
Marec v znamení kníh a knižníc 
 
 Staromestská knižnica prichádza v Mesiaci knihy za svojimi čitateľmi a 
návštevníkmi s bohatou ponukou akcií pre deti i dospelých. Veríme, že ich 
naša ponuka osloví a prídu medzi nás. 
 

Týždeň slovenských knižníc – 18. 3. – 24. 3.  

V Týždni slovenských knižníc, ktorý už 14 rokov vyhlasuje Slovenská asociácia 
knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov, ponúkame bezplatný 
zápis pre zatiaľ neregistrovaných záujemcov o naše služby a generálnu 
amnestiu pre neporiadnych a zábudlivých čitateľov, ktorí budú mať možnosť 
vrátiť vypožičané knihy bez poplatkov z omeškania. Pre čitateľov predškolského a 
mladšieho školského veku (3 až 8 rokov) sme pripravili novinku – tematické 
rozprávkové kufríky, ktoré si budú môcť vypožičať v Centre pre deti a mládež na 
Blumentálskej ul. Ťažiskovými podujatiami Týždňa slovenských knižníc budú 7. 
ročník Jarného maratónu s knihou a ďalšie pokračovanie úspešného cyklu 

zážitkového rodinného čítania Čítanie nás baví. S deťmi a ich rodičmi a starými 
rodičmi bude čítať obľúbený Tibor Hujdič Mrkvička. Podujatie sa bude konať 19. 
marca o 9.00 v Centre pre deti a mládež na Blumentálskej ul. Jarný maratón s knihou 
už sedem rokov organizuje naša knižnica spoločne s ďalšími verejnými knižnicami 
hlavného mesta – Mestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava-
Nové Mesto, Miestnou knižnicou Petržalka a Malokarpatskou knižnicou v Pezinku. 
Tohto roku budeme celý týždeň postupne vo všetkých zúčastnených knižniciach čítať 
Johanku v Zapadáčiku spisovateľky Tone Revajovej. U nás budeme čítať 20. marca 
o 10.00 v Centre pre deti a mládež na Blumentálskej ul, účasť prisľúbila i samotná 
autorka. Ďalšie podujatia, ktoré pripravujeme v Týždni slovenských knižníc: Čo (asi) 
v knihách o Bratislave ešte nebolo – beseda s Vierou Obuchovou; Z rozprávky do 
rozprávky – dramatizácia rozprávok v podaní študentov SPŠE na Zochovej ul. pre 
klientov domovov dôchodcov a Domova sociálnych služieb na Javorinskej ul. v 
pobočke na Panenskej 1; vyhodnotenie 8. ročníka veľkej čitateľskej súťaže Čítam, 
čítaš – čítame v Centre pre deti a mládež na Blumentálskej 10/a. 



 

Kampaň Jednu knihu ročne  

1. marca sa začína celoročná kampaň na podporu čítania v Starom Meste, s ktorou 
sa uchádzame o podporu a pomoc u všetkých obyvateľov. O čo ide? Všetci, ktorí 
budú mať chuť podporiť dobrú vec, môžu jednu knihu vydanú v roku 2013 darovať do 
zbierkového fondu knižnice. Umožnia tak prístup k nej pre všetkých jej čitateľov a 
návštevníkov. Knihy, ktoré knižnica v kampani získa, budú označené exlibrisom s 
menom darcu. Grafický návrh exlibrisu je dielom žiakov ZUŠ na Podjavorinskej ul. v 
Bratislave. Kampaň sa koná pod záštitou starostky mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Táne Rosovej počas celého roka 2013. Autorkou projektu je Marta 
Moravčíková – www.martam.sk a úspešne funguje v šiestich knižniciach na 
Slovensku.  
 

Rozprávková noc v knižnici  

Počas rozprávkovej noci spia deti v knižniciach a školách v celej Európe. V roku 
2012 spalo 7 800 detí v 192 knižniciach na Slovensku. Koordinátorom je Spolok 
slovenských knihovníkov. Naša knižnica sa do tejto akcie zapojí po prvý raz, doteraz 
sa naši čitatelia zúčastňovali Noci s Andersenom v Knižnici Ružinov. 5. apríla 
strávime spoločne s deťmi rozprávkovú noc v novootvorenom Centre pre deti a 
mládež na Blumentálskej ul.  
 
ĎALŠIE PODUJATIA  

4. 3. o 16.00 – vernisáž 
DETVIANSKA UMELECKÁ KOLÓNIA VYSTAVUJE  
Trvanie výstavy: 18. 2. – 31. 3. 2013  
Pobočka Panenská 1 v čase výpožičných hodín  

4. – 8. 3. o 9.00 – 13.00  
INTERNET A E-MAIL PRE SENIOROV II.  
Kurz pre absolventov počítačového vzdelávania v Staromestskej knižnici  
Pobočka Panenská 1 

 

15. 3.  
HĽADÁME ROZPRÁVKOVÝ POKLAD  
Deň ľudovej rozprávky v Staromestskej knižnici pri príležitosti narodenín Pavla 
Dobšinského  
Všetky pracoviská knižnice  

Do 31. 3.  
KNIHA AKO INŠPIRÁCIA  
Výstava prác žiakov ZUŠ na Podjavorinskej ul.  
Centrum pre deti a mládež Blumentálska 10/a v čase výpožičných hodín  

JUDITA KOPÁČIKOVÁ, riaditeľka Staromestskej knižnice  
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