Milovníci kníh si odniesli tisícpäťsto výtlačkov
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V poradí už 7. ročník Knižného kolotoča, ktorý odštartoval 2. júla 2014, sa opäť skončil úspešne.
Úspešne nie pre Miestnu knižnicu, ale pre knihy, ktoré si našli svojich čitateľov.
Knižný kolotoč je už tradičným podujatím, ktoré si počas siedmich rokov získalo svojich priaznivcov
nielen z radov Petržalčanov. Obľúbené podujatie, ktoré usporiadala Miestna knižnica počas leta
2014, malo tri kolá. Napriek tomu, že v ponuke boli vyradené staršie knižné tituly a množstvo kníh
darovali obyvatelia, bol o knihy opäť veľký záujem. Svedčia o tom aj čísla. V ponuke bolo 2600 titulov
a zamestnanci knižnice rozdali 1500 kníh, ktoré si na chvíľu našli domov zas u niekoho iného.
O úspechu tohto podujatia svedčí najmä to, že ľudia prichádzali s prečítanými knihami a vymieňali
si ich za iné tituly alebo dali do kolotoča vlastné - už prečítané - knihy. Najviac však zamestnancov
knižnice potešil záujem detí, ktoré si prišli vybrať prázdninové čítanie. Tento rok bol teda veľký záujem
predovšetkým o detské knihy a tradične už o detektívky a romány pre ženy.
Ďalší Knižný kolotoč sa uskutoční v lete 2015. Dovtedy môžu obyvatelia prečítané knihy odovzdať
na ktorejkoľvek z desiatich pobočiek alebo ju posunúť rodine či známym. A ak majú doma knihy, o
ktorých si myslia, že by mali dostať druhú šancu, môžu ich priniesť tiež. Aj týmto knihám nájde
Miestna knižnica nových čitateľov. Letný Knižný kolotoč teda opäť naplnil svoje poslanie - oslovil
obyvateľov Petržalky, ktorí dali druhú šancu 1500 starším knihám. Je to len jedno z mnohých podujatí
a podporných aktivít, ktorými sa knižnica snaží prebudiť opäť záujem o čítanie. Či už je to Knižný
kolotoč, autorské čítanie, výstavy, besedy, krsty kníh, všetky aktivity smerujú k jednému - dať knihám
šancu.
Miestna knižnica Petržalka v minulom roku otvorila svoju pobočku na ZŠ Dudova a v tomto roku
pripravuje otvorenie pobočky na ZŠ Turnianska. Knižnica so samostatným vchod bude slúžiť nielen
žiakom školy, ale aj ich starším súrodencom, rodičom a starým rodičom. Knižničný fond bude tvoriť
cca 22 000 titulov. Priestor pobočky bude členený na menší študijný a počítačový sektor pre
verejnosť. Súčasťou knižnice bude aj samostatný priestor pre oddych a relax s možnosťou čítania,
hier, video a DVD projekcie. Knižnica bude vybavená tiež výstavným závesným systémom slúžiacim k
realizácii výstav určených školám a verejnosti ako doplnkové vzdelávanie ponuky. Predpokladaný
termín otvorenia je október 2014.
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