
Letná čitáreň Medická záhrada 2014 

Letná čitáreň poskytovala svoje služby bezplatne od 20. 6. do 31. 8. 2014 
 
 Staromestská knižnica prispela v roku 2014 do ponuky Staromestského letného 
festivalu najmä prevádzkou letnej čitárne v Medickej záhrade, ktorej hlavným poslaním bolo 
umožniť bezplatne využívať jej služby – prečítať si dennú tlač, časopisy, informačné a 
propagačné materiály, vypožičať si knihy či využiť bezplatné wifi pripojenie na internet. 
Z dôvodu zníženia rozpočtu bola knižnica nútená služby počas víkendu riešiť pomocou 
dobrovoľníkov, bez ich výpomoci by nemohla byť otvorená sedem dní v týždni. Prevádzku 
v tomto roku opäť finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. 
Letná čitáreň fungovala od 20. 6. do 31. 8. Denne od 10.00 hod. do 18.00 hod., t.j. 73 dní. 
Služby počas pracovných dní zabezpečovali externí pracovníci a aktivační pracovníci cez 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, počas víkendov dobrovoľníci z firmy Dell, Ústrednej 
knižnice SAV a občianski dobrovoľníci. 
Návštevníkom bolo k dispozícii 45 študijných miest, 73 titulov denníkov a časopisov v 79 
exemplároch. Počas letnej sezóny využilo služby letnej čitárne 4 457 návštevníkov, ktorí 
realizovali 11 312 výpožičiek, z toho 925 kníh. 
Priemerná denná návštevnosť bola 44 čitateľov. 
Veľkej obľube sa tešil Staromestský knižný kolotoč. Návštevníci mali k dispozícii knihy 
vyradené z fondu a dary. Knihy si mohli zadarmo vypožičať, po prečítaní vrátiť alebo si ich 
ponechať. Novinkou boli dve knižné búdky typu little free library, realizáciu ktorých podporila 
mestská časť Staré Mesto navýšením finančného rozpočtu knižnice. Jedna bola inštalovaná 
v priestoroch čitárne a bude v prevádzke po celý rok, druhú sme umiestnili na kúpalisku 
Mičurin. Knižnica tiež spolupracovala pri prevádzke Libresa u Zichyho. 
V rámci letnej čitárne bolo 19 sprievodných podujatí – stretnutia so spisovateľmi, 
osobnosťami kultúrneho a spoločenského života, autorské čítania, divadelné predstavenia 
Bratislavského bábkového divadla, cestovateľskú videoprojekciu, výstavy, výtvarné práce 
detí, v spolupráci s Bibianou výstavu ilustrátorov BIB 2013. Novinkou boli Tvorivé dielničky 
pre deti v spolupráci s firmou DELL. 
Pre prevádzku letnej čitárne  je nevyhnutná existencia obslužného zázemia – miesta, kam po 
skončení otváracieho času odkladajú periodiká, deky. K dispozícii bol minimálny náhradný 
priestor (v minulých rokoch bola možnosť materiál odkladať do samostatnej uzamykateľnej 
miestnosti v priestore domčeka v Medickej záhrade, ktorý v tomto roku prešiel obnovou 
a návštevníkom je tu k dispozícii kaviareň). Náhradný priestor bol vytvorený na 
medziposchodí verejných toaliet, ktorý určite môže byť len dočasný. Pre zabezpečenie 
kvalitnej prevádzky čitárne je pre budúci rok dôležité vyriešiť zázemie čitárne trvale. 
Počas prevádzky letnej čitárne boli odcudzené dve deky, dvakrát poškodené zámky v 
„služobnom priestore“, poškodené dve kovové stoličky. Trvalým problémom je neexistujúca 
ochrana verejného poriadku v Medickej záhrade prostredníctvom strážnej služby, ktorá tu 
v minulosti bola. Taktiež neudržiavaný chodník v priestore čitárne neprispieva ku komfortu 
návštevníkov. 
Napriek týmto „drobným“ nedostatkom sa čitáreň najmä vďaka obetavému 
a profesionálnemu prístupu pracovníčok Staromestskej knižnice teší veľkej pozornosti 
a obľube. 
Vyslovujem veľké uznanie a vďaku p. riaditeľke Kopáčikovej a zamestnancom knižnice, že 
už 8. sezónu pripravili Letnú čitáreň na vysokej úrovni.  
 
MUDr. Halka Ležovičová, predsedníčka Komisie pre kultúru 
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