
V Medickej záhrade sa číta, cvičí, hrá... 
 
 V Medickej sa stále niečo deje a zlepšuje. V apríli sa otvorilo ďalšie ihrisko pre 
deti, nezabúda sa však ani na seniorov. Okrem posedenia v príjemnom tieni čitárne si 
budú môcť zašportovať aj na špeciálnych tréningových prvkov pre seniorov. Rodičia 
zasa môžu surfovať na internete vďaka wi-fi pripojeniu. V blízkej dobe sa však bude 
riešiť aj hrozivý stav historického oplotenia keďže poslanci na starostkin návrh 
schválili vyčlenenie prostriedkov na jeho opravu. V spolupráci s dobrovoľníkmi zo 
spoločnosti Dell, ktorí si adoptovali Medickú záhradu, prebieha obnova a v Medickej 
bude po novom aj dozor s kontaktom na políciu ... a mnohé ďalšie aktivity. 
 
Letná čitáreň  
 Staromestská knižnica pozýva všetkých obyvateľov a návštevníkov Bratislavy do 
letnej čitárne v Medickej záhrade, ktorá otvorí svoje brány 14. júna o 11.00 hod. Záštitu nad 
letnou čitárňou prevzala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová. 
Kultúrne a informačné služby v rozsahu, na aký sú obyvatelia a návštevníci letnej čitárne 
zvyknutí, môže knižnica tohto roku ponúknuť i vďaka finančnej popore Bratislavského 
samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR a dobrovoľníckej činnosti zamestnancov 
spoločnosti DELL. Letná čitáreň bude verejnosti prístupná od 14. Júna do 31. Augusta 2013 
sedem dní v týždni, denne od 10.00 do 18.00 hod. K dispozícii bude 50 študijných miest, 
v ponuke 82 titulov domácich a zahraničných časopisov a denníkov, knihy v Staromestskom 
knižnom kolotoči, ktoré si budú môcť návštevníci bezplatne vypožičať, wi-fi pripojenie na 
internet. Bohatú ponuku zahraničných časopisov zabezpečuje knižnica vďaka dlhoročnej 
spolupráci s Veľvyslanectvom USA, Goetheho inštitútom, Francúzskym inštitútom, Kultúrnym 
inštitútom Maďarskej republiky, Poľským inštitútom a Bulharským kultúrnym inštitútom. 
Počas letných mesiacov sme pre návštevníkov Medickej záhrady pripravili niekoľko 
zaujímavých podujatí – predstavenia Bratislavského bábkového divadla, zážitkové rodinné 
čítanie z cyklu Čítanie nás baví pre deti, rodičov a starých rodičov, stretnutia so zaujímavými 
osobnosťami a slovenskými spisovateľmi z cyklu Rozprávanie o Bratislave a Čítanie v tráve, 
cestovateľskú videoprojekciu, výstavy výtvarných prác staromestských detí, výstavu plagátov 
v spolupráci s Goetheho inštitútom a výstavu slovenských ilustrátorov ocenených na BOB 
v spolupráci s Bibianou. Využívanie služieb letnej čitárne i vstup na všetky podujatia je voľný. 
 Na nádvorí Zichyho paláca bude od 17. júna 2013 návštevníkom opäť  k dispozícii 
samoobslužné Libreso u Zichyho, kde budú v ponuke knihy v Staromestskom knižnom 
kolotoči a časopisy z letnej čitárne v Medickej záhrade. Viac informácií nájdete na 
www.starlib.sk. 
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