Dobrovoľník pre Letnú čitáreň v Medickej záhrade
O organizácii:
Staromestská knižnica v Bratislave pôsobí na území Starého Mesta od r. 1958. Je
rozpočtovou organizáciou, riadenou mestskou časťou Bratislava–Staré Mesto.
Od r. 2002 prevádzkujeme v letných mesiacoch letnú čitáreň pre obyvateľov i návštevníkov
Bratislavy, kde si návštevníci môžu bezplatne prečítať dennú tlač, domáce i zahraničné
časopisy.
Od roku 2006 organizujeme letnú čitáreň v Medickej záhrade pri bočnom vchode z Poľnej
ulice. Hlavným poslaním letnej čitárne je umožniť obyvateľom Starého Mesta
a návštevníkom Bratislavy prečítať si dennú tlač, časopisy a informačné materiály o hlavnom
meste SR, Bratislavskom kraji v slovenskom, českom, maďarskom, nemeckom, anglickom
jazyku, aj vo francúzskom, ruskom, poľskom i bulharskom jazyku, v príjemnom prostredí
priamo v centre Bratislavy. Letná čitáreň sa zvyčajne koná v mesiacoch jún – august. Je
miestom oddychu, kultúry a vzdelávania. Pre potreby letnej čitárne zabezpečujeme každý
rok dennú tlač a časopisy domáce i zahraničné. Okrem periodík v letnej čitárni realizujeme
tzv. Staromestský knižný kolotoč, v rámci ktorého si návštevníci môžu zdarma požičať knihy
a tieto si môžu zobrať so sebou a po prečítaní ich vrátiť do letnej čitárne, príp. ich postúpiť
svojim známym. Návštevníkom letnej čitárne je k dispozícii 47 čitateľských miest, wifi
pripojenie zdarma, krytý drevený altánok.
Služby v letnej čitárni poskytuje Staromestská knižnica obyvateľom a návštevníkom
Bratislavy bezplatne. Súčasťou letnej čitárne je aj organizovanie kultúrnych podujatí pre
verejnosť – čítania pre deti i dospelých, besedy s autormi, bábkové predstavenia, výstavy.
V roku 2013 sme v rámci letnej čitárne zorganizovali 11podujatí pre verejnosť, zaznamenali
sme 4021 návštevníkov, ktorí uskutočnili 12240 výpožičiek. V knižnom kolotoči bolo
k dispozícii 1195 dokumentov. V roku 2014 plánujeme otvoriť letnú čitáreň 20. júna 2014
a pre verejnosť bude otvorená do 31. augusta 2014. Čitáreň bude otvorená od 10.00 do
18.00 hod. 7 dní v týždni.
Dobrovoľnícka výzva: Pomôžte nám zabezpečiť víkendové služby v letnej čitárni
v Medickej záhrade.
Lokalita: Letná čitáreň v Medickej záhrade v Bratislave
Časový rámec: 20. 6. – 31. 8. 2014 počas sobôt 14.00 – 18.00 hod a nedieľ 10.00 - 18.00
hod. Dobrovoľník si vyberie čas služieb podľa svojich možností.
Popis zadania:





prevoz materiálov (periodiká a knihy) a stojanov cca 100 m z uzamknutého priestoru
do altánku, kde sídli letná čitáreň a ich rozloženie,
odomknutie a rozloženie stolov a stoličiek,
zapisovanie návštevníkov a počtu vypožičaných materiálov,
po skončení služby odvoz materiálov a stojanov do uzamknutého priestoru a
poskladanie stoličiek a stolov v priestoroch altánku a ich zabezpečenie proti krádeži.

Očakávané výstupy:


výpožičné služby návštevníkom letnej čitárne vo vybraných dňoch

Profil dobrovoľníka:
 Sociálne zručnosti, komunikatívnosť
 Pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu
 Zodpovednosť
Benefity pre dobrovoľníka:
 Príležitosť pomôcť knižnici
 Zmysluplné trávenie voľného času, sociálny kontakt s návštevníkmi letnej čitárne
 Ročná registrácia v Staromestskej knižnici zdarma.
Kontaktné osoby:
PhDr. Judita Kopáčiková (Staromestská knižnica – garant) e-mail: riaditel@starlib.sk,
tel. 0904 948 788
Viera Tiková (Staromestská knižnica) e-mail: tikova@starlib.sk, tel. 02-55422268

