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Na slávnostnom otvorení už tretej a súčasne najmodernejšej pobočky rodinného typu predstavila 
riaditeľka Miestnej knižnice aj nový projekt určený pre mládež pod názvom ,,Vstúp, vyber, vypožičaj".   

Krstným otcom pobočky sa stal známy propagátor literatúry, moderátor a publicista Dado Nagy. 
Otvorenie pobočky začiatkom októbra sa uskutočnilo v kompletne zrekonštruovaných priestoroch, 
ktoré sú rozdelené na menší študijný a počítačový sektor pre verejnosť a samostatný priestor pre 
oddych a relax s možnosťou čítania, hrania spoločenských hier ale aj video a DVD projekcie. 
Bonusom pobočky je závesný výstavný systém, ktorý ako prvá využila BIBIANA na prezentáciu diel 
slovenských ilustrátorov ocenených na Bienále ilustrácií Bratislava. Ako na úvod povedala riaditeľka 
Miestnej knižnice Katarína Bergerová, základom knižného fondu sa stali knihy z malej detskej knižnice 
z Lietavskej 14, ktorá už nespĺňala základné štandardy a normy a z tohto dôvodu bola zrušená. 
,,Všetkých registrovaných čitateľov z tejto pobočky sme automaticky presunuli sem na novú pobočku, 
kde môžu aj prísť vrátiť požičané knihy," dodala riaditeľka. V nových priestoroch pobočky, kam 
presťahovali zatiaľ 13 700 knižných titulov spoločne s krstným otcom Dadom Nagyom slávnostne 
prestrihli pásku aj starosta Vladimír Bajan, riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka Katarína Bergerová, 
vedúca odboru školstva, kultúry a športu Veronika Redechová a riaditeľka školy Zlata Halahijová. V 
súvislosti s otvorením novej pobočky predstavila knižnica aj svoju novú kampaň s cieľom 
popularizácie čítania pre mládež od 11 do 19 rokov pod názvom ,,v.v.v. - vstúp, vyber, vypožičaj". 
Kampaň je zameraná na mladú generáciu rozdelenú do 2 vekových skupín - od 11 do 15 a od 16 do 
19 rokov. Zamestnanci knižnice veľmi detailne a citlivo vyberali 100 kníh rôznych žánrov v desiatich 
kategóriách, ktoré čitateľom odporúčajú na prečítanie. Po prečítaní diela, bude môcť mladý čitateľ 
knihu ohodnotiť nalepením nálepky na jej obal, čím vyjadrí spokojnosť s vypožičaným titulom a 
odporučí ostatným si ho prečítať, alebo ho označí ako neutrálny alebo ako ,,toto by som nikdy viac 
nečítal". Tí, čo si prídu vybrať knihu, budú mať hneď na obale ,,odkaz" od svojich kamarátov, aký mali 
oni na dielo názor. Takisto budú môcť titul ohodnotiť prostredníctvom komentárov v galérii titulov na 
sociálnej sieti alebo na vložených záložkách v knihách. Súčasťou kampane sú okrem nálepiek aj 
informačné letáky, ktoré mládež dostane v každej pobočke. ,,Dostať knihy bližšie k malým čitateľom, 
to bol zámer, prečo sme začali budovať pobočky priamo v školách. Tu sa nám podarilo zriadiť pekné 
miesto pre celú rodinu, ktoré, ako dúfam, využijú Petržalčania na spoločné chvíle nielen za 
nepriaznivého počasia," dodal V. Bajan. Predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 
Sylvia Štasselová vo svojom prejave vyjadrila uznanie mestskej časti za podporu "miestnej knižnice a 
jej projektov popularizácie čítania u detí a mládeže a vyzdvihla prínos a aktívny prístup knižnice pri 
zavádzaní inovatívnych myšlienok a projektov. Riaditelka Miestnej knižnice Petržalka Katarína 
Bergerová dodala, že knižnica bude otvorená po celý rok, a to denne od pondelka do piatka. Miestna 
knižnica eviduje 350-tisíc výpožičiek ročne a má 7700 registrovaných čitateľov. Zaujímavosťou je, že 
všetky knihy v knižnom fonde petržalskej knižnice sú obalené, aby sa nepoškodili pri zaobchádzaní. 
Každá pobočka miestnej knižnice prispôsobuje svoj knižný fond požiadavkám a potrebám čitateľov. 
Napríklad pobočka na Haanovej, kde je zo 700 registrovaných čitateľov viac ako polovica seniorov, je 
viac kníh určených predovšetkým pre staršiu generáciu. Seniori sa tu môžu prihlásiť aj na kurzy 
anglického jazyka alebo sa naučiť pracovať s počítačom.   

 


