Mestská knižnica v Bratislave ďakuje za pomoc po potope
Júnová potopa v roku 2005, ktorá zničila takmer 25 000 kníh v sklade úseku
krásnej a cudzojazyčnej literatúry Mestskej knižnice na Laurinskej ulici, priniesla
so sebou okrem škôd, množstva práce s ich odstraňovaním a nasledujúcej obnovy
knižničného fondu pocit pevnej solidarity a ochoty pomôcť u mnohých jednotlivcov
(čitateľov knižnice aj úplne neznámych ľudí), inštitúcií a knižníc v Bratislave, na
Slovensku i v Českej republike.
Do Mestskej knižnice prúdili podporné slová, knižné dary a ponuky rôznych
foriem pomoci.
Postupne sa podarilo vysušiť, vyčistiť a obnoviť priestory, vybaviť ich regálmi
(pôvodné sa vo vode rozpadli) a zabezpečiť tak vhodné prostredie pre darované
knihy.
Tých sa do dnešnej doby nazbieralo okolo 15 000 zv., z ktorých časť ešte čaká
na dovoz do našej knižnice, časť sa priebežne spracováva a vyše 5 000 exemplárov
(označených pečiatkou dar po potope) už využívajú čitatelia v Úseku krásnej
a cudzojazyčnej literatúry.
Dovoľujeme si preto týmto spôsobom poďakovať všetkým, ktorí nám poskytli
knižné dary:
Antikvariát Steiner, spol. s.r.o.,
Aspekt, záujmové združenie žien, Bratislava,
Bae Systems (International) Limited,
Knižnica Bratislava Nové Mesto,
Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Městská knihovna v Praze,
Městská knihovna ve Vrbně pod Pradědem,
Miestna knižnica Vrakuňa, Bratislava,
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava,
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky a Euromedia Group,
k.s., Nové Strašecí, Česká republika,
Vydavateľstvo Petit Press, Bratislava,
Základná škola Karloveská 3, Bratislava.
Ďakujeme aj


Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý nám
pomohol pri odstraňovaní havarijného stavu a rekonštrukčných prácach,



inštitúciám, ktoré si skromne neželajú zverejnenie pomoci,



všetkým jednotlivcom – tým, od ktorých sme knižné dary prijali osobne aj
tým, ktorí nám knihy nechali pred dverami knižnice.

Každú formu pomoci si vážime a ďakujeme ešte raz za prejavy ľudskej solidarity
i profesionálnej kolegiality.
V Bratislave dňa 14. 2. 2006
Mgr. Juraj Šebesta, PhD., riaditeľ
a pracovníci Mestskej knižnice v Bratislave

