Staromestská knižnica - Sme tu pre Vás
V septembri 2013 oslávila Staromestská knižnica 55. výročie svojho vzniku.
Svoje služby verejnosti začala poskytovať v septembri 1958 na Hviezdoslavovom
námestí ako Obvodná ľudová knižnica Bratislava-Staré mesto a mala vo svojich
zbierkach 4 000 kníh. Dnes ich má takmer 140 000 a služby poskytuje na 5
pracoviskách - pobočkách a sezónnom pracovisku - letnej čitárni v Medickej záhrade.
V roku 2012 knižnica rozšírila priestory pre čitateľov - otvorila nové Centrum
pre deti a mládež v centrálnej knižnici na Blumentálskej ul., ktoré vzniklo
rekonštrukciou a rozšírením pôvodných priestorov knižnice, v roku 2011 rozšírila
priestory letnej čitárne v Medickej záhrade. Knižnicu využíva priemerne ročne takmer
5 100 registrovaných čitateľov, ktorí priemerne ročne realizujú takmer 380 000
výpožičiek; letnú čitáreň v Medickej záhrade pravidelne každoročne navštevuje
takmer 5 000 návštevníkov. Tieto čísla hovoria o stabilnom čitateľskom zázemí,
obľube a využívanosti našich služieb, ale i o kompetentnosti a prístupe
zamestnancov knižnice k svojej práci i k čitateľom.
Práca vo verejnej knižnici už dávno nie je len o požičiavaní kníh. Naša knižnica sa
postupne stáva obľúbeným miestom stretnutí všetkých vekových kategórií občanov,
ktorí u nás čítajú, chodia sa k nám vzdelávať, využívajú služby verejných
internetových staníc, besedujú so spisovateľmi či inými zaujímavými osobnosťami
kultúrneho a spoločenského života.
Organizujeme množstvo vzdelávacích a kultúrno-výchovných podujatí. Medzi
úspešné projekty patrí veľká čitateľská súťaž pre deti a mládež do 15 rokov Čítam,
čítaš, čítame, ktorá pokračuje v tomto roku v poradí už 9. ročníkom a stretla sa
s priaznivým ohlasom u našich detských čitateľov, týždňové počítačové kurzy pre
seniorov, ktoré každoročne organizujeme od roku 2004, projekt zážitkového
rodinného čítania Čítanie nás baví, podujatia z cyklu Čítanie v tráve a Rozprávanie
o Bratislave v letnej čitárni v Medickej záhrade, v roku 2013 sme spustili projekt
Jednu knihu ročne - knižnici a začíname s trénigami pamäti pre seniorov. A takto by
sme mohli pokračovať ďalej.
Našou ambíciou je byť modernou verejnou knižnicou, miestom, ktoré budú najmä
Staromešťania radi navštevovať a kde sa budú cítiť dobre.
Chceme im ponúknuť kvalitnú alternatívu trávenia voľného času, umožniť im
ďalej sa vzdelávať a podporiť ich duchovný rozvoj. K tomu, aby sme tieto smelé
ambície dokázali naplniť, potrebujeme najmä priazeň čitateľov, podporu zriaďovateľa
- mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a poslancov jej miestneho zastupiteľstva.
Staromestská knižnica pripravila pre svojich čitateľov pripravila pri príležitosti 55.
výročia svojho vzniku niekoľko zaujímavých akcií. V týždni od 30. 9. do 4. 10. 2013
umožnila všetkým záujemcom bezplatnú ročnú čitateľskú registráciu, 23. septembra
sa v spolupráci s odborníkmi z Centra Memory uskutočnilo v pobočke na Panenskej
ul. 1 bezplatné testovanie pamäti, v týždni od 23. 9. do 27. 9. sa v pobočke na
Panenskej ul. učili seniori využívať počítač, internet a e-mail. K dôstojným oslavám
55. výročia vzniku knižnice prispelo i zorganizovanie 7. ročníka celoslovenského

odborného seminára pre pracovníkov knižníc – Komunitná knižnica. Seminár sa
konal v dňoch 2. – 3. 10. 2013 v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania
v Zichyho paláci a v Staromestskej knižnici na Blumentálskej ul. pod záštitou
starostky Starého Mesta Táne Rosovej.
Spoluorganizátormi bola Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a
OZ Korálky, partnermi boli mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Prešovský
samosprávny kraj, Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov
a poisťovňa Wüstenrot. Na seminári sa zúčastnilo 50 pracovníkov knižníc z celého
Slovenska i partnerskej Knižnice mesta Olomouca.
Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice
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