
Čítajte s nami v letnej čitárni v Medickej záhrade 

Staromestská knižnica opäť otvorila letnú čitáreň v Medickej záhrade. 15. júna 
ju  slávnostne otvoril  starosta Starého Mesta Radoslav Števčík, ktorý prevzal i 
záštitu. V hudobnom programe vystúpili žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa a Eva 
Golovková, vládla príjemná atmosféra, podával sa čaj z čajovne Tvoja čajová 
záhrada.  
Už deväť rokov je letná čitáreň neodmysliteľnou súčasťou bratislavských letných dní. 
Čitatelia i návštevníci radi trávia čas v oáze zelene, pod stromami, naše služby si 
pochvaľujú a hojne ich využívajú. Oceňujú najmä bohatú ponuku časopisov 
a denníkov, príjemný personál a voľný vstup – letná čitáreň poskytuje svoje služby 
bezplatne.  
V tomto roku bude letná čitáreň opäť otvorená sedem dní v týždni, denne od 10.00 
do 18.00 hod. Víkendovú prevádzku zabezpečuje knižnica s pomocou dobrovoľníkov 
zo spoločnosti DELL, Ústrednej knižnice SAV a tiež občianskych dobrovoľníkov.  
V čitárni je k dispozícii 50 študijných miest, v ponuke 74 titulov domácich 
a zahraničných časopisov a denníkov, informačné a propagačné materiály 
o Bratislave a knihy v Staromestskom knižnom kolotoči. Sú to knihy vyradené zo 
zbierok Staromestskej knižnice a dary od obyvateľov, ktoré návštevníci nájdu v malej 
samoobslužnej knižnici – knižnom domčeku. V roku 2014 sa knižnici podarilo 
umiestniť v bratislavskom Starom Meste dva knižné domčeky – jeden v Medickej 
záhrade (bol v prevádzke celý rok), druhý na kúpalisku na Búdkovej ceste. Veríme, 
že tu bude slúžiť Bratislavčanom spoločne  s kúpaliskom i tento rok. 
Do ponuky zahraničných časopisov a denníkov každoročne prispievajú kultúrne 
inštitúty európskych krajín a Veľvyslanectvo USA v Bratislave, s ktorými knižnica 
spolupracuje. V Medickej záhrade je tiež k dispozícii bezplatné wi-fi pripojenie na 
internet.  
Obyvatelia i návštevníci Bratislavy sa môžu tešiť na množstvo sprievodných podujatí 
– predstavenia Bratislavského bábkového divadla, tvorivé dielne pre deti, stretnutia 
so zaujímavými osobnosťami nášho kultúrneho a spoločenského života, výstavy... 
Knižnica poskytla priestor letnej čitárne i pre podujatia z cyklu Leto v Medickej, ktoré 
už druhý rok organizuje poslanec mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Martin 
Borguľa. Tohto roku to budú predstavenia Stražanovho bábkového divadla.  
Podrobný program nájdete na www.starlib.sk.  
Príďte, určite neoľutujete! 
 
 Vaša Staromestská knižnica 
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