V Medickej záhrade otvoria letnú čitáreň
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Letná čitáreň v Medickej záhrade sa za 16 rokov svojej činnosti
stala neodmysliteľnou súčasťou bratislavských letných dní. Na jej
služby sa môžeme tešiť i tento rok.
Čitáreň bude v prevádzke od pondelka 12. júna do 31. augusta, denne vrátane
víkendov od 10.00 do 18.00 hod. V pondelok ju o 11.00 hod. slávnostne otvorí
starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. „Letná čitáreň je už roky obľúbenou
zastávkou potulkami mestom pre Staromešťanov, ale aj návštevníkov Medickej
záhrady. Rád podporujem presne takéto podujatia, kde sa okrem príjemne
strávených chvíľ nad knihou môžem stretnúť s priateľmi, porozprávať s obyvateľmi,
alebo si len tak posedieť v pokojnom prostredí záhrady. Všetci ste vítaní ,“ povedal
Števčík, ktorý už tradične prebral nad Letnou čitárňou záštitu.

S hudobným programom vystúpi Eva Holovková. Prevádzku finančne podporil
Bratislavský samosprávny kraj. Víkendovú prevádzku zabezpečujú dobrovoľníci zo
spoločnosti DELL, Ústrednej knižnice SAV a občianski dobrovoľníci. V čitárni je
k dispozícii 52 študijných miest, v ponuke 70 titulov domácich a zahraničných
časopisov a denníkov, informačné a propagačné materiály o Bratislave, návštevníci
si tiež môžu bezplatne požičať a prečítať knihy vyradené zo zbierok Staromestskej
knižnice a dary od občanov.– v
V priestore čitárne je umiestnená malá samoobslužná knižnica. V Medickej záhrade
je i bezplatné wi-fi-pripojenie na internet.
Počas letných mesiacov čakajú na detských i dospelých návštevníkov zaujímavé
podujatia. Pre deti je pripravených sedem bábkových predstavení Stražanovho
bábkového divadla, ktoré už štyri roky organizuje poslanec mestskej časti Staré
Mesto Martin Borguľa, tvorivé dielne, zážitkové čítanie; pre dospelých
medzigeneračné tvorivé dielne, stretnutia so zaujímavými osobnosťami
a slovenskými spisovateľmi z cyklu Rozprávanie o Bratislave a Čítanie v tráve,
cestovateľské videoprojekcie Lenky Gondovej, Štefana Kardoša a Vladimíra Fecka
z ich ciest po Arktíde, Špicbergoch a Grónsku, výstavy v spolupráci so ZUŠ na
Radlinského ul. a BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti.
Využívanie služieb letnej čitárne je bezplatné, vstup na všetky podujatia je voľný.
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