Knihy si môžete požičať na pláži, v paláci aj v Medickej záhrade
Útočište pred horúčavami nájdete v čitárňach!
Chcete si na chvíľu oddýchnuť od horúceho slnka a niečo sa dozvedieť?
V hlavnom meste každým rokom pribúdajú nové čitárne. Obľúbené publikácie si
môžete bezplatne požičať a vychutnať v hlavnom meste napríklad v hojdacej sieti
Slovenskej národnej galérie, na pieskovej T-Com pláži, v pokojnom prostredí
Medickej záhrady či na romanticky ladenom nádvorí Zichyho paláca.
Nádvorie Zichyho paláca do 15. septembra 8.00 – 20.00 hod.
Z uličiek promenády Starého Mesta si môžete odskočiť do čitárne na nádvorí
Zichyho paláca. V ponuke sú desiatky časopisov a 3000 kníh, ktoré priebežne
dopĺňajú. Medzi titulmi nájdete rôznych autorov, napríklad stále populárnych
Alexandra Dumasa a Karla Maya. Na nádvorí prebieha aj divadelný program, cyklus
džezových koncertov či rozprávanie a čítanie s hercami.
Medická záhrada do 31. augusta 10.00 – 18.00 hod.
Vyše 800 titulov rozmanitých knižiek ponúka čitáreň v Medickej záhrade.
Začítať sa môžete do ság od Jula Verna či románu Tisícročná včela od Petra Jaroša.
Publikácie sa priebežne menia, požičiavanie funguje na základe tzv. Staromestského
knižného kolotoča. Knižku si môže zadarmo bez čitateľského preukazu požičať
ktokoľvek, dokonca si ju i ponechať. V čitárni sa konajú i sprievodné podujatia
a výstavy – najbližšie 3. júla bude Rozprávanie o Bratislave.
Slovenská národná galéria do 31. septembra 10.00 – 22.00 hod.
Nedávno otvorený areál SNG je veľkým lákadlom najmä pre leňochov.
Hojdacie siete sú pravidelne obsadené tými, ktorí si čítajú vlastné knižky, či
zapožičané časopisy. Vyše 20 titulov poteší každého, na svoje si prídu milovníci
módy, hudobnín, umeleckejšie zameraní, aj malé deti. Pracovníci galérie rozširujú
regál, už onedlho pribudnú aj knižky. Oddychovanie spríjemňuje minibar, v areáli sa
dá aj zahrať šach s veľkými figúrkami či stolný tenis.
T- Com pláž do 9. septembra 10.00 – 22.00 hod.
V plavkách a s nohami zaborenými do piesku si čítanie kníh môžete vychutnať
na T-Com pláži v Petržalke. V ponuke je 150 kníh, ktoré vyradila lokálna knižnica,
spektrum publikácií sa pritom priebežne mení. Momentálne sú k dispozícií ženami
obľúbené príbehy o Angelike či vinetuovky. Pláž ponúka viacero aktivít, keď po
prečítaní niekoľkých strán literatúry zatúžite po pohybe, môžete si zahrať plážový
volejbal.
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