
Týždeň slovenských knižníc v Staromestskej knižnici 
 
Mesiac marec patrí od nepamäti knihám. Prečo je práve marec mesiacom knihy? V marci sa 
narodil (v roku 1796) i zomrel (1880) Matej Hrebenda, slovenský národný buditeľ a ľudový 
spisovateľ, rozširovateľ slovenských a českých kníh, šíriteľ kultúry a osvety. 
 

Už 17 rokov patrí marec i knižniciam. Profesijné 
knihovnícke organizácie – Slovenská asociácia knižníc 
a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc -  
organizujú na celom Slovensku Týždeň 
slovenských knižníc. Knižnice otvárajú svoje 
brány všetkým občanom, pripravujú pre nich 
množstvo aktivít a podujatí. Tohto roku sa Týždeň 
slovenských knižníc konal 1. – 6. marca. 
 Čo ponúkla svojim čitateľom a návštevníkom 
naša knižnica? 
 Zapojili sme sa  do celoslovenskej akcie Knižničné hliadky, ktoré kontrolovali 
čítajúcich ľudí na verejných priestranstvách. Zamestnanci knižnice v spolupráci so študentmi 
Katedry knižničnej a informačnej vedy FF UK odmenili všetkých, ktorých v Bratislave 
„pristihli“ čítať na verejných priestranstvách (v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, 
kaviarňach, parkoch, obchodných centrách, čakárňach u lekárov, na železničných 
a autobusových staniciach, v autobusových a vlakových spojeniach,...), záložkou do knihy 
a ponukou bezplatnej ročnej čitateľskej registrácie v našej knižnici. Záložky do kníh 
s možnosťou zľavy na nákup kníh venovalo kníhkupectvo Martinus.sk. Knižničné hliadky sa 
už minulý rok stretli s pozitívnym ohlasom u občanov, úspešné boli i tento rok. V spolupráci 
so Železničnou spoločnosťou Slovensko a kníhkupectvom Martinus.sk sme počas celého 
týždňa poskytli knihy pre cestujúcich v rýchlikových spojeniach v celej SR.   



 Všetci občania, ktorí mali záujem o naše služby a chceli sa stať našimi čitateľmi, mali 
možnosť získať bezplatnú ročnú čitateľskú registráciu. Zábudlivým a neporiadnym čitateľom, 
ktorí nedodržali výpožičnú lehotu a nevrátili vypožičané dokumenty včas, sme umožnili vrátiť 
vypožičané dokumenty bez sankčných poplatkov. Seniori nad 60 rokov, ktorí sú našimi 
čitateľmi, mali možnosť denne 2 hodiny bezplatne využiť verejné internetové stanice vo 
všetkých našich pobočkách. 
 Spoločne s ostatnými verejnými knižnicami Bratislavského kraja – Mestskou 
knižnicou, Knižnicou Ružinov, Miestnou knižnicou Petržalka a Malokarpatskou knižnicou v 
Pezinku sme zorganizovali jubilejný, desiaty ročník Jarného maratónu s knihou. Počas 
celého týždňa sme deťom vo všetkých zúčastnených knižniciach čítali príbeh Mimi a Líza 2 
o nevidiacom dievčatku a jeho kamarátke.  
 V pobočke na Západnom rade 5 sme slávnostne sme pasovali prváčikov zo 
Základnej školy na Mudroňovej ul. za riadnych čitateľov knižnice, v pobočke na Panenskej ul. 
sme spolu so študentmi Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Zochovej ul. 
pripravili pre seniorov – klientov Seniorcentra na Podjavorinskej a sociálneho zariadenia 
Ohel David dramatizované rozprávkové pásmo. S predškolákmi a so žiakmi základných škôl 
sme čítali a rozprávali sa o troch prasiatkach, poslušných a neposlušných kozliatkach, 
navštívili sme so škriatkami strašidelnú školu Elvíry Múdrej. 
 Ukončili a vyhodnotili sme 11. ročník veľkej čitateľskej súťaže Čítam, čítaš, čítame, 
v ktorej súťažilo takmer 600 detí. Víťazi dostali, ako inak, knižné ceny a tiež možnosť 
zúčastniť sa na rozprávkovej Noci s Andersenom v knižnici.  
 Staromestská knižnica sa stala partnerom projektu Stvárni knihu. V marci 2016 bol 
vyhlásený 1. ročník súťaže, ktorej organizátorom je Kreatívny klub Luna. Jej cieľom je spojiť 
posolstvo obľúbenej knihy s handmade tvorbou. Súťaž potrvá do 1. júna 2016.  
Verím, že sme našich čitateľov a návštevníkov zaujali a prídu k nám zasa. 
 

Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice 
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