
Nové projekty Staromestskej knižnice 
 
 V rokoch 2015 a 2016 uviedla Staromestská knižnica do života dva nové 
projekty. V prípade Knižných domčekov opustila svoje „kamenné“ budovy a vyšla 
za čitateľom  do ulíc. Projekt finančne podporila Nadácia Dell v Nadácii Pontis. 
 Koncom roka 2015 sme 
v bratislavskom Starom Meste otvorili tri 
samoobslužné knižné domčeky typu little free 
library, ktoré ponúkajú obyvateľom 
a návštevníkom Bratislavy možnosť 
bezplatných výpožičiek kníh zaradených do 
Staromestského knižného kolotoča (knihy 
vyradené z nášho fondu a  knižné dary od 
občanov). Touto službou prichádzame za 
čitateľmi, jej cieľom je podpora čítania kníh 
u detí aj dospelých. Knihy, ktoré by inak 
skončili v zberných dvoroch, získavajú svoju 
ďalšiu šancu na využitie. Služba sa stretla 
s veľmi priaznivým ohlasom u používateľov. 
Červené knižné búdky s bielou strieškou 
a čítajúcimi vranami nájdete pred budovou 
Základnej školy na Mudroňovej, v parku na 
Americkom námestí a v parku na Jakubovom 
námestí. Patronát nad knižným domčekom 
pred Základnou školou na Mudroňovej ulici 
prevzala škola, žiaci i učitelia sa oň starajú, 
knihy pravidelne dopĺňajú. 
 Už v roku 2014 uviedla knižnica do prevádzky dva knižné domčeky - v letnej 
čitárni v Medickej záhrade a na kúpalisku na Búdkovej ceste. Z dôvodu zatvorenia 
kúpaliska sme však domček na Búdkovej ceste (v bývalom areáli Iuventy) boli nútení 
demontovať, momentálne čaká na svoje ďalšie využitie. Knižniné domčeky sú 
v celoročnej prevádzke, knižky pravidelne dopĺňame a kontrolujeme ich technický 
stav. Zostáva nám len dúfať, že odolajú pozornosti vandalov. 
 Projekt Krok za krokom k čitateľstvu je projektom na podporu rodinného 
čítania a rozvoja čitateľskej gramotnosti detí od útleho veku. V spolupráci s mestskou 
časťou Bratislava-Staré 
Mesto a občianskym 
združením Milujem 
knihy/Amo libris sme ho 
odštartovali začiatkom 
tohto roka. Po inšpiráciu 
sme zašli až do Škótska, 
kde vláda podporuje 
rozvoj a vzdelávanie detí 
formou bezplatného 
čitateľského preukazu, 
knižniciam však finančne 
túto službu kompenzuje.  
O pozitívnych účinkoch 
čítania na duševný 



rozvoj detí niet pochýb. Rozhodli sme sa podporiť rodinné čítanie a vytvoriť 
podmienky pre rozvoj čitateľskej gramotnosti detí. Všetky deti narodené v roku 2016, 
ktorých aspoň jeden z rodičov je Staromešťan, získavajú bezplatnú čitateľskú 
registráciu v Staromestskej knižnici, ktorá je platná až do ich nástupu na povinnú 
školskú dochádzku. Prvý čitateľský preukaz  dostávajú deti pri slávnostnom uvítaní 
do života v Zichyho paláci spolu s knižným darom od starostu mestskej časti a 
publikáciou Krok za krokom k čitateľstvu, ktorú zostavila Ľudmila Hrdináková a 
vydalo občianske združenie Milujem knihy/Amo libris. Publikácia obsahuje cenné 
rady pre rodičov, ako s dieťaťom čítať, čo mu v ktorom veku čítať,.... Aby rodičia 
mohli pre svoje dieťa využívať čitateľský preukaz, je potrebné osobne navštíviť 
ktorúkoľvek pobočku Staromestskej knižnice a preukaz aktivovať. Ide v podstate 
o rodinný čitateľským preukaz, môžu ho, samozrejme využívať i rodičia za 
predpokladu, že si u nás vypožičajú knihy súvisiace s výchovou detí. Prvé „čitateľské 
balíčky“ sme staromestským novorodencom už odovzdali. Stretli sme sa síce 
s prekvapenými, ale veľmi pozitívnymi reakciami tak rodičov, ako aj samotných 
poslancov staromestského miestneho zastupiteľstva, ktorí slávnostný obrad uvítania 
detí do života zabezpečujú. 
 Neskromne preto dúfame, že budeme príkladom i pre ostatné 
bratislavské mestské časti. 
 
Judita Kopáčiková 
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