 Kapitulské dvory - tvorivé dielne pre deti v spolupráci so Staromestskou 

knižnicou 

15. 9. 2016 Dobrý trh na Panenskej - tvorivé dielne pre deti v spolupráci so 

Staromestskou knižnicou 

18. 9. 2016 Knižné hody 

• Na projekt Krok za krokom k čitateľstvu sme získali dotáciu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto a vydali sme príručku pre rodičov o čítaní deťom 

odmalička, ktorú dostávajú pri rodičia staromestských detí spolu s čitateľským 

preukazom do Staromestskej knižnice.  Rozšírenú e-verziu tlačenej publikácie 

si môžete prečítať na našom webe - link na e-knihu: 

Krok_za_krokom_k_čitateľstvu, ktorej autorkou je Ľudmila Hrdináková  

 

 

  

Na projekt Naučme deti milovať literatúru a seniorov pracovať s počítačom sme 

získali dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja v sume 1000 €, ktorú sme 

použili pri organizovaní počítačových kurzov pre seniorov a pri zážitkovom čítaní pre 

deti Čítanie nás baví. Obidve akcie sa konali v spolupráci so Staromestskou 

knižnicou. 

https://www.starlib.sk/files/files/2016/Krok%20za%20krokom%20k%20citatelstvu_Hrdinakova.pdf


 

Projekt Knihy až domov podporila mestská časť Bratislava-Staré Mesto sumou 

350,- €. 

 

Od 6.12.2016  sme v spolupráci so Staromestskou knižnicou  spustili novú službu pre 

imobilných staromestských seniorov od 60 rokov pod názvom Donáška kníh 

seniorom. Podmienkou využívania služby je bydlisko v Starom Meste a platná 

registrácia v Staromestskej knižnici. Donáška sa bude realizovať každý prvý utorok 

v mesiaci dopoludnia.  

 

Rok 2015 

V roku 2015 občianske združenie podporilo projekty Staromestskej knižnice 

zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti detí, počítačových zručností seniorov a 

sprievodné podujatia pre deti v letnej čitárni v Medickej záhrade. 

Na projekt Učíme sa celý život získalo dotáciu mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto v sume 300 €. 

http://amolibris.vlastnyweb.sk/weby/amolibris/data/large_photo/Donaska_knih_senioromx.jpg


 

 

 

 


