Knižnica už vie, čo ju čaká
Poslanci v júni prijali koncepciu rozvoja staromestskej knižnice.
V budúcnosti by sa mala rekonštruovať a pristavovať jej hlavná budova na
Blumentálskej.
Staromestskú knižnicu čakajú najbližšie roky zmeny. V júni schválili staromestskí
poslanci Koncepciu rozvoja knižnice do roku 2014.
Hlavnou úlohou je zlepšovanie kvality služieb, ich vyššia efektivita, oprava
a prístavba hlavnej budovy na Blumentálskej a oprava sociálnych zariadení či strechy
a budovanie bezbariérových prístupov a pobočiek so službami pre nevidiacich
a slabozrakých.
Budova na Blumentálskej ulici je zatiaľ v majetku hlavného mesta, časom by ju ale
malo previesť na Staré Mesto.
„Knižnica má už 55 rokov a druhýkrát v jej histórii sa podarilo schváliť takýto
koncepčný materiál, podľa ktorého by sa mala knižnica rozvíjať. Takže keď budeme
teraz žiadať mestskú časť o nejaké oprávnené prostriedky, máme oporu v tomto
dokumente,“ povedala riaditeľka knižnice Judita Kopáčiková.
Ako hovorí, všetky pracoviská potrebujú obnovu, minimálne novú maľovku. Knižnica
plánuje rozšíriť služby aj o novinky – elektronické knihy a ich čítačky.
Kopáčiková hovorí, že aj naďalej hľadajú možnosti mimorozpočtových zdrojov –
rôzne granty, ktoré už aj dnes hojne využívajú.
Medzi najvernejších čitateľov patria deti a dôchodcovia, knižnica chce ale investovať
aj do toho, aby pritiahla vyšší počet ľudí v produktívnom veku. „Keď prichádzate do
knižnice o 5 minút 12 a čaká tam 20 ľudí na otvorenie, to je služba Staromešťanom,“
hovorí.
Knižnica má 5 pobočiek, existuje od roku 1958. Dnes má vyše 5-tisíc klientov a 20
pracovníkov. Počas leta funguje aj letná čitáreň v Medickej záhrade.
Knižnica spolupracuje aj s inými knižnicami mestských častí – petržalskou,
ružinovskou, novomestskou, ale aj s mestskou knižnicou. Okrem toho, že by sa
chcela knižnica v budúcnosti zapojiť do projektu Mestskej karty, chce aj vytvoriť
spoločne s týmito knižnicami celomestský portál na internete, kde by sa spojili všetky
pobočky knižníc. To by znamenalo, že ak by čitateľ mal záujem o konkrétnu knihu,
mohol by si ju v systéme vyhľadať a zistiť, ktoré pobočky majú knihu práve
k dispozícii alebo či je požičaná a kedy sa do knižnice vráti.
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