CEZ LETO SA VIAC ČÍTA
Aj desať kníh naraz si počas letných prázdnin Bratislavčania požičiavajú z mestskej
knižnice. Z regálov si najviac vyberajú romány či poviedky.
BRATISLAVA. "Najpožičiavanejšie tituly sú ženské romány, ľahké, oddychové čítanie, beletria,
knižky, čo si ľudia berú so sebou na dovolenky," uviedla Zuzana Liptáková z Mestskej knižnice
v Bratislave.
Objem pôžičiek literatúry faktu je podľa jej slov približne rovnaký ako cez rok. "Počas
prázdnin je však evidentný pokles pôžičiek povinnej detskej a mládežníckej literatúry a
náučnej literatúry, ktorú čítajú najmä študenti," dodala.
Desať kníh naraz
Bratislavská mestská knižnica zaevidovala, že počas leta si ľudia v porovnaní s
mimodovolenkovým obdobím požičiavajú viac titulov naraz. Liptáková tvrdí, že čitatelia
neraz využívajú možnosť maximálneho počtu požičaných kníh, čo je desať kusov.
"Zrejme si berú knihy do zásoby, keďže počítajú s tým, že budú odcestovaní, na dovolenke,
deti na prázdninách u starých rodičov," myslí si Liptáková. Zároveň však podotýka, že
čitatelia majú cez leto zároveň viac času na čítanie. "Možno rátajú, že prečítajú viac."
Letný režim
Knižnica v lete funguje inak. Výpožičný čas je skrátený a na každom úseku - hudobnoumenovednom, úseku odbornej a úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry - je dvojtýždňová
prestávka.
"Úseky nezatvárame naraz, ale po jednom, postupne, takže čitatelia majú možnosť používať
internet aj navštíviť knižnicu počas celého leta," podotkla Liptáková. Výnimkou je podľa nej
Úsek literatúry pre deti a mládež, ktorý je počas leta zatvorený. Zamestnanci robia revíziu
knižničných fondov.
Čitáreň v centre
Letné špecifikum knižnice je čitáreň U červeného raka, otvorená denne od 10.00 do 20.00 h,
v sobotu od 10.00 do 18.00 h. "Návštevníci si môžu posedieť v zeleni v centre mesta, prečítať
si tlač, časopisy, čitáreň je pokrytá i WIFI signálom," opisuje Liptáková.
Knižnica rovnako v letnej čitárni organizuje kultúrne podujatia so začiatkom o 18.00 h.
"Verejnosť má vstup zdarma, takže všetci majú možnosť stretnúť nielen populárnych

slovenských spisovateľov, ale i vypočuť si množstvo koncertov rôznych žánrov, pozrieť si
divadelné či tanečné predstavenia, folklór, krátke filmy a iné multižánrové vystúpenia
avantgardnejšieho charakteru," podotkla.
V septembri sa síce čitáreň zatvára, ale ešte približne týždeň alebo dva knižnica podľa
Liptákovej otvorí priestor U červeného raka každý podvečer o 18.00 h. "Dopyt po kultúrnych
akciách tu totiž stále rastie zo strany publika i účinkujúcich."
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