PREŠPORKOVO MÁ NOVÚ KNIŽNICU PRE MAMIČKY A NAJMENŠIE DETI
Vo štvrtok 11. 11. 2010 dopoludnia mamičky, členky Rodinného centra Prešporkovo, pokrstili svoj nový
projekt: Prešporkovskú knižnicu. Krst to bol veru netradičný, „pohladením knihy detskou rúčkou“ a okrem
mamičiek s deťmi sa krstu zúčastnili darcovia, zástupcovia vydavateľstva a kníhkupectva.
Na začiatku bol nápad...
... členky Prešporkova, Petry Slašťanovej, ktorá nás, členky oslovila, či by sme sa nechceli pridať do
novovzniknutého knižničného tímu. Začali sme diskutovať o opodstatnenosti knižnice v našom centre. Zhodli
sme sa, že hoci v Bratislave existuje viacero knižníc, nie vždy dokážu uspokojiť potreby nás matiek. Sú skôr
orientované na iné typy čitateľov. Niekde nie je možný prístup s kočíkom, chýba detský kútik, prebaľovací
pult, či kútik pre dojčiace matky. Najmä tieto dôvody nás podnietili k budovaniu vlastnej knižnice.
Nasledovali dôkladné prípravy!
Rozprúdila sa živá diskusia, rozmýšľali sme akým spôsobom získať peňažné prostriedky na nákup kníh,
kam nové knihy uložíme, ako ich ochránime pred poškodením a mnoho iných vecí nám vírilo v hlavách.
Nasledovalo niekoľko porád, na ktorých sme si rozdelili úlohy, ktoré bolo treba splniť, aby sme počiatočnú
ideu dotiahli do zdarného konca. Vymenili sme si desiatky mailov, v ktorých sme sa radili, čo a ako treba
urobiť. Všetky členky sme poprosili, aby nám poslali svoje návrhy na knihy, ktoré by rady uvideli v našej
knižnici. Potom sme urobili výber, následne prieskum trhu, objednávky, evidenciu, označenie signatúrami
a nakoniec vypracovali výpožičný poriadok.

Aké knihy sú v Prešporkovskej knižnici?
Rozhodli sme sa, že na začiatok budeme zaobstarávať dokumenty zo štyroch oblastí. Mamičky vždy
zaujímali otázky výchovy, preto sme sa rozhodli pre oblasť „Výchova a vzdelávanie“, pre tých čo radi majstrujú
a tvoria máme knihy z oblasti „Tvorme s deťmi“. Niektoré z nás bolí chrbtica, iné chceme byť vo fyzickej
forme, alebo si chceme zacvičiť s našimi ratolesťami, preto sme zvolili aj oblasť „Šport a telesná výchova“. No
a samozrejme nemohli sme zabudnúť na našich najmenších návštevníkov, pre ktorých sme pripravili „Detskú
literatúru“.
Optimistické vízie o našej knižnici a jej čitateľoch
Napriek pesimistickým záverom výskumov čítania a využívania knižničných služieb si myslíme, že našim
mamičkám ponúkame výber kníh, ktoré ich alebo ich ratolesti zaujmú. Dúfame, že raz z našich malých
„čitateľov“ vyrastú pravidelní návštevníci bratislavských alebo aj mimobratislavských knižníc.
V budúcnosti máme v pláne naďalej rozširovať ponuku kníh tak odborných pre rodičov ako aj detských
pre detičky. Zoznam kníh v knižnici s krátkymi anotáciami by sme chceli zverejniť aj na našej webovej stránke.
Rady by sme organizovali spoločné čítania detských knižiek. Budeme rady, ak s dobrými nápadmi prídu aj
návštevníci centra. Môžu nám ich poslať mailom na presporkovo@gmail.com.
Vďaka sponzorom!
Ďakujeme našim sponzorom vydavateľstvu Svojtka & Co. a kníhkupectvu Púčik, ale taktiež darcom 2 %
z dane z príjmu, bez ktorých by sme nemohli uskutočniť naše zámery. Taktiež ďakujeme za knižný dar
p. Rosovej.
Veríme, že každý „veľký“ aj „malý“ návštevník Prešporkova si nájde tú svoju knihu, ktorú si so
záujmom prečíta, alebo sa aspoň inšpiruje.
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