ÚSEK NÁUČNEJ LITERATÚRY

ODDELENIE ODBORNEJ LITERATÚRY – ŠTUDOVŇA
ODBORNEJ LITERATÚRY
Klariská 16, 2. poschodie

Fond regionálnej
literatúry
O BRATISLAVE
Mestská knižnica v Bratislave je univerzálnou
verejnou knižnicou hlavného mesta SR Bratislavy.
V rámci siete verejných knižníc v meste plní
zároveň funkciu regionálnej knižnice. Poskytuje
služby všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta, i tým, ktorí tu študujú či pracujú. Služby poskytuje
prostredníctvom troch pracovísk - úsekov, pričom Úsek náučnej literatúry - Oddelenie odbornej
literatúry, Klariská ul. č. 16 obsahuje najkompletnejší fond regionálnej literatúry o Bratislave v rámci
celej knižnice. Nachádza sa v študovni odbornej literatúry na 2. poschodí. Nájdete v ňom knihy,
obrazové publikácie, zborníky, štatistické ročenky aj regionálne časopisy mestských častí Bratislavy.
Pre orientáciu v knižničnom fonde slúži ako výborný pomocník online katalóg
na www.mestskakniznica.sk, v ktorom si môžete vyhľadať konkrétnu knihu podľa rôznych hľadísk
(podľa názvu, autora, predmetového hesla, vydavateľstva, roku vydania a pod.).

ŠTUDOVŇA ODBORNEJ LITERATÚRY - SLUŽBY







prezenčné výpožičné (v študovni),
ústne bibliografické a faktografické,
kopírovanie z fondu knižnice,
noviny a časopisy,
prístup na internet - pre registrovaných čitateľov celoročne bezplatný.

Služby sa poskytujú v zmysle platného Knižnično-informačného poriadku a Cenníka
schváleného na príslušný kalendárny rok.

Fond regionálnej literatúry o BRATISLAVE obsahuje:
1. KNIHY
Dejiny, archeológia, pamiatky, príroda, hudba, umenie, kultúra, šport, doprava, priemysel,
inštitúcie, učebné texty pre vlastivedných sprievodcov..., napr. Dóm sv. Martina v Bratislave, Modrý
kostol, Bratislavské fontány, Héro a Leandros, Pamiatky a príroda Bratislavy, Dejiny bratislavského
obchodu, Štatúty bratislavských cechov, 140 rokov bratislavskej plynárne 1856 – 1996, 100 rokov
mestskej hromadnej dopravy v Bratislave ...
Z novších sú to napríklad knihy:



vydavateľstva Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT:
Prechádzka starým Prešporkom, Malebné zákutia a dvory starého Prešporka, Ulice
a námestia Bratislavy, Obrázky z prešporského geta, Železná studnička, Ondrejský cintorín...,
z vydavateľskej produkcie iných vydavateľstiev, napr. Bratislava: Svedectvo historických
pohľadníc, knihy o Bratislavskom hrade a podobne, Bratislava - Pozsony - Pressburg :
Stratené mesto - Lost City - Verlorene Stadt - Elveszett Város: Sprievodca historickou
pamäťou,

alebo knihy týchto autorov:







Július Satinský: Polstoročie s Bratislavou, Chlapci z Dunajskej ulice,
Štefan Žáry: Bratislavský chodec,
Martin Trančík: Medzi starým a novým,
Vladimír Segeš: Prešporský pitaval,
Ivan Szabó – Ladislav Švihran: Vzácne návštevy Bratislavy,
Vladimír Tomčík: S vareškou dvoma tisícročiami.

2. OBRAZOVÉ KNIHY
Knihy M. Gregora, A. Špiesza, K. Vyskočila, V. Bártu, I. Laciku, I. van Oijena...

3. ŠTATISTICKÉ ROČENKY HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
4. ZBORNÍKY MESTSKÉHO MÚZEA V BRATISLAVE
5. KNIHY O MESTSKÝCH ČASTIACH
Bratislava - Nové Mesto, Rača, Vajnory, Kronika Dúbravky, Karlova Ves, Lamač, Devínska
Nová Ves, Devín, Záhorská Bratislava, Petržalka, Jarovce, Rusovce.

6. MAPY
7. SPRIEVODCOVIA
Vo fonde sú rôzne druhy sprievodcov od súčasných po historické, medzi novšie patria
Prechádzky po Bratislave, Bratislava a okolie, Architektonický atlas centra Bratislavy, Okolo Bratislavy:
cyklistický sprievodca po bratislavských uliciach a humnách, Bon appétit, dobrú chuť, Bratislava!:
sprievodca po 70. najlepších bratislavských reštauráciách ...

8. Výberová regionálna bibliografia DEJINY BRATISLAVY
http://www.mestskakniznica.sk/opacOLD?fn=bibliografie&fs=4243D7368B9B42148C46D915A9210C
BB
Súvislý prehľad o knihách a článkoch od najstarších čias po rok 2000, ktoré sa týkajú
Bratislavy a nachádzajú sa nielen v Mestskej knižnici, ale aj v Univerzitnej knižnici v Bratislave
a v Regionálnej knižnici Archívu hlavného mesta SR Bratislavy.

9. Viazaný časopis BRATISLAVA 1974 – 1990
10. ČASOPISY MESTSKÝCH ČASTÍ BRATISLAVY
Biskupické noviny
Bratislavské noviny
Devínčan
Devínskonovoveský Expres
Dúbravský spravodajca
Hlas Nového Mesta
Karloveské noviny
Lamačan
Petržalčan
Petržalské noviny
Račiansky výber
Rusovské noviny
Ružinovské echo
Vajnorské novinky
Vrakunské noviny

http://www.biskupice.sk/sk/Biskupicke-noviny.html
www.bratislavskenoviny.sk
http://www.devincan.sk/
www.devinska.sk/devex/devex.htm
http://www.dubravka.sk/sk/Skolstvo-kultura-a-sport/NovinyDubravsky-spravodajca.alej
http://www.banm.sk/casopis/
http://www.karlovaves.sk/karloveske-noviny
http://archiv.lamac.sk/gov/lamacan_index.asp
http://www.petrzalcan.sk/
www.petrzalskenoviny.sk
http://www.raca.sk/media/raciansky-vyber
http://www.rusovskenoviny.sk/
http://www.ruzinovskeecho.sk/
http://www.vajnory.sk/?id=78
http://www.vrakuna.sk/node/84
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